
Mange borgere er forvirrede i forhold til at 
skulle sortere brugte tekstiler og tekstil-
affald, og derfor er der behov for en guide til 
borgere, som kan sikre mere og bedre sorter-
ing. I regi af Tekstilsymbiose Herning er der 
udarbejdet baggrundsmateriale til en sådan 
guide, da mere og bedre sortering af tekstiler 
hos borgerne vil medføre positive effekter på 
samfundsplan i forhold til både økonomi og 
miljø. Budskaber som ’vådt er ikke godt’ er 
blot et eksempel på en vigtig faktor i sorter-
ing af tekstiler, hvor mange fraktioner og 
deres flow i værdikæden ødelægges på grund 
af fugt. Materialet bygger på viden og erfaring 
fra både ind- og udland.
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Undersøgelse
Fra og med 1. juli 2023 skal danskerne sortere 
tekstiler i to forskellige fraktioner, men mange
borgere er forvirrede omkring sortering af 
tekstiler: Hvad skal de sortere,og hvor skal de 
forskellige tekstiler afleveres? Og hvad sker 
der i øvrigt med tekstilerne bagefter? 
Mere og bedre sortering på borgerniveau vil 
medføre markante og positive forandringer 
gennem hele værdikæden i forhold til både 
miljø og økonomi.

”Mere sortering” vil betyde, at flere tekstiler 
bliver udsorteret til genbrug og genanvendel-
se, hvilket vil sikre et mindre tab af ressourcer. 
Det kan skabe grobund for øgede mængder 
genbrug, større muligheder for at fremme 
teknologier til genanvendelse samt mindre 
tekstil i restaffaldet, hvilket igen kan medføre 
en nedbringelse af de klimagasudledninger, 

Mere og bedre sortering – sorteringsguide for 
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Læring
Trasborg har stor og lang erfaring inden for 
sortering af tekstiler og ser et tydeligt behov 
for, at den eksisterende viden om sortering 
og genanvendelse af tekstiler bliver kogt ned 
og præsenteret i en kort form. I projektet har 
virksomheden arbejdet med et materiale, 
som præsenterer de vigtigste budskaber og 
læringer. Nu er der behov for, at kommunika-

”Sortering i hjemmet 
er din kamp – for et 
bedre klima” 

- Steen Trasborg

tionsfolk ”tager over” så budskaberne bliver 
formidlet på en kort, præcis og let tilgængelig 
måde til borgerne. For det er først, når bor-
gerne ved og forstår, hvordan de skal sortere, 
at den cirkulære økonomi for alvor kan få luft 
under vingerne. 

Af disse årsager har Trasborg formuleret 
baggrundsmaterialet til en kommunikations-
kampagne (læs det her), der kan være med til 
at sikre, at borgerne fremover sorterer teks-
tilerne korrekt. Kampagnen bør udarbejdes 
af skarpe kommunikationsfolk, som forstår at 
omsætte faglig viden til korte, præcise og enk-
le budskaber, som borgeren kan forstå. Ideelt 
set understøttes kampagnen af alle typer af 
indsamlere i Danmark – både offentlige og 
private – så vi undgår mere forvirring hos bor-
gerne. I fald at Miljøstyrelsen og/eller en sam-
ling af de danske kommuner i den kommende 
tid går sammen om en lignende opgave, kan 
dette arbejde, som nu allerede foreligger, med 
fordel inddrages. Når kampagnen skal udrul-
les, vil det også være en mulighed at inddrage 
danske producenter og detailhandlere, der, 
som et led i deres generelle samfundsansvar, 
kan være med til at støtte op om det fælles 
budskab. 

der er relateret til afbrænding af tekstil.
”Bedre sortering” vil betyde mindre affald i 
genbrugstekstilerne, hvilket kan være med til 
at sikre mindre forurening af tekstilerne og 
dermed flere tekstiler til genbrug og genan-
vendelse. Hvis det reelt lykkes borgerne at 
dele fraktionen op i de rette to strømme, vil 
det også gøre værdikæderne mere effektive, 
idet man vil kunne nøjes med at anvende 
manuel sortering til genbrugsdelen, mens 
man i fremtiden vil kunne anvende automatisk 
sortering til den genanvendelige del. Det vil 
nedbringe omkostningerne i sorteringsleddet 
og gøre processerne mere enkle og effektive 
(godt for økonomien) samt sikre cirkulariteten 
af dyrebare ressourcer (godt for miljøet).

Trasborg ønsker at samarbejde med alle 
danske genbrugsaktører samt kommunale 
og/eller statslige myndigheder om en fælles 
kampagne med et enkelt og ensartet budskab 
til borgerne. Det vil være hensigtsmæssigt at 
inddrage både producenter og detailhandel i 
kampagnen.

Arbejdet i tekstilsymbiosen har trukket på al 
den viden og de erfaringer, som både Trasborg
og andre større projekter i både ind- og ud-
land har gjort. Formålet har været at koge den 
vigtigste viden ned til korte og præcise 
budskaber.

https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2023/03/Sortering-baggrundsmateriale.pdf


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
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.

Som nævnt er første skridt til en fuldt udrullet 
kommunikationskampagne det udarbejde-
de baggrundsmateriale, der kan udgøre det 
faglige input til en fremtidig kampagne. Her 
tager Trasborg udgangspunkt i vigtigheden 
af korrekt sortering, for det er nemlig vigtigt 
at sortere korrekt, hvis man som borger kan 
føle sig sikker på, at der sker det bedst mulige 
med tekstilerne, når de er blevet afleveret til 
det næste led i værdikæden. 

Budskaber som ’vådt er ikke godt’ er blot et 
eksempel på en vigtig faktor ved sortering af 
tekstiler, hvor mange fraktioner afleveret fra 
borgere ødelægges på grund af fugt. Det er 
helt overordnet vigtigt med kravspecifikatio-
ner mellem leddene i værdikæden, for når der 
for eksepempel afleveres våde, beskidte eller 
kontaminerede tekstiler i indsamlings-con-
tainerne, går det allerede galt her med forrin-
gelse eller umuliggørelse for anvendelse i de 
næste led. Af samme grund er plasticposer at 
foretrække, da disse emballager både mini-
merer risikoen for at tekstilerne må kasseres 
og øger genbrugsværdi, som eksempelvis når 
nogle tøjdele kommer i par eller sæt. 


