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Tekstilsymbiose Herning blev skabt på bag-
grund af den kæmpe udfordring, at Danmark 
skal i gang med at indsamle tekstilaffald fra 
husholdningerne i sommeren 2023. Målet er 
derfor at være et skridt foran resten af verden 
på dette punkt, og derfor har det 2 årige 
EU-regionalsfondsprojekt været et forprojekt 
i forhold til at fortsætte udviklingen på områ-
det.

I fremtiden bliver der stor fokus på at kunne 
dokumentere, at de affaldsfraktioner man 
indsamler, bliver håndteret rigtigt under 
hensyn til affaldshierarkiet. 

Men det er også en kompliceret fremtid 
med stigende krav til produktsikkerhed, 
dokumentation og kemi. Det betyder, at noget 
af det tekstilaffald, som vi har det i dag, ikke 
nødvendigvis ville kunne bruges i en fremtid, 
hvor kravene til miljø og kemi skærpes. 
Ligeledes strammes kravene til sporbarhed og 
kontrollen med hvor i verden affaldet ender.

Da vi startede Tekstilsymbiose Herning, var 
det tydeligt italesat, at vi skulle undgå at 
sende flest mulige tekstiler til forbrænding. 

Vi står i dag et sted, hvor afbrænding ikke 
nødvendigvis er det værste der kan ske med 
nogle typer tekstilaffald. Men også et afsæt, 
hvor vi ved, at store mængder tekstilaffald 
kan være starten på et nyt dansk og nordisk 
erhvervseventyr.  Samlet set vurderes det, 
at markedet for genanvendelse i Europa har 
potentiale til at skabe 15.000 nye jobs og 
generere en værdi på 15 mia. kroner i 2030.

Synergier og symbioser
Tekstilsymbiose Herning har samlet den 
viden, som er blevet genereret og opsamlet 
i løbet af to år, hvor vi har set bredt på 
genanvendelse af tekstilaffald fra både 
borgere og virksomheder.

Igennem projektet har vi forsøgt at 
skabe synergier og symbioser mellem 
lokale aktører fra både myndigheder, 
organisationer, virksomheder og innovatører 
og derigennem skabe løsninger og nye 
cirkulære forretningsmodeller, der kan gøre 
overskudstekstiler til en ressource. 

Vi har også studeret og sammenlignet 
systemer for indsamling, sortering og især 



forskellige muligheder for genanvendelse og 
kortlagt, hvordan virksomheder kan arbejde 
sammen i direkte økosystemer og sammen 
med myndighederne. Desuden har vi belyst, 
hvilke udfordringer og potentialer, der ligger 
i arbejdet med at omdanne tekstilaffald til 
fremtidens ressourcer.

Tekstilstrategi dikterer retningen
Da projektet Tekstilsymbiose Herning gik i 
gang i januar 2021, var det blevet politisk 
besluttet, at kommunerne skulle samle 
tekstilaffald fra borgerne fra sommeren 2022. 
Det blev undervejs udskudt til sommeren 
2023. 
I foråret 2022 lancerede EU-kommissionen en 
tekstilstrategi, som dikterer en ny retning for 
tekstilprodukter - blandt andet indførelse af 
udvidet producentansvar for at øge andelen af 
genbrug og genanvendelsesmulighederne for 
kasserede tekstiler. Hertil kommer indførelse 
af ECO-design direktivet, der stiller ensartede 
krav til, at design skabes på cirkulære 
designprincipper, som gør genanvendelse 
lettere. 

Der er aktuelt politisk debat om, hvorvidt 
der skal indføres et forbud mod at brænde 
tekstiler af. Et sådan forbud vil ramme mange 
virksomheder, som i dag ikke har løsninger på 

at bortskaffe overskydende tekstiler. 
Ved projektets foreløbige afslutning kigger vi 
ind i et landskab, hvor tekstilaffald stadig er 
højt på den politiske agenda.  

Sortering er det nye sort
Projektet har identificeret en række 
læringspunkter:

• Der er behov for endnu mere viden 
om muligheder og begrænsninger for 
genanvendelse generelt

• Korrekt sortering er nøglen, uanset hvilken 
genanvendelsesteknologi vi taler om. 
Kvalitetssortering er afgørende for at 
opnå genbrugsfibre af høj kvalitet (se også 
casen fra Trasborg)

• Sporbarhed i fibre og slutprodukter 
er nødvendig for at have den rigtige 
information i værdikæden i form af et 
Digital Product Passport. 

• De forskellige interessenter i 
værdikæden såsom brands, indsamlere, 
genbrugsaktører, spinnere og 
tekstilproducenter skal indgå i tættere 
partnerskaber.

Innovationsrejse som kompas 
Vores oplevelse er, at virksomheder har haft 
både lyst til og nysgerrighed om at indgå i 
tekstilsymbiosen. De ser nemlig, at det taler 
ind i nye forretningsmodeller, som flere gerne 
vil arbejde med, da det giver muligheder for 
fortsat at kunne være konkurrencedygtige. 
Men det kræver også tid, som virksomhederne 
skal være indstillet på at investere. Det er 
desuden vigtigt, at de giver sig selv lov til at 
være i en åben proces, som er afgørende for, 
at innovation opstår.

