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VISJON
Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FORMÅL
Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid og  

til et bedre miljø gjennom gjenbruk.  

Selskapets virksomhet skal drives i overensstemmelse med  
Frelsesarmeens verdigrunnlag.  

VERDIER
Åpenhet, kjærlighet, engasjement, lønnsomhet.

Bærekraftsrapport 2021
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Fretex er en del av 
 Frelsesarmeens  bærekraftsarbeid 
The Salvation Army International Social Justice Commission (ISJC) holder til 
i  nærheten av FN-bygningen i New York og koordinerer Frelsesarmeens bære -
krafts arbeid.  Frelsesarmeen har forpliktet seg til å jobbe sammen med alle  
FN- landene for å skape en bedre verden. «Creating heaven on earth is our 
 business», sa  Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth. I over 130 år har armeen 
jobbet for å utrydde fattigdom og sult, og kjempet for anstendig arbeid og mindre 
 ulikheter blant folk. 

Frelsesarmeen er tett på lokalsamfunn over hele verden, og bringer  stemmer fra 
 grasrota inn i globale beslutningsprosesser. Frelsesarmeen leder 2753 utviklings-
prosjekter, driver 2653 skoler og barnehager og 297 sykehus og helseklinikker. 

Frelsesarmeens seksjon for Internasjonal utvikling i Norge støtter direkte og 
indirekte hele 200.000 mennesker verden over. Mye av arbeidet handler om å 
hjelpe mennesker ut av ekstrem fattigdom. 

Fretex er en del av Frelsesarmeens virksomheter i Norge. Fretex jobber for at 
mennesker skal få og beholde arbeid og for mer gjenbruk og dermed et bedre 
miljø.
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Fretex er medlem i  
Etisk Handel Norge
Etisk Handel Norge er en medlemsorganisasjon og et 
 ressurssenter for bærekraftig handel. Formålet er å fremme 
ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel 
bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, 
 samfunn og miljø. 

Etisk handel Norge er Nordens største nettverk av 
 bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som 
jobber  forpliktende og systematisk for å sikre bære kraftige 
 leverandør kjeder. Medlemskapet gir tilgang til  Nordens 
 største nettverk av virksomheter som jobber forpliktende 
og  systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Fretex forplikter seg til å jobbe aktivt for å realisere Etisk 
handels formål om å fremme og samarbeide for handel 
som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, 
 utvikling og miljø. 

Rapport for

Bærekraftig
forretningspraksis
2021

for Fretex Miljø AS

Fretex rapport for 2021.
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Fretex er sertifisert i Miljøfyrtårn 
Fretex ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2013, og var da blant de første med denne 
sertifiseringen i gjenbruksbransjen. Å være en Miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til 
Fretex angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, 
miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. 

Sertifiseringen gir konkrete verktøy for miljøledelse og gjør oss som firma og 
våre ansatte miljøbevisste i de valgene vi tar.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil 
 dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til  hensikt 
å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller 
 definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og god-
kjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn-ordningen 
driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.
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1. Være best på arbeidsinkludering slik at mennesker får nye muligheter 
i  arbeidslivet jf. bærekraftsmål 1 og 8. 
Bidra til sosialt arbeid i regi av Frelsesarmeens øvrige sosialsektor  
 jf. bærekraftsmål 1.

8. Tilby gode arbeidsplasser innenfor den sirkulære  økonomien og 
 arbeidsinkludering jf. bærekraftsmål 1 og 8. 

 a. Sørge for gode arbeidsplasser hos eksportkundene ved å følge opp  
Code of Conduct (etiske retningslinjer) bærekraftsmål jf. 1, 8 og 12.

