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Saml alle aktører!
Alliancer og partnerskaber imod tøjspild

1. Ny politisk interesse for tekstiler

2. Nye rammebetingelser 

3. Cirkularitet og partnerskaber
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Tekstiler og politik
Orv, det er meget hvad?
§ Fra ‘under radar’ til ‘midt i spotlight’

§ Opkvalificering i ministerier og regulative
instanser – fra EU til DK

§ En masse krav på vej men intet overblik over 
hvordan de skal implementeres

§ Tendens til at overse specifik tekstilfaglig viden 
og erfaring

§ Tendens til at vurdere på generisk, mangelfuld, 
forældet eller direkte misvisende data pga
mangel på forskning

= ingen kan navigere alene! 
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Fra mangelfuld regulering
Til hård regulering – på 5 år
§ Tekstilaffald kommer til at eksplodere

§ Materialepriser kommer til at stige

§ Markedsføring kontrolleres strengt

§ Langt større ansvar for produkters brugsrejse

§ Vidensopbygnig speedes markant op

§ Mere kontrol med lovgivning end i dag

Dette kræver brede og stærke 
alliancer på tværs af politik, 
brancher, NGOer og forskning
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Den gamle verden:
Make-use-waste logik er primær motor og ‘tøjkultur’
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Status LCA data i nuværende 
certificeringer og regulering

Data mangler for: 
• Fiber produktion
• Materialekvalitet
• Brugsfasen
• »affald»

Model: Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain: Global Stocktaking, UNEP,  2020. Markeringer: Ingun Klepp & Tone Tobiasson, København 30.9.2022

Datakrise:
Mangel på reel viden om miljøpåvirkning



Det Kongelige Akademi

Kulturkrise: modebranchen I Omvendtslev?
Fra produktet i centrum til (for-)brugeren i centrum
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üBruger-drevet
üPartnerskabsdrevet
üTværsektionelt
üRessource-effektivt
üDrevet af design
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To partnerskaber politisk initieret i 2022
Forskningspartnerskab og sektorsamarbejde
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Virksomhedsbaseret med medlemmer

Opbygning af fælles målsætning på 3 områder:
- Design
- Cirkulære forretningsmodeller
- Recykling

Forskningsbaseret med projektpartnere og medlemmer

Opbygning af systemisk viden over hele værdikæden
- Materialer
- Design og produktion
- System og Services
- Genskabelse
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Spørgsmål
Saml alle aktører!
§ Hvordan får vi alle aktører med?

§ Hvordan får vi borgerne engagerede?

§ Hvordan holder vi trit med udvikling i EU?

§ Hvordan sikrer vi at tekstil viden kommer mere i 
fokus?

§ Hvordan organiserer vi os?

§ Hvordan sikrer vi at vi satser på danske 
styrkeområder og i trit med vores egne potentialer 
og begrænsninger?
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