
DET OPTAGER OS 
FOR TIDEN: 
LANCERING, 
REKRUTTERING 
OG DE FØRSTE 
TEKSTILFORSØG  

Kære samarbejdspartnere i 
Tekstilsymbiose Herning. 

Hermed en lille sommerhilsen inden vi 
alle holder en lang velfortjent pause. 

For selvom solen bager, er der især tre 
ting som optager os her hos Lifestyle & 
Design Cluster – og som, vi ved, også 
er vigtige hos jer. 
1) Lancering af symbiosen, så vi en-
delig kan fejre sammen med resten af 
verden 
2) Rekruttering af SMV’er så vi i fælles-
skab kan løfte udfordringerne 
3) De første pilotforsøg der allerede er i 
gang, og som viser, at Tekstilsymbiosen 
bliver spændende og mangfoldig. 

Lanceringen vil som bekendt foregå i 
Herning den 24. August, og vi plan-
lægger en spændende morgen med 
fokus på tekstiler og netværk. Faktisk 
planlægger vi en hel lanceringsperiode 
med en udstilling i Herning, masser 
lokalt fokus og en national afslutning 
på klimafolkemødet i Middelfart. Vi 
har stort brug for, at I hjælper med 
at invitere og sprede budskabet, så vi 
får de helt rigtige med ombord. Og så 
håber jeg personligt at møde flere af jer 
fysisk - når nu vi har brugt så mange 
timer på  ”Teams”.  

Kernen i projektet er jo de lokale 
virksomheder, der skal eksperimentere 
med tekstilaffald og nye forretnings-
modeller. Derfor optager det os en del, 
og sammen med de fantastiske lokale 
partnere er vi i gang med at række 
ud. Mere om det på næste side. Jeg vil 
bare her bruge muligheden for igen at 
understrege vigtigheden af, at vi alle 
tænker på potentielle virksomheder og 
rækker ud i netværket! 

For når først en virksomhed er på, kan 
de sjove pilotforsøg jo netop komme 
i gang. Vi er allerede gået i gang med 
nogle forsøg, som vi løfter sløret lidt for 
på side 4, og det er så spændende. Det 
er jo her projektet og symbiosen folder 
sig ud og begynder at gøre en forskel.  

Pssst.. Hvis I ikke har set det, så har 
Miljøministeriet sluppet den endelige 
nationale handlingsplan for cirkulær 
økonomi, og fristen for tekstilindsam-
ling rykkes. Vi forventer, at en opdate-
ring af affaldsdirektivet følger snarest 
men ved ikke meget mere nu. Det er en 
spændende tid at arbejde med tekstil-
ressourcer i. 

Sommerhilsner fra Gabriella 
Projektmedarbejder og researchassi-
stent, gabriella@ldcluster.com 
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VÆR MED TIL AT LANCERE 
TEKSTILSYMBIOSE HERNING 

Tekstilsymbiose Herning lanceres 
på Tekstilmuseet i Herning 24. 
august. Her vil Herning Kom- 
munes fungerende borgmester, 

Dorte West officielt åbne ‘Tekstil-
symbiose Herning – tekstilrester og 

affald som ressource’.

25 SMV’ER SKAL FINDES I HERNING… 

KONTAKT: 
GABRIELLA CONSTANTINOU 
PROJEKTMEDARBEJDER OG 
RESEARCHASSISTENT 
MOBIL: 20222605 
GABRIELLA@LDCLUSTER.COM 

Fra august går rekrutteringen for al-
vor i gang, og vi skal finde 25 spæn-
dende lokale SMV’er fra Herning, 
Ikast og Brande. De kommende 
deltagervirksomheder kan arbejde 
enten med mode/tekstil, møbler & 
livsstilsprodukter eller produktion, 
fremstilling & service. De kan også 
både være på siden der genererer 
tekstil ”affald” eller ønsker at arbej-
de med husstandsindsamlet tekstil 
”affald”, som snart bliver en lokal 
ressource, når alle danske borgere 
særskilt skal sortere tekstilaffald. 
Uanset hvordan de ønsker at angri-
be tekstilressourcer, så er projektet 
relevant for dem. 
 

Og hvordan finder vi så de rette 
virksomheder? Det er her I kommer 
ind i billedet! Vi kender selvføl-
gelig branchen, men I kender det 
lokale og andre brancher. Derfor 
vil vi opfordre jer til at lægge de 
varme sommerhoveder i blød, og gå 
telefonbogen igennem efter lokale 
virksomheder der kunne være frisk 
på en udfordring.  

