
DETTE ER PLAST
Ikke nedbrytbart i naturen. Slipper ut mikroplast ved 
vask og bruk.
Polyester, polyamid (nylon), akryl, elastan, polypropylen, 
modakryl, polyetylen, polyklorid, elastodien, aramid, PVC, 
mikrofiber.

NATURMATERIALER
Nedbrytbare i naturen når de er økologiske. 
Produksjonsprosessen avgjør hvor miljøvennlige de er. 

HAMP 
Hamp er det mest miljøvennlige tekstilet med tanke på energi-
og vannforbruk. Hampfibrene er åtte ganger sterkere enn lin. 
Plagg laget av hamp holder passformen godt, puster bedre 
og har lengre levetid enn plagg laget av lin eller bomull. 

LIN
Lin er en blomsterplante som har blitt dyrket i tusenvis av år. 
Tekstilet puster godt og virker svalende i varmen. Lin er blant 
de sterkeste vegetabilske fibrene, og bruker langt mindre 
vann i produksjonen enn bomull. 

BOMULL
Konvensjonell bomull krever enorme mengder vann og 
kjemikalier, og er svært forurensende. Økologisk bomull 
er mer slitesterk og fri for kunstgjødsel og sprøytemidler, 
men krever også mye vann. Fairtrade-sertifisering sikrer at 
arbeiderne får rettferdig lønn. 

ULL 
Ull er et varmt materiale som isolerer godt, og ullas fettinnhold 
hindrer fuktighet i å trekke inn. Merino er en populært ulltype, 
men kan innebære dyreplageri: Ved mulesing skjæres kjøtt 

fra bakparten av uten bedøvelse for å unngå parasitter, så 
spør etter mulesing-fri ull! Ullproduksjon innebærer utslipp 
av klimagasser.

SILKE
Silke er et eksklusivt naturmateriale som føles svalt i varmen. 
Silke er ikke vegansk fordi det lages av silkeorm. 

REGENERERTE CELLULOSEFIBRE
Råmaterialet er tre, som er nedbrytbart i naturen. 
Men produksjonsprosessen innebærer kjemisk og energi-
krevende behandling. 

VISKOSE
Lages av tre av ulike slag, som bambus, furu, gran, bøk eller 
eukalyptus. Om viskose er miljøvennlig eller ikke, avhenger 
av produksjonsmetoden. Regnes som mer miljøvennlig enn 
plaststoffer og konvensjonell bomull, men produksjonen
innebærer oftest utslipp av kjemiske stoffer. Sjekk miljø-
merking for minst mulig miljøskadelig viskose.

MODAL
Produseres av samme råmaterialer som viskose, men er 
behandlet for at fibrene skal tåle høy belastning i våt tilstand. 
Modal er ganske likt bomull i kvaliteten, og kalles gjerne 
«man made cotton». Sjekk sertifisering for å finne ut hvor 
miljøvennlig materialet er.

TENCEL 
Tencel er et varemerke, gjerne laget av eukalyptustrær. 
Den lukkede produksjonsprosessen sørger for at 99 prosent 
av kjemikaliene brukes om igjen i stedet for å forurense 
miljøet. Det er et slitesterkt tekstil som er nedbrytbart, mykt 
og puster godt. Sertifisert av EU Eco Label.

ECOVERO
EcoVero er et varemerke laget av naturlig og fornybar tre-
masse fra bærekraftig sertifisert skogbruk. Firmaet bruker kun 
sertifisert tre. 99 prosent av kjemikaliene brukes om igjen, og 
forurenser dermed ikke miljøet. EcoVero er sertifisert av EU 
Eco Label, og er mer miljøvennlig enn konvensjonell viskose. 

PINATEX
Det nye tekstilet Pinatex er utvunnet av ananasfiber. 
Dette er en type kunstig lær. Det lages av avfallsstoffer fra 
ananasproduksjon og krever derfor ikke nydyrking. Men 
inneholder også noe oljebaserte fiber, og er derfor ikke fullt 
ut nedbrytbart. Avgir noe mikroplast ved bruk og vask.

EPLELÆR
Eplelær er en type vegansk lær utviklet av epleskall, 
et restavfall av eplejuice og -siderproduksjon. Materialet er 
biologisk nedbrytbart.

