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NEFNDARTILLAGA 

 

Nefndartillaga 

Ný norræn tíska 

1. Tillaga nefndarinnar 

Efnahags- og viðskiptanefnd  leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að undirbúa og hrinda í framkvæmd norrænni endurmenntun fyrir 

fólk sem starfar við hönnun, viðskiptaþróun, innkaup, kynningar 

og afgreiðslu, 

 

að samræma aðgerðir við gerð norrænnar áætlunar um endur-

nýtingu á fötum og vefnaðarvöru, 

 

að þróa sameiginlegar útflutningsaðgerðir og ný viðskiptalíkön fyrir 

Nýja norræna tísku í anda græns hagvaxtar. 

 

 

2. Baggrund 

I de seneste 20 år har den nordiske beklædningsindustri udviklet sig fra 

en primært produktionsorienteret tekstilindustri til en eksportorienteret, 

videns- og designdreven modeindustri. Således huser Sverige i dag 

verdens største, kommercielle modehus, H&M; i Danmark udgør mode det 

fjerde største eksporterhverv; Norge er førende indenfor højteknologisk 

sportstøj; Finland er kendt for funktionel design og teknisk ekspertise; 

mens Island har en unik tradition for at kombinere kulturarv og innovation 

i designprocessen. Færøerne har i Gudrun & Gudrun en unik anvendelse af 

den færøske uld, en ren økologisk naturressource, med et moderne twist.  

 

I 2008 dannedes Nordic Fashion Association (NFA) som et 

samarbejdsorgan for de nordiske modebrancher. Sekretariatet ligger hos 

Danish Fashion Institute, og samarbejdet har først og fremmest mundet 

ud i NICE-projektet (Nordic Initiative, Clean and Ethical). NICE-projektet 

har til formål at udnytte de nordiske landes forskelligartede kompetencer 

og ved et koordineret samarbejde skabe nordisk merværdi. Internationalt 

har NICE-projektet på kort tid vakt stor opmærksomhed. NICE-projektet 

adresserer de højaktuelle bæredygtighedsudfordringer i modebranchen 

under dogmet Ny Nordisk Mode. Der skal udvikles et manifest for Ny 
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Nordisk Mode og en ny forretningsplan, der kan positionere nordisk mode 

internationalt samt promovere nordiske værdier som demokrati, 

minimalisme, renhed og etik. NFA arbejder ud fra Nordens ”Grøn Vækst”-

strategi. Dette gælder særlig uddannelse, kompetenceløft og øget fokus 

på tekstilaffaldshåndtering og producentansvar. Den nordiske 

modebranche har fokus på Baltikum med henblik på mere lokal og 

miljøvenlig produktion, i tråd med Nordisk Ministerråds satsning på 

tættere regionsamarbejde. 

 

3. Sjónarmið nefndarinnar 

Tíska á Norðurlöndum á sér marga samnefnara; lýðræði, hreinleika, 

siðfræði og naumhyggju, það er gildi sem eiga mikinn hljómgrunn í 

heiminum um þessar mundir. Það væri ekki einungis eðlilegt að bæta 

meginreglunni um sjálfbærni við norræna hönnunarhefð, það myndi einnig 

viðhalda athygli umheimsins og treysta norræna hönnun í sessi. Virðisauki 

í norrænu samstarfi fælist einnig í því að leiða saman sérþekkingu 

þjóðanna og nýta hana kerfisbundið í þágu greinarinnar. Einkum 

yfirþjóðleg verkefni á við sjálfbæra þróun krefjast þess að Norðurlöndin 

vinni saman.  

 

Brýnt að auka hæfni 

Það sem helst stendur í vegi fyrir sjálfbærri þróun í norrænum tískuiðnaði 

er gífurlegur þekkingarskortur, einkum hjá litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum en þau eru helsti jarðvegur fatahönnunar á Norðurlöndum. 

Endurmenntun skiptir því sköpum. Áhrif neyslu- og framleiðsluferlis 

fatnaðar á umhverfið ráðast að miklu leyti (allt að 80%) af því hvernig 

hönnuður velur efni, snið og liti og prent- og þrykkaðferðir. Þekking 

innkaupaaðila og tengsl hans við söluaðilann skipta einnig miklu máli. 

Kynningarfulltrúar og afgreiðslufólk gegna mikilvægu hlutverki í 

samskiptum við neytendur og almenning. Veraldarvefurinn og félagslegir 

miðlar eru einnig mikilvæg tæki til að ná út til atvinnufólks jafnt sem 

neytenda. Hátt þekkingarstig réttra aðila getur skipað Norðurlöndum í 

fremstu röð í heiminum eins og oft er lögð áhersla á í norrænu samstarfi.  

 

Samræmdar endurnýtingaraðgerðir og staðbundið hráefni 

Hver Norðurlandabúi fleygir mörgum kílóum af fatnaði á ári hverju (í 

Svíþjóð u.þ.b. 8 kg á ári). Þar af er eingöngu 20 af hundraði safnað til 

endurnýtingar – megnið er sent í sorpbrennslu eins og hver annar 

heimilisúrgangur. Andvirði vefnaðarvöru sem fargað er, einkum bómullar, 

viskósu og fjölesters, mun hækka töluvert áður en langt um líður og því er 

ávinningur að því að bæta nýtni á vefnaðarvöru. Tryggja má 

atvinnugreinina til frambúðar, skapa ný störf og deyfa áhrif verðhækkana 

á hráefni með því að taka upp samstarf við atvinnulífið um að skapa 

vandaða og aðgengilega aðstöðu til endurnýtingar og styðjast við 

norrænar hefðir í þeim efnum, Norrænar aðgerðir gætu falist í nýju 

skilakerfi þar sem hægt verði að skila notuðum fötum beint í verslanir. 

