
             

RESUME  

Tekstilnetværkets aktiviteter 

Af Henriette Melchiorsen, faglig leder af CØ Hub, Lifestyle & Design Cluster 

Etablering af et Tekstilnetværk 
Lifestyle & Design Cluster (LDC) var operatør for det toårige pilotprojekt: National 
Cirkulær Økonomi Hub, (CØ Hub) og samtidig også projektleder for indsatsområdet: 
Mode, Træ og Tekstil, som var et af fire indsatsområder i CØ Hub. I 2017 indgik LDC i 
et samarbejde med DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer) - om 
etablering af et netværk for tekstiler. LDC havde tidligere startet et lignende netværk og 
vidste derfor, at der var stor interesse og behov for at etablere et netværk for tekstiler. 
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Den 14. september 2017 inviterede CØ Hub og DAKOFA i samarbejde til det første 
møde i Tekstilnetværket. Her mødtes 37 snakkelystne aktører fra hele værdikæden op 
for i fællesskab, at lægge fundamentet til et forum for dialog, øge samarbejde og 
videndeling indenfor tekstilsektoren. 

Øget kendskab til hinanden og fælles sprog 
På det første møde blev der talt om forventninger og ønsker til Tekstilnetværket. Det 
blev klart, at mange først og fremmest havde brug for at danne netværk på tværs af 
hele værdikæden for at blive klogere på, hvem de andre aktører var, hvad vi kunne 
tilbyde hinanden i de forskellige led i værdikæden og hvilke udfordringer hver især stod 
med. Det blev således tydeligt at der var behov for, at en del af de kommende net-
værksaktiviteter skulle rumme muligheder for, at netværkets medlemmer kunne få tid 
og rum til at møde hinanden og tale sammen. Så der på sigt kunne etableres nye 
kontakter og samarbejder, og så vi hver især kunne få en bedre forståelse af hinanden 
og begynde at ”tale samme sprog”. Der var også et bredt ønske om videndeling om 
konkrete problemstillinger, idet det hurtigt blev tydeligt, at mange af netværkets 
medlemmer lå inde med en bred viden inden for temaer, som kunne være en stor hjælp 
i forbindelse med andre medlemmers udfordringer.  

Stort potentiale for at øge samarbejdet omkring indsamlingen 
På programmet på dette første møde var også en diskussion om, hvordan samarbejdet 
mellem aktørerne i hele værdikæden kunne forbedres og indsamlingsprocenterne for 
tekstiler øges. Diskussionen blev indledt med et inspirationsoplæg fra Danish Fashion 
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Institut, (nu Danish Fashion Agenda). Idet en lang række globale brands, herunder også 
mange danske, havde forpligtet sig til den såkaldte Global Fashion Agenda, og dermed 
bl.a. også til at hjælpe med at øge indsamlingen af brugt tekstil. Underskriverne af 
Global Fashion Agenda skulle senere samme år præsentere en plan for, hvordan de ville 
være med til at øge indsamlingen, og derfor gav det også god mening at diskutere et 
bredt samarbejde med plads til de danske aktører, som ønskede at være med i et sam-
arbejde. Debatten understregede især, at der først og fremmest var brug for at etablere 
fælles kommunikation omkring indsamlingen. Men aktørerne var også enige om, at der 
findes adskillige modeller for både sameksistens og samarbejde. I debatten blev det 
også nævnt, at en øget indsamling kun giver mening, hvis materialet der indsamles i 
højere grad designes, så det er egnet til både genbrug og genanvendelse, hvilket 
understregede behovet for, at genbrugsaktører, indsamlere og behandlere begynder at 
kommunikere med designere og producenter.  

Hollandsk fokus på CØ og tekstiler 

!  

