
Fra 1. januar 2022 skal alle danske borgere særskilt sortere 
tekstilaffald, og det er vores fælles mission, at så lidt så muligt 
går op i røg. Danmark har som nation forpligtet sig på at ned-
bringe sit CO2 aftryk med 70% inden 2030. Netop tekstilområ-
det er et af de største ift. dets potentiale til at bidrage positivt 
til den nationale klimaplan. 

For at løse udfordringen, er der brug for at tænke anderledes og 
på tværs af brancher. Med projektet Tekstilsymbiose Herning 
får 25 SMV’er i Herning og en række innovatører en unik mulig-
hed for at skabe nye relationer og tætte samarbejder på tværs 
af brancher, hvor en mands affald kan være en anden virksom-
heds guld. 

Hvis du vil vide mere, så kontakt os og læs mere her om de 
få ting det kræver af dig at være med ombord. 

ANSØG HER

Anja Voller
ahv@erhvervsraadet.dk 
Tlf.  96 26 11 27

Frank Engelbrecht 
frank@ldcluster.com 
Tlf. 21 74 00 20

Jesper Juul Sørensen
jjs@erhvervshusmidtjylland.dk  
Tlf. 30 99 66 80 

25 lokale virksomheder inviteres til at eksperimentere med nye forretningsmodeller der kan danne grundlaget for 
et helt nyt netværk af lokale bæredygtige initiativer i Herning og du kan blive en af dem.

Lotte Frank Kirkegaard
lfk@ erhvervshusmidtjylland.dk 
Tlf. 61 67 02 12

Gabriella Constantinou
gabriella@ldcluster.com 
Tlf. 20 22 26 05

Tino Randorf
tr@erhvervsraadet.dk 
Tlf.  40 17 39 01

HELT KONKRET SKAL TEKSTILSYMBIOSE HERNING:

• Samlelokale og nationale aktører i en symbiose der kan 
eksperimentere med tekstilressourcer.

• Udføre pilotprojekter med 25 lokale virksomheder der 
vil integrere tekstilressourcer i en forretningsmodel.

• Skabe samarbejde og netværk mellem innovative teks-
til-iværksættere, etablerede SMV’er og større virksom-
heder.

• Indsamle og formidle viden om tekstilressourcer og cir-
kulære forretningsmodeller baseret på tekstilressour-
cer. 

• Udarbejde anbefalinger til den lokale, regionale og nati-
onale infrastruktur for danske tekstilressourcer. 

Kan du se en forretning i tekstiler? BETINA SIMONSEN, 
Lifestyle & Design Cluster

https://ldcluster.com/portfolio-item/tekstilsymbiose-herning-ny/#1619100407618-51ba76ad-3ab9
https://podio.com/webforms/26369903/1993120