ORANGE FIBER
Materialet Orange Fiber er skapt av avfall fra italiensk 
juiceproduksjon. Materialet er i ren form ganske likt silke, 
men kan blandes med andre materialer. Tekstilet er biologisk 
nedbrytbart.

RESIRKULERTE FIBRE

RESIRKULERT POLYESTER 
Mer miljøvennlig enn konvensjonell polyester, og kan gjenvinnes 
i det uendelige. Derimot skiller resirkulert polyester ut 
mikroplast i vask på linje med tradisjonelle syntetfibre. Vask 
disse med vaskepose som samler opp mikrofibre! Slike poser 
greier ikke å ta alle mikrofibrene, men de aller fleste. Du kan 
kjøpe mikroplastvaskepose i en rekke butikker og på nett.

ECONYL 
En ny og mer miljøvennlig type nylon utviklet fra resirkulerte 
fiskegarn. Materialet er resirkulerbart. Skiller ut mikroplast 
ved vask.

Naturmaterialer som ull, lær, dun og bomull kan også 
resirkuleres. 

SERTIFISERT MED STIL
Går du deg vill i jungelen av grønne merkelapper og begreper? 
Disse sertifiseringene og merkeordningene bør du kjenne til.

GOTS (Global Organic Textile Standard)
GOTS krever at plagget består av minst 95 prosent økologiske 
fibre. Råvarene må dyrkes, høstes og behandles på en miljø-
vennlig og etisk måte, og hele verdikjeden må også være 
sertifisert av en uavhengig tredjepart.

OEKO-TEX Standard 100
Merkeordningen omtales også som ”Trygge Tekstiler”, og skal 
sikre at produkter som klær, sengetøy og dyner inneholder 
minst mulig allergifremkallende kjemikalier og fargestoffer. 

BCI (Better Cotton Initiative)
BCI garanterer en mer ansvarsfull produksjon av bomull, 
med et lavere forbruk av vann og skadelige kjemikalier. 
Mange av de store kleskjedene tilbyr BCI-sertifisert denim 
og andre bomullsprodukter.

EU Eco Label og Svanemerket (Nordic Eco Label)
EU Eco Label er EUs variant av Svanemerket, og det gis til 
produkter og tjenester som lever opp til strenge miljøkrav 
gjennom hele produksjonssyklusen: Fra råmaterialer til 
produksjon, distribusjon til avfallshåndtering. 

GRS (Global Recycle Standard) 
GRS sertifiserer i hvor stor grad råvarene i et produkt er 
resirkulert, og alle produksjonsprosesser blir saumfart. 
I tillegg til å sjekke det ferdige plaggets resirkuleringsgrad, 
stiller merkeordningen miljøkrav til alle ledd i verdikjeden.

RWS (Responsible Wool Standard)
Ullsertifiseringen RWS garanterer at sauebøndene ikke har 
benyttet smertefull mulesing, at dyreholdet sikrer dyrenes 
velferd og at driften ivaretar naturen.

RDS (Responsible Down Standard) 
Dunsertifiseringen gjelder gåsedun og andedun, og sikrer at 
gjessene og endene ikke har blitt tvangsforet eller plukket 
levende. 

WFTO (World Fair Trade Organization) 
Sertifiseringen sikrer best mulige arbeidsforhold, en trans-
parent verdikjede og rettferdig lønn. Rettferdig jordbruk 
beskytter arbeiderne, fremmer effektiv vannbruk og forbyr 
farlige kjemikalier og genmodifiserte bomullsfrø.

FAIRTRADE INTERNATIONAL
Fairtrade International er verdens største merkeordning 
for rettferdig handel. Fairtrade-standarden sikrer bedre 
arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere 
i utviklingsland.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)
Den amerikanske dyrevernorganisasjonen PETA så dagens 
lys i 1980, og har i dag avdelinger over hele verden. PETA jobber 
for å beskytte alle dyrs rettigheter. Alle plagg sertifisert av 
organisasjonen er veganske og utviklet fra bærekraftige fibre. 

Kilder: naturvernforbundet.no, forbrukerradet.no, lenzing.com, 
grontskift.no, framtiden.no, snl.no, orangefiber.it, 
ananas-anam.com theapplegirl.org, wikipedia.com
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