I foråret 2018 tog et udvalg af Tekstilnetværkets medlemmer på studierejse til Holland 
for at få indblik i hvordan hollænderne arbejder med indsamling, sortering og 
genanvendelse af tekstiler. Holland var valgt som destination fordi landet har en 
ambition om at blive 100% cirkulær i 2050 samt om en halvering af landets 
ressourceforbrug i 2030. Det kræver en seriøs indsats fra alle typer aktører og inden for 
mange forskellige områder. Ét af de prioriterede områder er forbrugsgoder, hvorunder 
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tekstilerne også hører ind. I denne forbindelse har hollænderne bl.a. lanceret en 
roadmap for tekstilområdet, som skal drive hele sektoren i en cirkulær retning. Den 
hollandske roadmap lægger op til, at alle aktørerne i værdikæden, herunder designere, 
producenter, forbrugere, indsamlere, affaldsbehandlere og offentlige myndigheder 
arbejder tæt sammen mod det fælles mål, at hollænderne i 2025 skal være kendt for 
”sofistikeret, cirkulært design, innovation i genanvendelsen samt indgående viden om 
et lukket kredsløb for genanvendte materialer og fibre af en høj kvalitet”. Med dette 
udgangspunkt er målet, at den hollandske mode- og tekstilindustri forbruger væsentligt 
færre virgine fibre i 2025 og at man i 2050 er 80% cirkulære. 

  
Under studieturen kunne en repræsentant fra Amsterdam fortælle om deres ambitiøse 
arbejde med at øge indsamlingen af de brugte tekstiler. Helt konkret var målet at øge 
den separate indsamling af tekstiler fra 22% til 80% på 5 år startende fra 2019! 
Ambitionen var i den forbindelse ikke blot at øge indsamlingen, men også at opnå en 
lokal og social gevinst i forbindelse med indsamling og sorteringen, at promovere start-
ups (særligt inden for genbrug, reparation og genanvendelse) samt at der udvikles nye 
cirkulære forretningsmodeller. For at nå de ambitiøse mål er kommunen netop nu i 
gang med en række pilotprojekter for at teste forskellige løsninger, herunder bl.a. at 
optimere/forbedre indsamlingen i forbindelse med husstandsindsamling, indsamling på 
skoler samt gennem partnerskaber med eksempelvis detailhandlen. Inden for 
sorteringen ønsker kommunen samtidig at øge gennemsigtigheden i værdikæden, at 
fremme nye teknologier samt at øge det regionale samarbejde med både private 
aktører og andre kommuner som eksempelvis Zaanstad. 
 
Dalende kvalitet presser indsamlerne 
I løbet af studieturen kunne de hollandske indsamlere samstemmigt berette, at en 
generelt dalende kvalitet i det indsamlede materiale, ligesom på det danske, presser 
markedet for brugte tekstiler og dermed også aktørerne selv. De ser selv flere årsager 
til denne udvikling. En generel øget købekraft blandt europæerne, en eskalerende 
udvikling inden for fast-fashion samt et bredt kundekrav om lave priser er blandt de 
formodede årsager til, at kvaliteten generelt ser ud til at være dalende. Men en øget 
bevidsthed om, at flere aktører ikke kun indsamler til genbrug, men nu også til 
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genanvendelse, har naturligvis også en konsekvens for kvaliteten i det indsamlede 
materiale. Den dalende kvalitet betyder lavere salgs-priser for indsamlerne og dermed 
et langt mere presset marked, hvor ikke alle føler sig sikre på overlevelse. 
 
Forurening er også et stigende problem  
Samtidig er det også blevet en udfordring, at kommunerne generelt presser på i 
forhold til separat indsamling af de genanvendelige fraktioner. I Holland har man 
organiseret sig således, at den enkelte kommune udbyder indsamling af de brugte 
tekstiler på samme måde som de øvrige genanvendelige fraktioner, hvorefter den 
vindende aktør har en eksklusiv ret til tekstilerne i kommunen inden for udbuddets 
fastsatte periode. Indsamlingsaktørerne hilser naturligvis som princip det øgede 
kommunale fokus på separat indsamling velkommen, men i eksempelvis Amsterdam 
har man måtte erfare, at en løsning, hvor kommunen har reduceret indsamlingen af 
restaffald til hver fjerde uge, for netop at øge udsorteringen af de genanvendelige 
fraktioner, har betydet, at der er en øget tendens til forekomster af restaffald i de 
genanvendelige fraktioner, herunder også det separat indsamlede tekstil.  

Indsigt i hollændernes arbejde med 
indsamling, sortering og genanvendelse 

!  
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Den danske gruppe besøgte også Wieland sorteringscentral, der bl.a. står bag det nye 
FIBERSORT-anlæg, som er et automatiseret anlæg, der kan sortere brugte tekstiler efter 
fibersammensætning og farve. Teknologien anvendes på de tekstiler, der ikke er egnet 
til direkte genbrug, så de kan sælges som rene fraktioner med henblik på genanven-
delse. Det betyder, at man i tillæg til den manuelle sortering, hvor man udsorterer de 
brugte tekstiler i kategorier alt efter hvor og hvordan de kan genbruges, sorterer de 
ikke-genbrugsegnede på FIBERSORT-anlægget. Teknologien lod til at fungere godt, 
men var også meget følsom. Og det var åbenbart vigtigt at tekstilerne blev spredt godt 
ud på båndet og støv var en udfordring i forhold til den følsomme sensor.  

