
Bilag 1

Interview med Niels Toftegaard fra Dansk Affaldsforening

Interviwer: Vil du starte med at introducere dig selv?

Niels Toftegaard: Ja selvfølgelig.

Niels Toftegaard: Jeg hedder Niels Toftegaard, og jeg arbejder egentlig mest med
kommunikation herinde. Jeg er uddannet journalist, som har med hjemmeside og
pressemeddelelser og nyheder og sådan noget, men jeg sidder også med vor det, vi gør på
altså hjælper kommunerne og kommunernes affaldsselskaber med at finde ud af, hvordan
skal de indsamle det her? Og vi prøver også at fortælle politikerne, hvordan vi synes, hvad
man skal gøre for at få mere bæredygtigt forbrug af tekstiler og mere genanvendelse og mere
genbrug.

Interviwer: Ja, Så kommer det kommer det første spørgsmål. Tror du at man kan ændre
måden hvordan man producerer tøj på til en bæredygtig løsning?

Niels Toftegaard: Ja, altså det håber jeg da. Det er i hvert fald nødvendigt. Der er mange der
siger at tekstiler ligesom er det nye plastik i den forstand at plastik består af mange
forskellige typer af plastik og de kan være svære at genanvende sammen, som man ligesom
skal for at få det skilt ad, før man kan lave det om til nye plastikprodukter igen og det er lidt
den samme udfordring, som der er med tekstiler, fordi det kan bestå af alle mulige forskellige
typer af tekstilfibre. De kan være syntetiske, de kan være naturlige, det kan være bomuld, det
kan være uld og alle mulige andre ting og sager, og meget af det er også blandet sammen i et
produkt kan man sige det. Det er en relativt stor udfordring. Men, det er nødvendigt for at det
rent faktisk bliver bæredygtigt og cirkulært. Jeg håber men det er stadigvæk relativt tidligt i
sin udviklingsfase, så det kan godt være, der går en del år, før det er oppe at køre på fuldt
niveau.

Interviwer: Perfekt.



Interviwer: Hvordan tænker du, at man kan få forbrugerne særligt unge til at blive
interesseret i at købe bæredygtige?

Niels Toftegaard: Det er godt spørgsmål.

Niels Toftegaard: Altså jeg tænker umiddelbart at jeg fornemmer sådan en stor interesse for
ting der er måske er miljø og klimamæssigt bedre end andet særligt blandt yngre mennesker
så det tænker jeg er et godt udgangspunkt for at tale til det op. Så vi synes, at noget af dér,
hvor man kan gøre noget, er relativt nemt i sin hverdag i forhold til til bæredygtighed og
tekstiler og tøj. Det er købe genbrug fordi jo længere tid vi bruger vores vores tøj og tekstiler,
jo mindre har vi behov for at producere nyt og typisk vil der også ligge en økonomisk
besparelse, hvis man køber ting brugt frem fra nyt.

Niels Toftegaard: Så det tænker er der to argumenter, som man måske kunne tage i spil for
for få især genbrug, talt op og få det mere udbredt som det er normalt at gøre, for for særligt
unge mennesker.

Interviwer: Hvornår mener du at tekstiler bliver til affald og Hvor stor en forskel ville det
have på klimaaftrykket at genanvende disse tekstiler?

Niels Toftegaard: Ja, det er lidt svært at svare på sådan konkret fordi man kan sige
herhjemme, når de samler. Da mange af de her velgørende organisationer Røde Kors og
Kirkens Kors osv. De samler tøj og tekstiler ind til genbrug, som de så sælger herhjemme
men der er også en del af det, som de ikke kan sælge herhjemme, fordi vi som os som bor i
Danmark. Vi har et højere kvalitetskrav til tøj, der er brugt så noget af det som de eksporterer
de også til andre lande, hvor det så kan sælges som som genbrug i genbrugsbutikker for
eksempel.

Niels Toftegaard: Så det, man i Danmark måske ville betragte som nu er det her, at den her
T-shirt er affald, og det kan ikke sælge sin genbrugsbutik. Det er ikke nødvendigvis affald i et
andet land også bare i andre EU lande. Så jeg vil sige dér, hvor, hvor hvor det er blevet vådt
for eksempel eller virkelig snavset med oliepletter og sådan nogle ting og sager der er det der,
hvor det er affaldet, og hvor det på en eller anden måde skal genanvendes eller
energiudnyttes, som vi, som vi siger om forbrændingsanlæg. CO2 besparelser i forhold til
genanvendelse det har jeg ikke sådan fuldstændig i tankerne  men jeg ved, der er lavet nogle



analyser hos Miljøstyrelsen, som har kigget på det, og der er en del Miljø og klima at hente
ved at genanvende frem for at producere nyt fordi det er relativt CO2 tungt det at producere
tøj og tekstiler både bomuld, men samtidig også Polyesterfibre. Så det kan gå på at
undersøge, om man kan finde nogle konkrete tal på hvad CO2 effekten er.

