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Introduktion

Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber 
et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt mellem 50 
og 100.000 tons tøj ud hvert år. Samtidig indkøbes der cirka 89.000 tons 
nyt tøj. Få procent af det kasserede tøj bliver solgt i genbrugsbutikker, 
andre få procent bliver solgt til østlandene, hvorimod cirka 90 procent 
bliver brændt. 

Menneskets påvirkning af jorden er især bestemt af tre faktorer, befolknin-
gen, forbruget og teknologien. Tekstilmøllen kan være med til at påvirke 
den sidste faktor i et mærkbart omfang.

Kasserede tekstiler såsom tøj, møbelstof og sengelinned, vil blive revet itu 
og spundet på ny. Børnetøjsvirksomheden Katvig har igennem det seneste 
år testet genanvendte tekstiler og fundet materialet usædvanligt velegnet 
til tøj. 

Tøj lavet af garn fra genanvendte tekstiler, er blødere og har en anden 
struktur end lignende ikke-genanvendte materialer. Produktet fra Tek-
stilmøllen vil både kunne finde anvendelse i Danmark og på eksportmark-
eder, og i mange forskellige industrielle brancher.

Det vil desuden skabe arbejdspladser og tilføre ny industri til Danmark.
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—89.000 tons nyt tøj 
hvert år er en enorm 
miljøbelastning. Produk-
tion af eksempelvis 
bomuld koster mennes-
keliv og ressourcer, og har 
desuden verdens største 
forbrug af pesticider.

—Nyt garn sparer ikke kun 
pesticider, men tillader 
også, at verdens fattigste 
kan dyrke afgrøder der 
ikke ødelægger den jord 
de også i fremtiden skal 
leve af.

—Industrien har et stort 
behov for materialer der 
kan erstatte de eksister-
ende. En enkelt spån-
pladeproducent bruger 
eksempelvis 380.000 tons 
træ om året.

GAMMELT TØJ NY GARN INDUSTRI
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Potentialer

Tekstilmøllen skaber et helt unikt garn, der er blødt, kan varieres i styrke alt 
efter formål og som er langt mere bæredygtigt end noget verden før har 
set. Fra de tusindvis af tons bomuld der bliver smidt ud hvert år, vil møllen 
kunne spinde en garn der er helt unik. Og ved at blande den med andre 
materialer vil man kunne møde producenter og forbrugeres høje krav om 
slidstyrke og anvendelsesmuligheder.

• Tekstilmøllen møder desuden en stigende efterspørgsel på råvarer, samt 
et ønske fra forbrugerne om bæredygtighed.

• I møbel- og byggevareindustrien er der stor efterspørgsel på
materialer. Her vil Tekstilmøllen kunne anvendes til møbelstoffer eller 
plader. 

• I bilindustrien er behovet for tekstiler stort, det bruges blandt andet til at 
lave døre og paneler med.

• Som isolering er tekstilprodukter også efterspurgt, Tekstilmøllen vil især 
være anvendelig indenfor termisk isolering og lydisolering.

• Også spånplader kan fremstilles af genanvendte tekstiler. Alene en spån-
pladeproducent som Novopan har et årligt forbrug på 380.000 tons træ, 
der ville kunne erstattes med tekstil.  
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Effekter

Tekstiler står for en tiendedel af al miljøbelastning i Europa. Hertil kommer 
en række voldsomme effekter i de lande hvor materialerne bliver produc-
eret og hvor råvaren hentes eller dyrkes. 

Bomuld alene er ansvarlig for en fjerdedel af verdens forbrug af pesticider, 
selvom produktionen kun udgør to procent af verdens afgrøder. Pesti-
ciderne og andre gifte er ansvarlig for sygdom og død blandt arbejdere og 
deres familie, samt en udsultning af den jord som kommende generationer 
i produktionslandene skulle leve af. Der bruges eksempelvis Agent Orange, 
kendt fra Vietnamkrigen, i moderne bomuldsdyrkning.

Polyester fremstilles af olie, hvilket er en knap ressource. 
Produktionen af polyester er tilmed ekstremt forurenende. 

Tekstilmøllen sparer miljøet, sparer knappe ressourcer og sparer de men-
nesker der arbejder med materialerne, ved at give tekstilerne flere liv. De 
fleste tekstiler kan genanvendes flere gange før fibrene ikke længere kan 
bruges til tøj. Og selv herefter vil materialet altid kunne bruges i eksempel-
vis isoleringsbranchen.
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Teknikken

 

Første trin er indsamling af materialer. Den kan komme fra containere og 
fra genbrugsbutikker, der i forvejen sender store mængder tøj til forbrænd-
ing. Der vil desuden kunne skabes samarbejder mellem de store super-
markedskæder omkring indsamling af tøj, ligesom børnetøjsproducenten 
Katvig allerede forbereder tøjet til en kommende pantordning. 
Derudover kasseres der store mængder tekstiler fra sygehuse og lignende 
offentlige institutioner, fra sengelinned til tæpper. Ligesom også industrien 
har mange spildprodukter i forbindelse med brug af tekstiler. 

Andet trin er sortering, hvilket allerede i et vist omfang vil ske ved indsam-
lingen. Der kan både sorteres i kategorier som garntype, fiber, produktions-
spild og kasseret tøj.

Tredje trin er skæring, hvor tekstilerne fintdeles i maskiner med 
roterende knive
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Udfordringer

Teknikken

Fjerde trin er rivning hvor maskiner med hurtigtgående valser vil kunne 
rive tekstilerne alt efter materialer. Herefter vil nogle af tekstilerne kunne 
sælges i baller til videre forarbejdning eller til forskellige industriprodukter. 

Femte trin er den videre bearbejdning til et produkt som eksempelvis 
garn, eller ved tilsættelse af et opløsningsmiddel, viscose.

Teknikkerne er allerede udviklet og bliver benyttet til forskellige formål i 
lande som Spanien, Sverige, Italien og Belgien. Der findes leverandører af 
alle maskiner som Tekstilmøllen skal benytte sig af, ligesom mange aktører 
har meldt deres interesse for sagen.

Der er også bevågenhed på bæredygtighedsaspekter i tekstilproduktion 
fra både medier, producenter og forbrugere, ligesom der er afholdt møder 
med førende danske politikere og ministre. 

Det vigtigste nu er at sikre fortsat opbakning til Tekstilmøllen fra græsrød-
der til virksomheder, politikere og forskere, med henblik på at stifte et 
selskab der skal stå for opførelsen snarligt. 
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