 
Hvis den cirkulære økonomi skal fungerer kræver det imidlertid, at der er et marked for 
de genanvendte fibre og det var der endnu ikke. Så til trods for, at teknologien var 
etableret og fungerede, så var der endnu ikke købere til de fleste af de fraktioner, som 
anlægget kunne udsortere. Holdningen var imidlertid at ”nogen må gøre noget”, hvis 
der skal ske noget inden for genanvendelsen, og hvis der kommer et reelt marked for 
de udsorterede fraktioner, er ejerne parate til at udvide anlægget, men det kræver altså 
først og fremmest, at der kommer flere købere på markedet. Ejerne af anlægget har 
allerede solgt lignende anlæg til både Kina og USA.  

Samarbejde kan skabe en efterspørgsel  
Innovationscenteret Texperium er gennem et større samarbejdsprojekt imidlertid 
lykkedes med at skabe en efterspørgsel efter de genanvendte fibre. Ved at samle en 
række aktører fra hele værdikæden, og ved at det hollandske forsvar forpligtede sig til 
at købe håndklæder og uniformer med genanvendte fibre, kunne man skabe sikkerhed i 
den øvrige del af værdikæden for, at de ville kunne afsætte en betydelig mængde. Det 
resulterede i et salg af 125.000 håndklæder og 53.000 uniformer med hhv. 40% og 19% 
genanvendte fibre fra udtjente jeans. Texperium har faciliteret lignende samarbejder 
med bl.a. det hollandske fly-selskab KLM samt det franske fly-selskab Air France 
omkring genanvendelse af uniformer fra flypersonalet. Projekterne har vist, at aktørerne 
i værdikæden er villige til at udvikle nye løsninger og også, at det kan lade sig gøre, 
hvis blot de er sikre på, at der er en reel efterspørgsel efter produkterne. Skal man rykke 
på genanvendelsen ser det altså ud til at samarbejde og forudindgåede aftaler kan 
være en god vej fremad. 
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Mens de venter på en bredere markedsliggørelse af den egentlig fiber-til-fiber 
genanvendelse er virksomheden Frankenhuis langt med at genanvende brugte tekstiler 
til produkter der kan anvendes i bl.a. bilindustrien. Virksomheden tager store mængder 
brugt tekstil ind i produktionen, hvor de oparbejdes til fibre, som kan sælges videre og 
anvendes til eksempelvis plader, der anvendes som frontpaneler, sidepaneler, 
gulvmåtter og sædefyld i biler, til isolerings- og byggematerialer, til skillevægge og 
lyddæmpende paneler samt forskellige filt-baserede produkter som eksempelvis 
tæpper. Virksomheden er indforstået med, at deres løsninger ikke er 100% cirkulære, 
men arbejder hårdt på at oparbejde de materialer, som ikke kan genbruges direkte, så 
de i det mindste kan få ét ekstra liv i en ny form, inden de ryger til endelig 
affaldsbehandling, formentlig i form af forbrænding. Mange af de produkter som 
virksomheden leverer materialer til har da også en relativt lang levetid. Virksomheden 
deltager samtidig i en lang række udviklingsprojekter for at undersøge, hvordan man 
kan bringe en højere kvalitet ind i genanvendelsen og i den forbindelse har de bl.a. 
kunnet erfare, at de strikkede tekstiler er væsentligt bedre end de vævede i forhold til 
den mekaniske proces, som skal "åbne" fibrene op til genanvendelse. 

