Press-SE_181102

KAN ETT FOKUS PÅ EKOLOGI UPPFYLLA
TEXTILSERVICEBRANSCHENS MÅL OM
HÅLLBARHET I STOR SKALA?
Det begränsade utbudet av ekologiskt odlad bomull kräver nytänkande och innovativa lösningar tills
dess att leveransnivå och pris gör det realistiskt att basera professionella verksamheter på ekologiska
textilier.
Inom textilservicebranschen finns en utbredd önskan om en framtid med större hållbarhet vad gäller såväl produktionen av textilier samt deras väg genom tvätteriernas processer. Därför finns
ett ökat fokus på ekologiska textilier. Det kan fungera som en
perfekt lösning, men kan samtidigt bromsa utvecklingen.
– Om hållbara textilier någonsin ska bli mer än bara nischlösningar behöver vi tänka nytt och större, konstaterar Peter Beirholm,
vd för Beirholms Væverier som är ledande utvecklare av textilier
för professionell användning. Mängden ekologiskt odlad bomull är
fortfarande så begränsad att andra val behöver göras för att säkerställa hållbarhet i stor skala.
– Därför rekommenderar vi alternativ som har ett större utbud
– till exempel bomull från BCI – Better Cotton Initiative. Här är
bomullsodlingen hållbar med fokus på minimal förbrukning av
vatten, insektsmedel och bekämpningsmedel samt bättre odlingsmetoder genom en grundlig utbildning av odlarna. Better
Cottons strategi är just att utveckla Better Cotton till en hållbar

och självklar handelsvara. Det ger en betydligt större tillgänglighet där branschen får möjlighet att välja hållbara textilier i en
volym som verkligen gör skillnad – inte minst i tvätterierna.
Holistisk hållbarhet uppnås i tvätteriet
– Att ta ett helhetsgrepp om hållbarheten är helt avgörande. Vi
vet att 80 procent av textiliernas miljöavtryck sätts i tvätteriet,
och att energiförbrukningen kan reduceras markant om man arbetar med mer industriellt lämpliga fibrer än 100 procent bomull,
säger Peter Beirholm.
– Vilka förnuftiga val kan vi göra för att produktionen ska bli mer
hållbar i framtiden? När man tänker professionell tvätteriverksamhet, bör man överväga en viss andel syntetfibrer som till
exempel polyester. Dessa fibrer ökar produkternas livslängd
avsevärt. Samtidigt säkerställer de en betydligt mer hållbar tvättprocess med kraftigt minskad resursförbrukning och markant
minskade utsläpp som följd. Därigenom minimeras tvätteriets
samlade miljöavtryck.
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Ett annat förnuftigt val är att överväga annan hållbar bomull
som är mer utbredd än just ekologiskt odlad bomull – exempelvis BMI-bomull – och att kombinera denna med syntetfibrer. Här kan man också fundera på om man ska välja återvunnen polyester för att ytterligare öka hållbarheten.

– Inom vår bransch behöver vi tänka och agera med ett mer
holistiskt synsätt om hållbarheten ska bli till något annat än
bara nischlösningar, spår Peter Beirholm. Vi behöver se konstruktivt på de olika val som kan hjälpa oss uppnå hållbarhet
i full skala genom att övervinna de begränsningar som i dag
bromsar utvecklingen.

Det ger textilservicebranschen en reell möjlighet att välja
hållbarhet i stor skala!
Ska ekologi bromsa eller stärka utvecklingen?
Hela samhället utvecklas mot ökad hållbarhet och det präglar
konsumenterna som köper allt fler ekologiska varor. Men hur
många har klart för sig att hållbarhet är mycket mer än bara
ekologi? Och förtjänar inte det att bli ett tema i debatten?
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