Interviwer: Det skal vi også.

Interviwer: Kan jeg lige afbryde?

Niels Toftegaard: Ja

Interviwer: Du nævnte noget med  energi og forbrænding, kan du gå i dybden med det?

Niels Toftegaard: Ja altså vores forbrændingsanlæg her i Danmark hvor hvor vi brænder
affald for at lave fjernvarme med det affald, som vi ikke kan genanvende og genbrug det
kalder vi affaldsenergianlæg, fordi  vi synes at det signalerer i højere grad at vi ikke bare
brænder det jo ikke bare på en åben mark og så kan det futte af der. Vi laver det jo om til
fjernvarme og til elektriciteten, når vi brænder så vi kan lade det affaldsenergianlæg men de
fleste kalder det for forbrændingsanlæg.

Interviwer: Okay, Tror du at der kunne være en løsning at genanvende tekstiler og hvorfor
der ikke allerede genanvendes tekstiler, eller indsamles kommunalt til genanvendelse?

Niels Toftegaard: Ja, altså der er en der er en håndfuld kommuner 15 kommuner tror jeg, der
allerede indsamler slidte tekstiler og hullede lagner og gamle sokker og sådan noget med
henblik på, at det skal skal genanvendes. Udfordringen er lidt, at hvis alle kommuner skal
gøre det, så er der ikke nok altså de virksomheder, som i øjeblikket har mulighed for at
genanvende det i et eller andet omfang, der altså ikke nok kapacitet til at tage sig af alle slidte
tekstiler i Danmark, for eksempel så det er lidt en udfordring, der er der og så kan man sige
meget af det bliver genanvendt i form af enten nogle klude, som man bruger i særligt på
bilværksteder til at tørre ting og sager af med og når de ligesom når man har klippet en T-shirt
op og brugt dem som en klud på bilværksted, og den er blevet fedtet ind i olie, så kan den
ikke bruges igen mere til noget som helst. Så der skal den brændes bagefter. Så selvom det er



genanvendelse af de, så er der ikke noget cirkulær økonomi efter det, kan man sige og
derudover så er der en udfordring i, at de her forskellige typer af fibre og materialer, der er i
tekstiler gør, at der skal forskellige teknologier til. Så der er ikke sådan en teknologi, der kan
det hele med alle typer tekstiler, men måske flere forskellige til forskellige typer af tekstiler.
Det det kræver at man, at man ligesom eftersorterer det, når borgerne har smidt det i en pose
eller en spand derhjemme ved husstandene. Så der mangler noget teknologiudvikling som
måske kan være den løsning, der kan det hele og så vil vi også meget gerne, at det var i
Danmark og ikke nødvendigvis i Tyskland og Belgien og Holland, hvor hvor meget af de de
slidte lagner og hullede sokker, vi samler ind i Danmark, bliver sendt til på nuværende
tidspunkt.

Niels Toftegaard: Men var det nok på det?

Interviwer: Ja

Niels Toftegaard: Okay

Så har jeg dette spørgsmål. Hvor stor forskel ville det have på klimaaftrykket at genanvende
disse tekstiler?

Niels Toftegaard: Så tror jeg at det er dér, hvor vi skal finde nogen CO2 effekter hos
Miljøstyrelsen. Jeg kan ikke huske det men der er et eller andet med at hvis man samler den
samlede CO2 udledning fra klimabelastning fra tekstilproduktion er den fjerde største sektor i
verden eller sådan noget. Det er helt vildt så det er relativt stort.

Interviwer: Er det realistisk at indsætte tekstiler i en cirkulær økonomi?

Niels Toftegaard: Ja, det er det men altså, der er nok lang vej, og det kommer nok til at tage i
hvert fald inden 10 - 15 år er før at det er kommet ordentligt i gang. Der er jo en hel designer
produktion, der skal omstille sig til at producere T-shirts og bukser i optimalt set kun ét
materiale og ikke både polyester, bomuld og alt mulig andet og så skal det også produceres,
så det holder i længere tid, og vi skal på en eller anden måde også få for os, der køber tøjet til
at vænne os til at vi skal købe mindre simpelthen fordi vi køber meget tøj, som ikke bliver



brugt nok og så hænger det bare i skabet. Så der er flere ting end bare, end at vi skal samle
det ind når vi ikke bruger det mere. Vi skal også købe mindre simpelthen.

Interviwer: Ville det eventuelt være muligt at implementere en slags pantmaskine for at
etablere cirkulær økonomi indenfor genanvendelse af tekstiler?

