
Genbrug og genanvendelse af 
tekstiler
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Om Dansk mode & Textil (DM&T)

Ca. 350 medlemmer indenfor engros, fremstilling og detail. 280 indenfor beklædning og 
70 indenfor tekstilfremstilling. Etableret i 1895. 

Kerneaktiviteter: kollektive overenskomstforhandlinger, indflydelsesarbejde og 
repræsentation, rådgivning indenfor trend, HR, digitalisering, handel og bæredygtighed.

Ambition indenfor bæredygtighed: at facilitere en koordineret og stærk transition af 
den danske mode- og tekstilbranche så den bliver blandt de førende indenfor 
bæredygtighed og cirkularitet. Dette ved at: 

- Styrke branchens kapacitet til bæredygtig og cirkulær omstilling.

- Facilitere dialog og samarbejde på tværs mellem private og offentlige aktører.

Medlemmer af EURATEX og er i tæt dialog med europæiske søsterorganisationer.



Om den danske mode- og tekstil branche

Divers branche, der favner mange forskellige typer virksomheder og produkter (arbejdstøj, 
boligtekstiler, tekstiler til medicinsk udstyr, beklædning, sko, mode mv). 

Tegner sig for 6% af den samlede danske vareeksport, hvilket svarer til en eksport på mere 
end 48 mia. Beklædning er den største varegruppe med en eksport på 35 mia.

Beskæftiger hvad der svarer til 96.000 årsværk (fuldtidsstillinger), hvilket svarer til 5% af 
den private beskæftigelse i DK. Bidrager med 19 mia. kr. via skatter om året og med 42 mia. 
om året til BNP. 

Udgøres af én stor spiller, en række mellemklasse virksomheder og ellers en lang række 
små- og mellemstore virksomheder samt mikro virksomheder. Typisk meget 
omkostningseffektive virksomheder med lille administration og fokus på design, indkøb og 
salg. 

Primære sourcinglande er Bangladesh, Kina, Indien og Tyrkiet. 



Negativ indvirkning på miljø pga.  
kompleks værdikæde og højt forbrug



Derfor er der behov for en radikal omstilling 
af branchen og forbruget af tekstiler 

I 2030 er alle tekstilprodukter i EU:

• Holdbare, mulige at reparere og genanvendelige.

• I høj grad fremstillet af genbrugsfibre.

• Fri for farlige stoffer.

• Produceret under ordentlige forhold ift. sociale rettigheder.

Og:  

• Producenter tager ansvar for deres produkter i hele 

værdikæden – også når de bliver til affald. 

• Det cirkulære økosystem for tekstiler trives, og er drevet af 

tilstrækkelig kapacitet for innovative fiber-til-fiber 

genanvendelse. Afbrænding og deponering af tekstiler er 

begrænset til et minimum. 



Hvor er branchen? 
- Indblik fra DM&T survey om bæredygtighed

• Bæredygtighed har et stort strategisk fokus – stigning siden 

2020 survey. Ses som et afgørende parameter for succes. Stigning 

i ressourcer som tilføres til bæredygtighed.

• Omstilling drives i høj grad af kundekrav og ejere. Fokus er på 

produktcertificeringer og materialer. 

• Cirkularitet: ganske få arbejder med nye forretningsmodeller og 

nye samarbejdspartnere (leasing, gensalg mv). De fleste tænker 

kvalitet og kunderådgivning ift. pleje og bortskaffelse.

• Barrierer: manglende ressourcer, viden og tid, stor 

kompleksitet, for lille gevinst (manglende forbruger 

efterspørgsel), svært at skaffe bæredygtige alternativer, 

begrænset indflydelse i leverandørkæde.
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Vi tilbyder kunder mulighed for at leje produkter

Kunder kan indlevere brugte produkter

Vi måler miljøpåvirkning i hele dets livscyklus

Vi samarbejder med gensalgsplatforme

Vi designer produkter, der nemt kan skilles ad og genrbuges

Vi opdaterer usolgte/game produkter til gensalg

Vi tilbyder kunder mulighed for at få repareret produkter

Vi opmuntrer kunderne til at give produkter nyt liv efter brug

Vi designer produkter, der er nemme at vedligeholde/reparere

Vi genavender overskydende materiale fra egen produktion

Vi genavender materialer/produkter fra andre brancher (eks. Polyester fra PET-…

Vi rådgiver kunderne om, hvordan produkter holder længst

Vi satser på langtidsholdbare og tidløse produkter

Ja Nej Til dels Ved ikke

Arbejdet med cirkularitet
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”Vi emballerer i 100 bionedbrydelig emballage”

”Vi er ved at opbygge egen resell platform og arbejder langsigtet med at opkøbe egen anlæg 
til scredding og respinning”

”Vi har ikke dead stock da alt materiale altid bruges. Vi laver puder hvor de sidste stumper 
komme i. Vores mål er at vi intet stofaffald har i vore primære produktion.”

”Vi arbejder på løsninger for bedre håndtering af tekstilaffald fra produktionen”

“Circular business models is part of the new strategy. Target to have single service models in 
2-3 brands by 2025 - but no concrete project plan yet in place”

Andre cirkulære initiativer



Fremtiden

• Der er i dag stor efterspørgsel efter genanvendte tekstiler

• Fra ureguleret til reguleret branche

• Ecodesign 

• Corporate Sustainability Due Diligence.

• Corporate Sustainability Reporting Directive.

• EU taxonomy

• Revision of the Waste Framework Directive (udvidet producentansvar på tekstiler)

• (…)

• Design til cirkularitet – en systemtankegang

• Holdbarhed, reparation, vedligeholdelse, genbrug, genfremstilling, genanvendelse

• Forventer 3x større vækst i det globale marked for genbrugstøj end markedet for nyt tøj frem 

mod 2026 (ThredUp, Fashion Resale Report 2022)

• Samarbejde på tværs

• Ny teknologier (just-in-time produktion, ny fibertyper, genanvendelse, transparens etc.) 



Opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt at regulering og initiativer giver/understøtter:

• klare definitioner på tekstiler og tekstil affald

• redskaber til at supportere den cirkulære omstilling

• dataindsamling

• fælles standarder - der er et MEGET stort behov for harmonisering på tværs af EU

• incitamenter til cirkulære forretningsmodeller (fx fradrag på reparationer, differentieret 

gebyrstrukturer (EPR), etc.)

• design af produkter med lang varighed, øget genbrug og reparation og mulighed for 

genanvendelse 

• innovation ift. Ecodesign, materialer og forretningsmodeller og ikke mindst effektive 

genanvendelsesteknologier

• øget forskning, opkvalificering og oplysning

Det er vigtigt at de systemer vi bygger til at håndtere tekstilaffald, ikke skaber en ekspresvej ved 

at springer de mellemliggende led over i den cirkulære økonomi og ikke understøtter en fiber til 

fiber genanvendelse.



Spørgsmål


