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UDVALGSFORSLAG 

 

Udvalgsforslag 
Ny Nordisk Mode 

1. Udvalgets forslag 

Næringsudvalget  foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udvikle og igangsætte et fælles nordisk efteruddannelsestilbud 
til designere, forretningsudviklere, indkøbere, kommunikations- og 
butikspersonale 
 
at igangsætte en koordinerende indsats for et fælles nordisk gen-
anvendelsesprogram indenfor tøj- og tekstilvarer 

 
at udvikle fælles eksportinitiativer og nye forretningsmodeller for 
Ny Nordiske Mode i et ”Grøn Vækst”-perspektiv 
 
 

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 ver-
dens 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 samarbejdsor-
gan for de nordiske modebrancher. Sekretariatet ligger hos Danish Fashi-
on Institute, og samarbejdet har først og fremmest mundet ud i NICE-
projektet (Nordic Initiative, Clean and Ethical). NICE-projektet har til for-
mål 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 Nordisk Mode og en 
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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 Mini-
sterråds satsning på tættere regionsamarbejde. 
 
3. Udvalgets synspunkter 
Nordisk mode deler en række værdier, som demokrati, renhed, etik og 
minimalisme, som i disse år er genstand for stor international bevågen-
hed. At forlænge dette nordiske design-DNA med bæredygtighedsprincip-
pet vil ikke blot være naturligt, det vil også kunne fastholde den internati-
onale bevågenhed og dermed sikre fortsat momentum. Et nordisk samar-
bejde vil endvidere bringe merværdi, da de enkelte landes ekspertiser 
samles og systematiseres til gavn for branchen. Især overnationale udfor-
dringer som bæredygtighed kræver samarbejde på tværs af Norden.  
 
Nødvendigt kompetenceløft 
En stor barriere i udviklingen af en nordisk bæredygtig modeindustri er 
det store vidensunderskud, der primært findes i de mange små og mel-
lemstore virksomheder, som samtidig udgør det største vækstlag i den 
nordiske modebranche. Efteruddannelse er derfor essentiel. Designerens 
valg af materialer, snit, farve samt brug af tryk og print har en signifikant 
indvirkning på tøjets miljømæssige belastning i produktions- og forbrugs-
fase (op til 80 %). Indkøberens vidensniveau og relation til leverandøren 
er ligeledes afgørende. Kommunikations- og butikspersonale er essentielle 
i rollen som bindeled og facilitator overfor forbrugerne og den brede of-
fentlighed. Web og sociale medier ses ligeledes som centrale værktøjer til 
at nå ud til både professionelle og forbrugere. Et højt vidensniveau blandt 
de rigtige aktører kan positionere Norden på verdensplan som foregangs-
region, ganske som det mange gange er blevet fremhævet i det nordiske 
samarbejde.  
 
Koordineret genbrugsindsats og lokale råvarer 
Hvert år smider hver borger i Norden mange kilo tøj ud (Sverige ca. otte 
kg/år). Kun ca. 20 % bliver indsamlet til genbrug – det meste ryger til 
forbrænding som almindeligt husholdningsaffald. I en nær fremtid vil 
værdien af de kasserede tøjfibre – primært bomuld, viskose og polyester 
– stige signifikant og der er mange lavt hængende frugter i forhold til øget 
ressourceeffektivitet på tekstilområdet. Veludviklede og borgernære gen-
anvendelsesfaciliteter i samarbejde med industrien, der bygger på Nor-
dens tradition for genbrug, vil fremtidssikre industrien, skabe nye ar-
bejdspladser og samtidig gøre branchen mindre sårbar overfor stigende 
råvarepriser. En fællesnordisk indsats på området kan f.eks. være nye 
former for retursystemer med indsamling af brugt tøj direkte i butikkerne. 
De stigende priser og øget fokus på ressourceeffektivitet taler yderligere 
for en øget satsning på lokale råvarer såsom viskose (træmasse), algefib-
re, mælkefibre, tangfibre, uld etc. som kan udgøre en ny grøn vækstbølge 
for Norden og på sigt gøre regionen uafhængig af dyr import. Et nordisk 
bibliotek for bæredygtige materialer synes oplagt. 
 