Niels Toftegaard: Ja, det tænker vi umiddelbart. Vi har foreslået det, der hedder
producentansvar på tøj og tekstiler. Det er sådan lidt det samme, kan man sige det er et
system, hvor det er dem, der producerer tøjet, og tekstilerne, som skal betale for, at det bliver
indsamlet og genanvendt, for eksempel i en cirkulær økonomi. I dag er det os allesammen
som betaler for at få hentet vores affald og når man ligesom flytter omkostningen over på
dem, der laver T-shirtene jamen så får de også et økonomisk incitament til at producerer deres
T-shirts på en mere bæredygtig måde, fordi deres regning bliver mindre, når det enkelte
stykke tøj for eksempel er slidt og skal skal indsamles og genanvendes.

Niels Toftegaard: Så det har vi peget på, og det kan man også bruge til at skrue forskellige
grønne tiltag sammen med hvis man som hvis H&M for eksempel hvis de i stedet for at sælge
nyt tøj kun også sælger brugt H&M tøj for eksempel så skal de betale mindre for at tage sig
af affaldet bagefter. Så det tænker vi er en mulig, alternativ løsning som er lidt i stil med en
form for pantsystem. Et pantsystem kunne være en del af et producentansvarssystem, kan
man sige, hvor man nogle penge, når man vil levere noget tilbage til forhandleren for
eksempel.

Interviwer: Så har vi det her spørgsmål. Har du hørt om H&M’s metode og hvad synes du
om dette spørgsmål?

Niels Toftegaard: Altså jeg har ikke hørt andet om den end at de samler det ind i deres
butikker, primært som noget slidt slidt tøj og så sender det til til en form for genanvendelse.
Jeg er ikke klar over om de så bruger de her slidte tekstilfibre i produktion af nye ting, man
kan købe i H&M. Men, altså indsamling det at vi sorterer tekstiler og samler det ind er en del
af løsningen men som jeg sagde før så er der mange andre ting der skal løses og som H&M
også skal være med til at løse. Altså de producerer mindre tøj og det de producerer skal holde
i længere tid, og de skal fortælle os, der køber tøjet at det nu skal I altså købe mindre tøj, og
det i skal prøve købe noget brugt i stedet for at købe noget nyt hele tiden. Så de skal også
ændre i deres hele deres forretningsmodel.



Interviwer: Vil et potentielt øget forbrug lede til et  såkaldt overforbrug af tekstiler?

Niels Toftegaard: Ja, det mener jeg og både jeg og andre der forsker i det her de mener
allerede at vi har et overforbrug af tekstiler og tøj i vores del af verden og det er vi nødt til at
bringe ned. En af dem der forsker meget i det. Hun sidder ude på Det Kongelige Akademi,
dem der uddanner designere og sådan noget. Else Skjold hedder hun og hun peger på, at vi
skal reducere forbruget af tekstiler med en fjerdedel, før det kan komme i nærheden at være
bæredygtigt. Det er relativt meget kan man sige.

Interviwer: Hvad sagde du at hun hed?

Niels Toftegaard: Else Skjold hedder hun.

Interviwer: Vi har ikke flere spørgsmål.

Interviwer: Tusind tak. Ja, for din tid og for hjælpe

Niels Toftegaard: Det var så lidt. Det var godt at vi fik nået det.
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Bilag 3

Fokusgruppe Interview

- Ville det gøre en forskel at gå i genanvendt tøj ?

Person E: Nej eller altså om jeg forstår det rigtigt  ser jeg  ikke nogen grund til at det ville
gøre det, eller om det kun er fibrene der kun er genanvendt er det vel det samme som at gå
rundt i et nyt produkt.

Person C: Ja vi står jo en for klimakrise så der vel noget der skal ændres hehe men
altså tror det er noget vi især i vores generation kan ændre så syndes det kunne
være fedt at begynde på tøjindustrien for det er lidt en utalt faktor syndes jeg.

-

Person N: Enig dog kan jeg godt se at nogle mennesker nok ikke ville synes det var
som at købe nyt tøj, eller om det affekterer kvalitet vil jeg nok selv hellere investere i
noget i god kvalitet men hvis det stadig er i god kvalitet syndes jeg det er en god idé.

-
- Person S: Ja køber selv meget genbrug og laver det om til min egen smag, men

studerer også design, men  syndes kun at hvis det er det det kræver så må vi gøre
det for at få løst den her klimakrise med alle mulige faktorer.

.
-

- Har du selv købt genanvendt tøj?
-
- Person E: Nej har ikke rigtig set det nogle steder hvor jeg shopper og er måske ikke

den mest klimabevidste person så køber tøj der hvor jeg altid har købt det samt på
nettet. Har dog prøvet at gå udenom she-in da jeg har hørt af pigerne at det er meget
dårligt for arbejdere og sikkert også miljø kunne jeg tænke mig.