For at undgå, at virksomhederne 
får henvendelser fra flere sider, må 
I meget gerne kontakte Lifestyle & 
Design Cluster, før I kontakter rele-
vante SMV’er, så vi bedst muligt kan 
koordinere rekrutteringsindsatsen. 

Den grønne tekstilagenda i Herning - Dorte West, fungerende borgmester, Herning Kommune 
Tekstilsymbiose Herning - Betina Simonsen, direktør, Lifestyle & Design Cluster 
Tekstilernes udfordringer - Else Skjold, Ph.d, Det Kongelige Akademi 
Tekstiler har fremtid i byggerier - Tim Riis Tolman, konsulent, Lendager Group 
Bæredygtige initiativer - Lone Ditmer, Marketing Manager, Dansk Wilton 
What’s in it for me som virksomhed - Frank Engelbrecht, projektleder, Lifestyle & Design Cluster 
Tid til netværk - Bert Meijers, projektleder, Bæredygtig Herning

Hvor og hvornår ses vi? Tekstilmuseet, Vestergade 20, Herning. Tirsdag 24. august kl. 8.30-10 

Du tilmelder dig her. Bemærk at tilmelding er nødvendig på grund af corona-restriktioner.

PROGRAM FOR LANCERING

SEND GERNE VEDHÆFTEDE INVITATION VIDERE TIL SAMARBEJDSPARTNERE ELLER ANDRE AKTØRER, SOM I FINDER RELEVANTE.

https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[event]=1766809802


13 SPÆNDENDE INNOVATØRER  
HAR MELDT SIG 

DEJLIGT MED INNOVATION

I de førnævnte pilotfor-
søg vil vi forsøge at parre 
spændende innovatører 
med etablerede virksom-
heder. Og heldigvis er 
Danmark fyldt med teks-
tilinnovatører. Neden for 
har I en liste over dem, 
der allerede har meldt sig 
under TekstilsymbiosenS 
faner. 

Innovatørernes rolle er 
at inspirere deltagervirk-
somhederne og være 
med til at eksperimen-
tere med nye forret-
ningsmodeller omkring 
indsamling, behandling 
og genanvendelse af 
tekstiler. 

WAIR transformerer kasserede tekstiler til upcyclede 
modeprodukter, som sælges til både B2C og B2B. 

BAKANO Design  designer og syr tasker af upcyclede 
lædersofaer, skindjakker mm.  Har værksted i Danmark 
med reparationer, custom design og personalizations.   

HAACK Recycling Bearbejdning af tekstilaffald til 
brug som råvare i nye produkter.  I første omgang til brug 
som fyld og polstring, mens virksomheden laver udvik-
lingsarbejde sammen med virksomheder og finder flere 
muligheder for materialet.   

FlowRobe brænder for at gøre modebranchen mere 
bæredygtig ved at give tøj nyt liv. FlowRobe’s app gør det 
sjovt og simpelt at handle genbrugstøj online. Forestil dig 
et miks mellem Trendsales, eBay, Tinder og Instagram; 
sådan forestiller virksomheden sig fremtidens digitale og 
sociale garderobe. 

Cellution Cellutions kerneværdi er at udnytte de mange 
tekstilressourcer, der smides ud og brændes. Cellution 
tager kasseret tekstilaffald  og laver det til nye interiørpro-
dukter. 

ANEW vil med gaveindpakning løse to problemer; 
gavepapirets korte miljøbelastende levetid og tekstilindu-
striens affald. I Danmark destruerer danske producenter 
årligt 677 tons nyt tøj, og ved juletid smider danskerne 
825 tons gavepapir ud - det er noget, vi skal ændre på! 
Gavestoffet skal bidrage til en cirkulær indpakningskultur, 
hvor produktet skal produceres af allerede eksisterende 
ressourcer med den intention aldrig at skulle destrueres. 

Tots Genbrug skal gøres nemt og let tilgængeligt. Det 
sker kun ved at kommercialisere og digitalisere en 
branche, som hidtil har været domineret af privat salg og 

velgørenhed. Brugt tøj skal med andre ord være det natur-
lige go-to valg. Ved at effektivisere produktionen og øge 
tilgængeligheden bliver det lettere for forbrugerne – både 
købere og sælgere. 

New Retex modtager, sorterer og processerer kasserede 
tekstiler med henblik på at genanvende disse som nye 
tekstilfibre, der kan anvendes i tekstilindustrien. 