Verðhækkanir og aukin áhersla á auðlindanýtni undirstrika mikilvægi þess 

að unnið verði með staðbundin hráefni, til dæmis viskósu (beðmi), 

þörungatrefjar, mjólkurtrefjar, þangtrefjar og ull, en þannig mætti hrinda 

af stað nýrri bylgju græns hagvaxtar á Norðurlöndum þannig að þau gætu 

orðið óháð dýrum innflutningi þegar fram líða stundir. Tilvalið væri að 

stofna norrænt „bókasafn“ fyrir sjálfbær efni. 

 

Sameiginlegur vettvangur til að hasla sér völl á alþjóðavettvangi 

Mikilvægt markmið Nýrrar norrænnar tísku er að nýta vettvanginn til að 

kynna ímynd Norðurlanda erlendis og hann verði miðdepill nýrra 

útflutningsaðgerða. Stóru tískuvikurnar í París, Mílanó, New York og 

Lundúnum og ört vaxandi markaðir í Asíu kalla á að Norðurlöndin snúi 

bökum saman enda hættir fálmkenndum aðgerðum einnar þjóðar til að 

drukkna í samkeppninni. Gert er ráð fyrir að markaður fyrir sjálfbæra tísku 

vaxi ört á næstu árum og að Norðurlönd geti náð fótfestu í samkeppninni 
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ef þau grípa nú þegar til öflugra aðgerða. Mikil sóun á sér stað í 

tískuheiminum en ný viðskiptalíkön gætu bætt úr því, til dæmis skilagjöld 

á fötum, leiguréttur, fatasöfn (sbr. bókasöfn), þjónustusamningar og 

viðgerðarþjónusta. Nútímatækni felur í sér mörg sóknarfæri sem ekki hafa 

verið nýtt eða eru of kostnaðarsöm fyrir hvern aðila fyrir sig. Norrænt 

samstarf getur skipt sköpum fyrir framleiðendur og neytendur sem vilja 

snúa bökum saman um að skapa grænan hagvöxt og draga úr 

auðlindasóun. 

 

Efnahags- og viðskiptanefnd telur að þegar tískuiðnaður á Norðurlöndum 

ákveður að leggjast á eitt og sækja saman fram á erlendum mörkuðum þá 

sé ástæðu til að veita greininni eins mikinn pólitískan stuðning og hægt er 

til að skapa samfellu og auka hæfni. Það er skylda okkar allra að taka 

tillits til andrúmsloftsins, umhverfisins og félagslegra sjónarmiða. Því er 

mikilvægt að auka vitund fólks um að ábyrgðina má vefa saman við 

hagvöxt og nýsköpun enda er það í fullu samræmi við markmið græns 

hagvaxtar á Norðurlöndum.  

 

Áhersla á endurmenntun og meðferð úrgangs: Það er einstaklega 

ánægjulegt að framtakið sé náð það langt að ekki nægi að löndin sinni því 

hvert fyrir sig. Efnahags- og viðskiptanefnd telur því eðlilegt að 

Norðurlönd taki af skarið og fleyti framtakinu fram á við.  

 

Tískuiðnaðurinn er einn helsti mengunarvaldur í heiminum (hann notar 

m.a. um fjórðung allra varnarefna í heiminum). Efnahags- og 

viðskiptanefnd vísa til ýmissa stefnumótunarskjala um grænan hagvöxt og 

sjálfbæra þróun og telur mikilvægt að opinbert norrænt samstarf leiti eftir 

samstarfi við tískuiðnaðinn. Ekki síst vegna þess hvað fataiðnaðurinn er 

nálægt neytandanum, ólíkt öðrum greinum sem lögð er áhersla á í 

grænum hagvexti, til að mynda hreinni tækni. 

 

Eðlilegt er að Norðurlöndin láti til sín taka á þessum vettvangi eru gildin 

lýðræði og hreinleiki órjúfanlegur þáttur í norrænni hönnunarhefð. Einstök 

sóknarfæri bjóðast Norðurlöndum langt umfram það sem býst hverju landi 

um sig. Ný norræn tíska er sameiginlegur vettvangur sem gefur sérlegt 

færi á að skapa norrænan virðisauka með því að auka útflutning, 

varðveita störf og skapa grænar nýjunar og grænan hagvöxt.  

 

Efnahags- og viðskiptanefnd er kunnugt um verkefni sem úrgangshópur 

(NAG) Norrænu ráðherranefndarinnar stendur að um endurnotkun á plasti 

og vefnaðarvöru. Sá hluti verkefnisins sem snýr að vefnaðarvöru fellur vel 

að markmiðum Nýrrar norrænnar tísku um að auka endurnotkun á 

fatnaði. Hér er á ferðinni mikilvægur samstarfsaðili sem getur nýtt þau 

miklu tengslanet sem Nordic Fashion Association (NFA) hefur upp á að 

bjóða. 
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4. Niðurstaða 

 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur efnahags- og viðskiptanefnd 

til  að 

 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að undirbúa og hrinda í framkvæmd norrænni endurmenntun fyrir 

fólk sem starfar við hönnun, viðskiptaþróun, innkaup, kynningar 

og afgreiðslu, 

 

að samræma aðgerðir við gerð norrænnar áætlunar um 

endurnýtingu á fötum og vefnaðarvöru, 

 

að þróa sameiginlegar útflutningsaðgerðir og ný viðskiptalíkön fyrir 

Nýja norræna tísku í anda græns hagvaxtar. 
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