
2.5 Fagligt projekt, Tekstilmølle 

1. Formål 

 

 

At videreudvikle planen om etablering af en tekstilmølle med fokus på 

placering i en værdi- og fødekæde. 

At afklare styrkepositionen i forhold til udenlandske projekter, så der kan 

etableres et fælles nordeuropæisk anlægssystem på basis af tankesættet bag 

cirkulær økonomi. 

At fokusere på en national rolle inden for logistik og markedsorienteret 

arbejde. 

At sikre national opbakning og finansiel støtte fra politisk hold, 

organisationer, virksomheder. 

2. Aktiviteter (beskriv) 

 

1. Kontakter og møder med det nationale netværk blandt politikere, 

organisationer, virksomheder, forskere og eksperter. Den etablerede 

arbejdsgruppe fortsætter arbejdet og udvides med nye kompetencer 

efter behov. 

2. Kontakter og afklaringsmøder med aktører fra Tyskland, Sverige, 

Holland, Tjekkiet, England, Italien og Spanien for at finde styrker og 

svagheder, der kan føre til dannelse af et stærkt fælles, internationalt 

samarbejde. Fokus rettes på priser, maskinkapacitet, kritisk masse, 

resultater og cases. 

3. Der undersøges, om der er evt. behov for et sorterings- og et 

shreddingsanlæg i Danmark, som målrettet videresender de 

forskellige stoffer, fibre til rette modtagere og i den rette opløsning. 

Det medfører også afklaring af nyeste teknologier til sortering og 

shredding. 

4. Scouting af nye materialer og produkter baseret på genbrug af 

organiske fibre og deres anvendelsesmuligheder. 

5. Deltage i udvikling af profitable muligheder for at anvende tekstil- og 

beklædningsfibre til nye produkter eller som erstatning for 

eksisterende råvarer, der bliver stadig dyrere at anskaffe. 

6. Udbygge samarbejdet med andre, nationale relevante videnscentre 

som f.eks. Innovationsnetværket for Miljøteknologi og Force 

Technology. 

 

3. Milepæle  

 

 

 

 

30.06. 2013 Punkt 1-2 under ”Aktiviteter” er afsluttet og punkt 3-4 igangsat 

31.12.2013 Punkt 3-5 er afsluttet og punkt 6 løber igennem hele året 

  

  

4. Deltagere 

(angiv herunder 

projektleder) 

UMT, projektledelser 

VIT, TEKO 

Alexandra Instituttet 

Innovationsnetværket for Miljøteknologi 

Force Technology 

10 virksomheder (Katvig, IKEA, COOP, Kvadrat, Gabriel; EGEtæpper, Hammer 

Tæpper, Kabooki, Novotex, Wickie Meier, Marius Pedersen), Dansk Affald i 

Vojens. 

 



5. Effekt og resultater 

 

 

 

 

- Optimering af udnyttelse og recirkulering af brugte tekstiler og 

beklædning 

- Undgå væsentlige prisstigninger på slutprodukter 

- Sikre kunder og slutbrugere miljørene produkter og en tryghed ved 

miljøforsvarlig omgang med brugte artikler 

- Skabe et internationalt velfungerende netværkssamarbejde, der også 

sikrer et bedre miljø 

- Etablere eksempel på hvordan tankesættet bag cirkulær økonomi kan 

skabe nye forretningsmodeller og sikre vækst. 

6.   Nytteværdi og 

       Nyhedsværdi 

 

- At bidrage til forsvarlig omgang med natur og miljø og hjælpe 

virksomheder til at skab vækst via cirkulær økonomisk tankegang  

- -Styrke regeringens tiltag på området omkring vækst via grønne 

forretningsmodeller 

7. Innovation for 

målgruppen 

-Nye læringsprocesser og cases kan bruges i undervisningen på videregående 

uddannelsesinstitutioner 

-Nye netværk og kontakter kan udnyttes i B2B 

-Skabe et demonstrationsprojekt inden for Cradle to Cradle tankegangen 

 

8. Internationalisering 

 

-Der etableres samarbejde med videncentre og anlæg i Sverige, Tyskland, 

Holland, England, Italien, Spanien 

9. Periode for aktiviteten 2013 

 