Fælles platform for international positionering og udvikling 
Et centralt parameter med Ny Nordisk Mode er at bruge det aktivt som en 
platform for branding af Norden og som kernen i nye eksportinitiativer. De 
store modemesser i Paris, Milano, New York og London samt de nye eks-
plosivt voksende asiatiske markeder kræver en fælles nordisk indsats, da 
fragmenterede indsatser på nationalt niveau let drukner i konkurrencen. 
Endvidere er analysen at markedet for bæredygtig mode vil vokse ekspo-
nentielt de kommende år og regionen vil derfor opnå en konkurrence-
mæssig fordel ved at satse intensivt på dette allerede nu. Modebranchen 
er ligeledes gennemsyret af en udpræget køb-og-smid-væk-kultur som 
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kan afhjælpes med udvikling af nye forretningsmodeller med f.eks. intro-
duktion af pant på tøj, leasing, tøjbiblioteker, serviceaftaler, reparations-
tjenester etc. Moderne teknologi giver store muligheder som endnu ikke 
er udnyttet og er for omkostningstunge at udvikle for den enkelte. Igen er 
et overordnet nordisk samarbejde udslagsgivende for både brands og for-
brugere, som sammen kan skabe grøn vækst og eliminere mængden af 
ressourcer på afveje. 
 
Næringsudvalget mener, at når modebranchen i Norden i samlet trop viser 
initiativ og vil gå forrest på internationalt plan, bør man fra politisk hold 
støtte så meget man kan for at skabe kontinuitet og kompetenceløft. Det 
er et fælles ansvar at tage vare på vores klima og miljø samt inddrage so-
ciale aspekter, og bevidstgørelse om at dette ansvar kan kombineres med 
vækst og innovation er afgørende samt stemmer overens med målsætnin-
gerne for grøn vækst i Norden.  
 
Fokus på efteruddannelse og affaldshåndtering: Det er særdeles positivt, 
at der foreligger et konkret initiativ, som nu har vokset sig så stort, at det 
ikke længere rækker med lokale/nationale kræfter. Derfor mener Næ-
ringsudvalget, at det er en naturlig konsekvens, at de nordiske lande ta-
ger teten og hjælper initiativet videre.  
 
Mode er den anden mest forurenende industri på verdensplan (branchen 
står bl.a. for ¼ af det samlede pesticidforbrug på verdensplan), og i lyset 
af diverse ”Grøn Vækst”-strategier og ”Bæredygtig Udviklings”-
handlingsplaner, mener Næringsudvalget, at det er vigtigt at det organise-
rede nordiske samarbejde også inddrager denne samfundsaktør, som mo-
debranchen er. Særlig fordi branchen er ekstremt forbrugernær – i mod-
sætning til mange andre brancher, der fremhæves under ”Grøn Vækst”, 
såsom f.eks. cleantech. 
 
Det er naturligt for Norden at tage ejerskab på denne dagsorden, da vær-
dier som demokrati og renhed allerede er en fast bestanddel af det nordi-
ske designs DNA. Tilsammen har de nordiske lande et unikt udviklingspo-
tentiale, som langt overstiger ukoordinerede nationale tiltag, og i en fæl-
les nordisk platform som Ny Nordisk Mode ligger en særlig mulighed for at 
skabe nordisk merværdi i form af øget eksport, fastholdelse af arbejds-
pladser samt grøn innovation og vækst.  
 
Næringsudvalget er bekendt med projektet om genanvendelse af dels pla-
stik og dels tekstiler, som kører under den Nordisk Affalds Gruppe, (NAG) 
under Nordisk Ministerråd. Tekstil-delen hænger godt sammen med Ny 
Nordisk Modes hensigter om at øge genanvendelse af tøj, og er derfor og-
så en relevant samarbejdspartner som kan udnytte det store branchenet-
værk som NFA repræsenterer. 
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4. Konklusion 
 
På baggrund af ovenstående foreslår Næringsudvalget , at 
 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 
at udvikle og igangsætte et fælles nordisk efteruddannelsestilbud 
til designere, forretningsudviklere, indkøbere, kommunikations- og 
butikspersonale 
 
at igangsætte en koordinerende indsats for et fælles nordisk gen-
anvendelsesprogram indenfor tøj- og tekstilvarer 

 
at udvikle fælles eksportinitiativer og nye forretningsmodeller for 
Ny Nordiske Mode i et ”Grøn Vækst”-perspektiv 
 

 
 
Göteborg 26 september 2012 

Alf Egil Holmelid (SV) 
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Billy Gustafsson (S)  
Eeva-Johanna Eloranta (sd) 
Eero Suutari (saml) 
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Ragnheidur Rikharðsdóttir (Sj.) 
Tor-Arne Strøm (A) 
Torgeir Trældal (FrP) 
 

 