Syn for sagen - besøg hos Trasborg A/S 
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På Tekstilnetværksmødet i september 2018 var fokus på indsamling og sortering af 
tekstiler, og de udfordringer og forretningsmuligheder, der er på dette område her-
hjemme. Mødet blev afholdt hos netværksmedlem Sten Trasborg på hans virksomhed i 
Tåstrup. Sten og hans medarbejdere inviterede indenfor til omvisning på Trasborgs 
sorteringsanlæg for tekstiler og delte her gavmildt ud af deres store viden, fortalte 
detaljeret om deres arbejdsgange, inddeling af indkomne tekstiler i 111 forskellige 
’produkter’ og understregede igen og igen de udfordringer, som alle tekstilindsamlerne 
er enige om eksisterer. Nemlig at indsamlerne oplever er, at det generelt bliver sværere 
og sværere at afsætte de mængder af tekstiler, som indsamles. Årsagerne hertil er flere. 
Det internationale marked for brugte tekstiler er generelt presset og efterspørgslen kan 
i mindre og mindre grad matche udbuddet. På netværksmødet kom det ydermere frem, 
at visse Østeuropæiske lande overvejer, eller har allerede besluttet sig for at indføre en 
afgift på det brugte tekstil, der importeres. 

 
Men udfordringerne stammer også fra de hjemlige aktiviteter, hvor bl.a. indsamlingen 
på genbrugspladserne i stigende grad er blevet en udfordring for aktørerne. Flere 
steder har man nemlig valgt at fjerne containere til "småt brændbart", for at få 
borgerne til selv at sortere deres affald på genbrugspladsen. Dette oplever indsamlerne 
går ud over kvaliteten af tekstilfraktionen. Idet det har betydet, at containere til brugte 
tekstiler ofte indeholder effekter, som slet ikke er tekstil. Her fremviste Trasborg 
eksemplar fra egen tekstilindsamlingscontainere, hvor der var byggeaffald, metal, træ, 
plast, organisk affald og endog blandet husholdningsaffald, og også tekstil, som 
eksempel hullede sokker og slidte lagener, som der på nuværende tidspunkt kun er et 
lille og ikke-profitabelt marked for. Dette indhold øger både indsamlernes 
sorteringsarbejde, da alt ikke-tekstilt skal frasorteres og tilbage på genbrugspladsen, og 
fordi de uønskede fraktioner også kan sænke værdien af de indsamlede tekstiler, hvis 
det for eksempel bliver beskidt eller tager skade. Og dermed bliver det sværere for 
indsamlerne at drive en forretning omkring indsamling af brugt tekstil.  

Netværkets medlemmer var enige om, at hvis denne procedure fortsætter og udvides 
har genbrugspladsens medarbejdere en meget central og vigtig rolle med at kommuni-
kere og ’uddanne’ borgerne fremover. Problematikken peger også på nødvendigheden 
af dialog og samarbejde på tværs af genbrugspladser, og kommunale og private 
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indsamlere, så tilbagemeldinger fra indsamlerne, når tilbage til det offentlige, så vi i 
fællesskab kan dæmme op for problemet. Således at indsamlede tekstil er af en så ren 
og høj kvalitet som muligt, hvilket bliver endnu mere aktuelt, når Danmark i 2020 skal 
have implementeret de nye metoder for fastsættelse af genanvendelsesraterne, som 
skærper kravene til kvaliteten. 

 
Igennem de seneste år har det været diskuteret, hvor vidt indsamlerne udelukkende 
skal indsamle brugt tekstil til genbrug eller også brugt tekstil til genanvendelse. 
Indsamlerne giver på nuværende tidspunkt udtryk for, at der ikke eksisterer et godt 
marked for genanvendelse, og at de derfor ikke kan tjene penge på det udtjente tekstil. 
Omvendt er flere også med på, at man er nødt til at få indsamlet mængderne, førend 
der kan skabes et reelt marked. Men generelt er oplevelsen i netværket, at der er 
behov for mere og bedre dialog - alle aktører imellem - hvis dagsordenen skal rykke i 
den rigtige retning.  
 
I den forbindelse blev det også påpeget, at indkøbere - offentlige såvel som private - 
har en vigtig rolle. Hvis man fx begynder at efterspørge pudseklude af papir frem for af 
brugt tekstil giver det sig selv, at markedet for pudseklude forsvinder. Men idet der på 
nuværende tidspunkt stadig ikke eksisterer nogen rigtig gode løsninger til 
genanvendelse af brugt tekstil, vil de mængder, som tidligere blev til pudseklude nu 
skulle genanvendes til lav-kvalitetsprodukter under uacceptable forhold, og uden profit 
for indsamlerne, eller blive forbrændt eller deponeret i lande, hvor der i mange tilfælde 
ikke findes acceptable håndteringsmuligheder. 
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Designproces i hele værdikæden 