-
- Person S: Når okay godt nok du går udenom she-in ihvertfald, men ja som nævnt

tidligere går jeg selv meget ind for genbrug og selvfølgelig genanvendelighed. Men
jeg føler ikke rigtigt det er så udbredt. Købte nogle bukser fra h&m sidste år kan jeg
huske som var genanvendt og har ikke set at de skulle være i en mere ringe kvalitet
end mine andre bukser eller jo måske man har bare tænkt at det er fordi det er h&m.
Men har ikke rigtig set det nogle andre steder ved at fjællræven har lavet tasker dog
men tror de er lavede af flasker.



- Person N: Altså har faktisk ikke engang sat mig så meget ind i det fordi jeg ikke rigtig
har hørt om det tidligere. Så det vil jeg sige at jeg ikke har men er selvfølgelig åben
for at købe det hvis jeg finder et stykke tøj som jeg virkelig er vild med.

-
- Person C:  Ja som de andre piger siger så føler jeg at det ikke rigtig har været

udbredt nok til at jeg har gjort. Har dog købt en del genbrugstøj men desværre så
føler jeg også at jeg meget går i nogle tøjbutikker som jeg altid har gået i og der har
jeg ikke rigtig set det. Dog ved jeg at min lille søster har købt en hel del fra h&m
kollektionen sidste år hvor hun forklarede mig om det. Jeg prøver bare at ikke købe
for meget tøj og når jeg gør så vil jeg hellere have kvaliteten er god.

Tænker du at genanvendt  tøj kunne blive en del garderobe?

Person S:  Helt sikkert, eller ærligt talt synes jeg det kunne være vejen frem i fremtiden da
det er et helt nyt produkt. Tror at det som er godt ved genanvendelse er at man lidt fjerner
faktoren om at det er en andens brugte tøj. Ikke for at jeg har noget imod det men har hørt
fra mange at det er det som gør at nogle folk ikke vil købe genbrug.

Person C: Ja altså hvis det kan være lavet af god kvalitet og stadig er pænt så ser jeg ingen
grund til at ikke ville købe det.

-
Person E: Ja da som de andre siger er det vel bare som at købe nyt tøj. Den eneste faktor
ville være om det er tilstrækkelig kvalitet men det tænker jeg dem der producerer tøjet vil
sørge for på en eller anden måde.

Person N: Altså synes stadig jeg vil købe noget helt nyt tøj selvfølgelig men syntes ikke at
det ville gøre så stor en forskel at jeg ville undgå det. Men tror også at det nok bliver så
udbredt at man ikke kan undgå det en dag.

Person C: Ja det er jeg enig i tror det bliver oundgåeligt at ikke købe det. Men det da en god
ting.

Hvad skal der til, for at du køber genanvendt tøj?

Person N: Det er nok mest at det er lavet af en god kvalitet som holder længe. Og om det
var lidt billigere end nyt tøj så ville det da kun være et plus.

Person E:  Ja præcis synes også det ville være fedt at se hvordan det ville hjælpe med
klimaaftrykket men ellers er jeg enig.

Person  S: Ikke så meget haha Jeg vil da gerne købe det så det bliver mere udbredt. For
tænker det vel hjælpe på en eller anden måde med klimaet  og hvis det er svaret  på fast
fashion så er det fantastisk eller nu pitcher de jo producentansvar men det jo affaldet vi skal
gøre noget med.



Person C: Ja går nok også mest ind for kvalitet men synes det er en meget god idé person E
kommer med. Så ved man også lidt man gør en forskel.

Person E: Jaa ikke også det ville være så spændende.

- Hvad syndes du om vores designløsning og ville du bruge den?

Person N: Jeg syndes den ser fin ud føler lidt at der lidt allerede er sådant noget iforhold til
rødekors men syndes det er fint med belønning. Men kunne godt tænke mig der var nogle
der snød for at få den belønning.

Person S: Ja men syndes som de andre person S det er en flot tanke men tror også folk vil
snyde. Og om der kun var nogle få containere ville jeg nok være lidt for doven for at tage
toget til de lokationer men synes det er super fedt i forhold til bæredygtighed.

Person E: Ja ville gerne bruge det men er også meget vant til rødekors da der ligger en
container lige ved siden af mit lejligheds kompleks. Så ville nok ikke køre til bare jeres
container hvis den var langt væk kun for at få en rabatkode eller lignende. Men ellers meget
fint.

Person C: Modsat de andre piger syntes jeg det er en god idé hvis den var som et legit
pantsystem hvor de var som pantsystem som flasker og måske i forskellige tøjforretninger.
Synes bare det lidt ærgerligt med vægten fordi om jeg skulle sætte en dyr jakke til
genanvendelse så får jeg jo ikke en stor nok belønning igen.

Fokusgruppen:



Produkt
link til hjemmesiden : https://linalinalinak.wixsite.com/my-site-2
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