Norfalk  er en startup virksomhed der har udviklet en 
kemisk teknologi til fremstillingen af tekstilfarvestoffer, 
hvor det kræftfremkaldende PCA ikke bliver dannet. 
Virksomhederne bruger energi og penge på at fjerne dette 
stof, før tekstilfarvestofferne kan bruges til indfarvning. 
Norfalk vil lease patentet samt sælge teknologien ind til 
eksisterende farvestofproducenter eller nye farvestofpro-
ducenter, der har fokus på bæredygtighed. 

Textile Pioneers laver beklædning af affaldsmateria-
ler.  Har blandt andet et set up i Portugal, hvor ubrugt og 
brugt tøj laves om til nyt ved hjælp af mekanisk opkrads-
ning.  

Textile Change Fibre-til-fibre genanvendelsestekno-
logi. Virksomheden vil tage et håndteringsgebyr for at 
aftage tekstilaffald og genanvende det som råvare til nye 
fibre. Disse råvarer sælges videre til fiberproducenter. 

Vonoa arbejder tæt sammen med kunder på projekter 
inden for 3D og virtuelle fremvisninger. Tilpasses kunder-
nes behov. 

Sheworks Atelier up-cykler tekstiler til smukke 
skandinaviske livsstilprodukter og skaber derved jobs til 
immigrant- og flygtningekvinder. 

https://sustainablewair.com/
https://www.bakano.dk/
https://www.haackrecycling.dk/
https://www.flowrobe.com/
https://yasminsvictor.wixsite.com/cellution
https://www.instagram.com/gavestof/
https://www.totsit.dk/
https://newretex.dk/
http://nor-falk.com/
https://www.textilepioneers.com/
https://textilechange.com/
https://www.vonoa.dk/
https://sheworks.dk/


DE FØRSTE PILOTPROJEKTER 
Tre af projektets partnere er 
gået sammen om et pilot-
projekt sammen med en 
innovatør. Herning kommu-
ne (Teknik og Miljø) sam-
men med Røde Kors og VIA 
University College og Textile 
Change skal i pilotprojektet 
starte et indsamlingsforsøg, 
hvor separat indsamling 
af husstandstekstiler skal 
afprøves. Det vil finde sted 
i Aulum, hvor der er ca. 
3.000 husstande af forskel-
lige typer (huse, lejeboliger 
m.m.). Røde Kors vil fortsat 
indsamle de genbrugelige 
fraktioner i pilotprojektet, 

og Herning Kommune vil 
stille containere op, der 
udelukkende vil modtage de 
genanvendelige fraktioner 
(tekstil “affald”). Samar-
bejdet med VIA University 
College, mere specifikt deres 
animationsafdeling i Viborg, 
har som mål at udarbejde 
visuelt kommunikations-
materiale og afprøve en 
skærpet kommunikation til 
borgere omkring husstand-
sindsamlede tekstiler. Også 
Det Kongelige Akademi vil 
bidrage med forskerviden 
her.  

Påmindelsen er til de 
administrative profiler i 
projektet. Der er deadli-
ne primo september for 
upload af Jeres registrerede 
timer til og med august. 
Dette foregår naturligvis 
i Jeres respektive kanaler 
i Tekstilsymbiose Teamet. 

Husk, at timeregistreringen 
både skal være underskre-
vet af Jer selv og en over-
ordnet. Det er ikke muligt 
at underskrive for sig selv!  

Har I spørgsmål kan I 
kontakte Anton Ditmer 
anton@ldcluster.com 

VI SKAL LEGE MED NIRONE  
HÅNDSCANNERE

Vi har lejet to NIRONE hånds-
cannere udviklet af tyske Spectral 
Engines i samarbejde med finske 
Telaketju projekt, mere specifikt 
LSHJ (finsk affaldsselskab). Hånds-
cannerne kan identificere forskelli-
ge materialetyper (begrænset typer 
pt.) ved at den “scanner” overfla-
den af tekstiler og taler sammen 
med en online materiale-database, 
som firmaet har udviklet. Tek-
nologien kaldes ”Near Infraded 
Spectroscopy” (NIR) og er kendt 

fra plast-verdenen. Sammen Det 
Kongelige Akademi vil vi analysere 
materialekompositioner af stofre-
ster og post-forbruger tøj indsamlet 
fra et spændende lokalt modebrand 
ved brug af NIRONE scannere. 
Formålet er at prøve at benytte 
teknologi, der kan angive data på 
fiberniveau, da det er vigtigt for at 
udvikle fremtidige sorterings- og 
genanvendelsesteknologier. 

EN LILLE PÅMINDELSE…  

GOD SOMMER...FRA TEKSTILSYMBIOSE TEAMET