Design er meget mere end formgivning af produkter               
Den 22. november 2018 mødtes Tekstilnetværket på Designskolen Kolding (DSKD) til 
en dag i designernes verden. Dagen blev indledt af designer Tobias Tøstesen fra DSKD 
med et oplæg om, hvad design egentlig er for en størrelse og hvad design også bruges 
til i dag. Mange forbinder nok primært designens arbejde med formgivning af 
produkter. Men designtænkning, som kan ses som en mere akademisk proces, benytter 
den grundlæggende iterative tilgang som er designprocessens DNA til at løse 
problemer. og kan anvendes igennem hele værdikæden. Og i det hele taget, når man 
tilgår en given udfordring eller opgave, idet den er en aktiv måde at arbejde med 
problemløsning på, eksempelvis når man ønsker at indarbejde bæredygtighed i løsning 
af en opgave. Designerne kan dermed besidde mange andre roller i værdikæden end 
blot dét at designe og formgive produkter. Designerens muligheder for at være med til 
at skabe forandringer er således meget bredere, en blot selve produktet. Med design-
tænkning kan designerne facilitere processer hvor også ‘ikke-designere’ kan deltage. 
Det kan fx handle om at udvikle strategier og visioner for fremtiden - og her skabe 
sammenhæng mellem både produkt-, virksomhedsstrategisk- og værdikædeniveau. 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Netop fælles strategi og vision blev også diskuteret i dagens andet oplæg ved faglig 
leder af CØ Hub Henriette Melchiorsen fra Lifestyle & Design Cluster. Under oplægget 
blev der peget på, at alle aktører i værdikæden er nødt til at træde ud af deres vante 
roller, for i fællesskab at se på helheden, hvis der for alvor skal arbejdes cirkulært på 
tekstilområdet i Danmark. Det er ikke nok at ændre lidt hist og hér, der hvor man selv 
indgår i systemet. Det er nødvendigt, at vi gentænker værdikæderne og ‘starter forfra’, 
hvis vi skal lykkes. Og det kræver modige aktører som med en åben indstilling hver især 
præsenterer egne muligheder og udfordringer for resten af værdikæden. For vi kender 
endnu ikke de endelige løsninger. Men ved at hvis vi skal lykkes med at lukke kredsløb, 
kredsløbs så skal de udtænkes i tværfaglige fællesskaber, som fx et Tekstilnetværk, hvor 
der er mange forskellige fagligheder tilstede. For som Henriette påpegede så lægger vi 
skinnerne, mens vi kører toget … og derfor er det vigtigt, at samarbejde. Vi skal kigge 
op og ud over egen silo og faggrænser, etablerer tværfaglige arbejder og sørger for at 
være åbne og stille rigtige mange spørgsmål undervejs, fog ikke være bange for at 
fejle. For så skal vi nok få toget til at køre i den rigtige retning. 

 
Hvad siger du?  
Men det er ikke blot økonomi, der driver aktørerne i netværket. I løbet af eftermid-
dagens fælles proces blev det endnu engang tydeligt, at netværket rummer mange 
forskellige ressourcer og fagligheder, og også mennesker med en stor personlig 
drivkraft. Mange af netværkets medlemmer ønsker, at være med til at skabe reel 
forandring, værdikæden igennem. Men lige så mange netværksmedlemmer der er, lige 
så mange syn er der på, hvad der er de vigtigste og mest interessante problemstillinger. 
Derfor forekommer det også afgørende af netværkets medlemmer indgår i samarbejder 
om de fælles udfordringer og muligheder i hvert enkelt led i. For med åben dialog kan 
alles viden og fagligheder bidrage, hvilket forkommer afgørende for, at værdikæden 
reelt kan udvikles til at fungerer som lukkede kredsløb for de forskellige typer af 
tekstiler der er på marked.  
 
Et eksempel på behovet for øget dialog er samtalen og forståelsen mellem design og 
affaldsbehandling. En del designere er allerede dybt bevidste om, at de har et stort 
ansvar for, hvad der sker, og hvad der er muligt, i store dele af værdikæden. Men 
mange mangler helt konkret viden om, hvordan man bedst designer særligt til genan-

Lifestyle & Design Cluster, Henriette  Melchiorsen, Fagleder af CØ Hub  �11



vendelse. For hvilke typiske udfordringer er det, affaldssektoren oplever som barrierer 
for, at produkter og materialer kan cirkulere? Netop en dialog som denne, er vi nødt til 
at tage fat på på tværs af værdikæden, hvis designerne skal blive klogere og hermed 
bedre til at agere i den cirkulære økonomi. I den forbindelse blev det igen i løbet af 
dagen tydeligt, at der er et grundlæggende behov for et ‘fælles sprog’ på tværs af 
brancher og værdikæde. For hvordan taler vi ellers sammen, hvis vi ikke bruger de 
sammen ord og forstår hinanden. 