Ligeledes skal der i virksomhederne være en 
forståelse for, at man ikke kan købe sig til 
innovation. Den må nødvendigvis komme som 
en del af en længerevarende udviklingsproces, 
hvor virksomhederne danner viden og 
udvikler fysiske prototyper, som kan blive 
fremtidens produkter.



En verden uden affald
Indsamlingen af tekstiler kommer til at foregå 
på mange forskellige måder, og Miljøstyrelsen 
har angivet fire modeller. Den viden, projektet 
har genereret, vil blive brugt i det nationale 
arbejde, når rammerne for kommunernes 
indsamling skal udmøntes.

Ligeledes vil mange af vores pilotprojekter 
og erfaringer fra dem kunne bruges i det 
fremtidige samarbejde og arbejdet med 
branchen og med lovgiverne. Vi ser desuden 
ind i en fremtid med et paradoks, hvor vi 
skal omdanne det affald, vi har i dag, til nye 
produkter, samtidig med at vi skal designe en 
verden uden affald.  
Vores vurdering er, at vi mangler flere aktører, 
der kan processere tekstilaffald på en mere 
systematiseret måde, og hvor større mængder 
anvendes. Der skal være en ligevægt mellem 
mængden af tekstilaffald og det antal 
virksomheder, der kan forarbejde og omsætte 
det. 

Økosystemer fordrer værdikædesamarbejde
Mindre virksomheder/startups inden for 
modeverdenen er gode til at gå den grønne 
vej ved eksempelvis at købe brugt tøj 
fra NGO’er, der ikke kan gensælges, men 
mængden af affald kræver, at også større 
virksomheder indgår i værdikæden. 

I Tekstilsymbiose Herning har vi forsøgt 
at sammensætte diverse økosystemer, 
hvor langt fra alle virksomheder har deres 
kerneforretning i mode/tekstil. Der har 
været tale om virksomheder, der arbejder 
med møbler, interiør, filtre, emballage, 
ligesom andre brancher har været 
involveret for at skabe nye partnerskaber og 
værdikædesamarbejder. Det har vist sig at 
være udfordrende, men potentialet er stort i 
fremtiden.

Tekstilgenanvendelse i Danmark og 
teknologier globalt
I Danmark har vi en tydelig lille gruppe 
af aktører, der arbejder fokuseret 
med innovation inden for sortering 
og genanvendelse, hvor fokus er på 
automatiseret sortering, mekanisk og kemisk 
genanvendelse af tekstilaffald

• Mekanisk genanvendelse   
Fokus inden for mekanisk genanvendelse 
er at øge råvaremængden af genbrugsfibre 
og forbedre kvaliteten af garn. 

• Kemisk genanvendelse    
Der anvendes forskellige metoder til 
kemisk genanvendelse afhængig den 
valgte teknologi og hvilke fibre, den er 
målrettet mod. Det næste nye inden 
for kemisk genanvendelse er brugen er 
enzymer. Især i kemisk genanvendelse er 
renheden af materialerne afgørende for 
at opnå høj kvalitet i slutproduktet, og her 
spiller automatiseret sortering en vigtig 
rolle. 

• Termisk genanvendelse  
Teknologien til termisk genbrug kan kun 
bruges på termoplastiske polymerer som 
blandt andet polyester og nylon.

Der skal investeres
For at genanvendelse af tekstiler skal få den 
ønskede effekt, er det nødvendigt, at der 
skabes et set-up, der både kan generere og 
håndtere den volumen af tekstil-affald, der 
vil komme som genanvendt tekstilaffald og 
rest/overskuds-materiale fra virksomheder 
og borgere. Det vil kræve store investeringer 
i infrastruktur og ny teknologi både fra 
virksomheder og fra det offentlige.

Ligeledes skal der investeres yderligere i 
Tekstilsymbiose Herning 2.0, for at vi kan være 
omdrejningspunktet. Det vil gøre os i stand til 
at vise, hvordan et regionalt center for tekstil 
genanvendelse, tekstil genbrug og tekstil 
udnyttelse kan være med til at uddanne, 
både regionen, hele landet og internationale 
aktører i de muligheder, der ligger i denne 
ressource.

Der arbejdes allerede nu med at sammen-
sætte et investment board og etablere lokale 
test-faciliteter.



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 række 
modige virksomheder er allerede kommet med på rejsen i at fremtidssikre deres virk-
somhed. I Tekstilsymbiose Herning bliver nye materialer og forretningsmodeller der 
testet igennem pilotforsøg før det bliver et lovkrav. Ingen har den gyldne løsning, men 
sammen finder vi nye markeder, muligheder og forretninger.

Samarbejdspartnere i projektet

Projektpartnere:
• Herning Kommune (inkl. 

Bæredygtig Herning)
• Erhvervshus Midtjylland
• Erhvervsrådet Herning, Ikast & 

Brande
• Dansk Mode & Tekstil
• Det Kongelig Akademi
• VIA University College
• Røde Kors
• Lendager Group
• 
Følgegruppe:
• Dansk Erhverv WEAR 
• DAKOFA
• Teknologisk Institut
• Dansk Affaldsforening

Virksomheder & konsulenter 

• Acupanels International
• Amalie Ege
• Ardra
• Dansk Wilton
• DK Company
• EasyFair
• HAACK Recycling
• Konfair (Rotundo)
• Midtvask
• Newretex
• Sig Lund  (Milestone Pro ApS)
• Thors Design
• TRASBORG  (Revaluate)
• WHITEWEAR (Revaluate)
• Xplor


