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HAACK Recycling er født til at genanvende 
tekstilaffald og imødekomme det store sam-
fundsproblem, som tekstilaffald er. I Tekstil-
symbiose Herning har HAACK Recycling 
primært haft rollen som intern test- og tekno-
logileverandør for en række af de øvrige 
virksomheder. HAACK Recycling er også selv 
i gang med egen udvikling dels i form af en 
kommende opskalering.  Egne akustiske de-
komoduler med valgfrit design og løst ned-
delt tekstil indeni er også netop sat i produk-
tion. 

Faktaboks

• Virksomhedsnavn: HAACK Recycling 
ApS

• Hjemmeside: haackrecycling.dk

• Grundlagt/oprettet: 2021

• Primært produkt i Tekstilsymbiose 
1.0: Neddelt tekstilaffald

• Antal ansatte: 2

Forretningsmodel og videreudvikling
Forretningsmodellen for HAACK Recycling 
består af tre grene inden for genanvendelse af 
tekstil:
1) Produktion af neddelt materiale

2) Udvikling af kundespecifikke produkter

3) Egne halvfabrikata samt produktion af 
færdigudviklede produkter

HAACK Recycling laver mange testordrer af 
neddelt tekstil til forskellige virksomheders 

produktudvikling, og ved at hjælpe andre virk-
somheder med test og udvikling, har HAACK 
Recycling selv fået kontakter til fremtidigt 
samarbejde. 

https://haackrecycling.dk/


”Vi er blevet mere 
bevidste om, at det 
tager lang tid for 
virksomheder at om-
stille sig og bruge de 
her ”nye” materialer.
Samtidig er der ingen 
tvivl om, at det er på 
vej, og vi ser tydeligt, 
hvordan det har ryk-
ket sig fra interesse 
til handling hos de 
første.” 

- Christina Haack

Undervejs i projektperioden i Tekstilsymbiose 
Herning har virksomheden også arbejdet med 
produktet af 100% genanvendte tekstilfyld, 
som den er ved at videreudvikle til mere 
kommerciel brug. I denne sammenhæng har 
det været vigtigt at undersøge, hvilken mas-
kine til neddeling af tekstil, der i fremtiden 
ved en opskalering af både lokaler og mas-
kiner bedst vil dække behovet for den større 
volumen/kapacitet af tekstiler. Virksomheden 
afventer dog udviklingen af behovet for frak-
tioner, volumen og marked og fortsætter med 
et mindre setup, så længe det er nok til at 
imødekomme kundernes behov.

Sideløbende er der arbejdet på at udvikle 
produkter. der indeholder genanvendt tekstil, 
blandt andet akustiske dekorationsmoduler 
med valgfrit design og løst neddelt tekstil 
indeni, som er sat i produktion. Tekstilet kan 
være spild fra kundens virksomhed, eller teks-
til fra en samarbejdspartner.

Samarbejde og læring:
I og med at HAACK Recycling har fungeret som 
bindeled i afsætning af neddelt tekstilaffald 
til andre virksomheder, har der været meget 
dialog og samarbejde med de andre virk-
somheder i Tekstilsymbiose Herning omkring 
behov og produktmuligheder. Der er leveret 
testmateriale til nogle af disse. 
Det mest konkrete samarbejde har været med 



Tekstilsymbiose Herning er et 2-årigt projekt (2021-2022) støttet af Den Europæiske 
Regionalfond og Danmarks Erhvervfremmebestyrelse. Med epicenter i Herning, har en 
række lokale og nationale virksomheder sammen med Herning Kommune og lokale 
erhvervsfremmeaktører eksperimenteret med nye forretningsmodeller, der sætter 
affaldsfraktioner og tekstilressourcer i spil. Samarbejdet virksomhederne imellem, 
med sparring fra videnspartnere, forskere og eksperter, danner grundlaget for et helt 
nyt netværk af økosystemer og lokale bæredygtige initiativer i Herning. Ikke kun med 
virksomheder fra tekstilbranchen, men på tværs af mange brancher i hele værdikæden.

Tekstilaffald og genanvendelse bliver en af fremtidens helt store temaer, og en ræk-
ke modige virksomheder er allerede kommet med på rejsen i at fremtidssikre deres 
virksomhed, før de rammes af lovkrav. I Tekstilsymbiose Herning bliver nye materialer 
og forretningsmodeller testet igennem pilotforsøg. Ingen har den gyldne løsning, men 
sammen finder vi nye markeder, muligheder og forretninger.

den Herningbaserede DIY-gigantvirksomhed 
SelfMade, som nu fører et produkt af 100% 
genanvendte tekstilfyld i deres butikker.

HAACK Recycling har dog også selv fået rig-
tig meget læring igennem projektet om bl.a. 
materialer, viden om tekstil, opdatering på 
udviklingen på området samt nogle af de 
produktmuligheder, der er på vej på markedet 
med genanvendt tekstil. Dertil kommer den 
mulighed, en symbiose giver for selv at opsø-
ge og se mulighederne for afsætning af tekstil 
affald hos diverse virksomheder.

’Vi er blevet mere bevidste, om at det tager 
lang tid for virksomheder at omstille sig og 
bruge de her ”nye” materialer. Samtidig er der 
ingen tvivl om, at det er på vej, og vi ser tyde-
ligt hvordan det har rykket sig fra interesse til 
handling hos de første’, udtaler ejer Christina 
Haack.