Tekstilnetværket har nu afholdt 5 møder og det fra starten besluttet at det overordnede 
mål var, at lære hinanden bedre at kende for på sigt at kunne samle værdikæden i 
lukkede kredsløb. Det er dog stadig tydeligt, at de enkelte aktører har svært ved rigtigt 
at forstå hinandens sprog og dermed også at forstå hinandens muligheder og udford-
ringer. Ifølge designerne kan visualisering være et god værktøj og afgørende, når vi skal 
blive enige om, hvad det er, vi taler om og finde de kommende løsninger. Derfor havde 
den sidste del af dagen på DSKD fokus på at mappe hele værdikæden og dele tanker 
om fremtiden. 

What might be? 
I den afsluttende del af dagen blev hele værdikæden mappet og netværkets medlem-
mer opfordret til at komme med konkrete forslag til en "ønskelig" fremtid. Her blev det 
særligt tydeligt, at en af de helt store, måske dén store udfordring er manglende 
teknologier til genanvendelse og oparbejdning af fibre til fibre til nyt tekstil. Særligt et 
utal af fiberblandinger på markedet gør det meget svært at finde løsninger på dette. 
Med de nuværende teknologier er det muligt at oparbejde rene fraktioner, som fx 
bomuld, uld og polyester og dette foregår da også allerede i et vist omfang. Det er 
således i muligt at genanvende ensartede fibre samt enkelte gennemskuelige fiber-
blandinger, hvorfor det blev foreslået, at man bør blive enige om et udvalg af "tilladte" 
fiberblandinger, som man som designer kan arbejde med. På den måde ville det blive 
materialet, der driver designet, frem for designet, der driver materialet. Det blev 
samtidig også diskuteret, at det generelt er alt for svært for de kommende designere at 
få adgang til metervarer, som enten er egnede til lukkede kredsløb eller som er 
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produceret af genanvendt materiale, og det blev derfor foreslået, at designskolerne og 
mindre designvirksomheder bør gå sammen om fælles indkøb af denne type af 
materialer, så designerne kender materialerne og ved, hvordan de kan anvende dem. 
 
Det blev også diskuteret, at indsamlerne skal blive bedre til at synliggøre deres 
aktiviteter, og dermed øge sporbarheden og gennemsigtigheden, efter indsamlingen af 
de brugte tekstiler. På den måde vil udenforstående kunne få svar på, hvad sker der 
med tekstilerne efter endt levetid. Hvor kommer de hen og hvilken nyttiggørelse sker 
der med de enkelte tekstiler? Hvilke tekstiler er det, der ikke kan sendes i kredsløb igen 
og hvad er problemet? - Både i forhold til genbrug og genanvendelse. Designerne 
udtrykte i den forbindelse, at de har behov for at blive taget i hånden. Det er ikke nok, 
at man fra sidste del af værdikæden siger, at der er "behov for design til genbrug og 
genanvendelse". Designerne har behov for meget konkrete anbefalinger, hvis de skal 
ændre praksis. Samtidig skal der 
ikke være tale om 
envejskommunikation, men 
snarere en dialog, hvor også 
indsamlerne og behandlerne får 
en bedre forståelse for, hvorfor 
produkterne ser ud som de gør i 
dag og hvilke overvejelser, der 
har ligget til grund.  
 
Endelig var økonomien oppe at 
vende mange gange i løbet af 
dagen, og derfor blev det også 
diskuteret, hvorfor virksomheder 
kun kan gå økonomisk konkurs 
med udgangs-punkt i "Profit". 
Et ønskeligt fremtids-scenarie 
kunne være, at virksomheder 
måles på impact på alle tre 
bundlinjer (People, Planet og 
Profit) og at virksomheder skal 
kunne gå konkurs pga negativ 
impact og dårlig økologisk- eller 
samfundspraksis. 

Fremadrettet eksisterer Tekstilnetværket som et netværk under DAKOFA og LDC er en 
del af styregruppen for netværket og deltager med stor interesse i arbejdet. 
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