Fretex har valgt å jobbe med 
disse bærekraftsmålene

13.  
Bidra til å reduseres CO2-utslipp jf. bærekraftsmål 12. 

12. Redusere CO2-utslipp jf. bærekraftsmål 8, 12 og 13 ved å: 
 a. Gjøre gjenbruk attraktivt og enkelt for givere og kunder

 b. Kontinuerlig jobbe med forbedring av interne prosesser i alle avdelinger
 c. Bruke tidsriktig teknologi for å spare energi og drive effektivt
 d. Følge opp miljøstyringssystemet med sertifisering av en uavhengig  tredjepart
 e. Delta aktivt i nettverk og FoU-prosjekter for å utvikle nye sirkulære 

 forretningsmodeller 
 f. Stille miljøkrav til leverandører og samarbeidspartnere, og velge mest mulig 

 miljøvennlige alternativer 
 g. Kildesortere og jobbe for å redusere eget avfall
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BÆREKRAFTSMÅL # 1 

UTRYDDE ALLE FORMER FOR   
FATTIGDOM I HELE VERDEN 

Frelsesarmeen er til stede i 130 land for å bidra med «suppe, såpe og 
frelse». Det sosiale arbeidet er omfattende og mye handler om å 
bekjempe utenforskap og hjelpe mennesker ut av vedvarende 
 fattigdom. Fretex sin rolle i dette arbeidet er todelt: å jobbe for mest 
mulig arbeidsinkludering, samt å bidra med finansiering til 
 Frelsesarmeens sosiale arbeid gjennom en andel av bruktsalget. 

Arbeidsinkludering 
Mer enn hvert tiende barn i Norge vokser opp i familier med vedvarende lav 
inntekt. Det er over tre ganger så mange som for 20 år siden. 

Det å ha og beholde jobb er viktig for å komme ut av vedvarende fattigdom. 
Fretex er Norges største arbeidsinkluderingsbedrift. På oppdrag fra og i samarbeid 
med NAV bidrar Fretex Jobb til at mennesker får nye muligheter i arbeidslivet og at 
arbeidsgivere får de medarbeiderne de trenger. Jo flere som inkluderes i arbeids-
livet, desto mindre fattigdom. I 2021 lyktes 1481 jobbsøkere med å finne arbeid 
og 277 startet med utdanning. Fretex tilbyr også andre tjenester og  prosjekter 
for at flest mulig skal inkluderes i arbeidslivet. 
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Midler til Frelsesarmeens sosiale arbeid
Gavene som gis til Fretex selges videre, eller deles ut via Frelsesarmeens 
 sosiale arbeid. I Fretexbutikkene er det mange som handler med rekvisisjon fra 
 Frelsesarmeen, og som dermed ikke betaler noe for varene. 

Ti prosent av bruktomsetningen til Fretex går til sosialt arbeid i regi av 
 Frelses armeen. De siste årene har dette beløpt seg til nesten 23 millioner kroner. 
 Midlene har gått til tiltak for å redusere utenforskap, ensomhet og gi økonomisk 
vanskeligstilte nye muligheter. Arbeidet skjer innenfor barnevern, rusomsorg, 
eldreomsorg med mer. 
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Formålet til Fretex Jobb er at flest mulig skal gis muligheter i arbeids livet. 
På oppdrag fra og i samarbeid med NAV bidro Fretex Jobb i 2021 til at 1758 
 personer fikk jobben de ønsket eller startet på en utdanning. Fretex Jobb 
driver også prosjekter og tilbyr tjenester for å bidra til økt arbeidsdeltakelse. 

Fretex tilbyr karriereveiledning og ekspertbistand slik at flest mulig kan 
finne arbeid – eller utdanning – som passer for dem.

Eksportbedriften Fretex International AS bidrar indirekte til arbeids-
plasser i flere land. Kundene til Fretex International AS forplikter seg til 
en omfattende Code of Conduct som stiller krav til arbeidsforhold, helse, 
miljø og sikkerhet.

BÆREKRAFTSMÅL # 8 

ANSTENDIG ARBEID OG 
 ØKONOMISK VEKST

Fretex skal være et godt sted å jobbe for over 800 ansatte og 
frivillige. Årlig gjennomføres  medarbeiderundersøkelser som 
viser at ansatte trives og får utviklingsmuligheter. Dette er 
 framtidsrettede arbeidsplasser  innenfor  arbeidsinkludering 
og den sirkulære  økonomien.
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Etisk handel Norge – som Fretex er medlem i – 
bidrar til å sikre gode menneske- og arbeidstaker-
rettigheter i leverandørkjeder knyttet til korrupsjon 
og miljø. 

Fretex har en omvendt verdikjede og stiller krav 
til kunder og kunders kunder. Status og fremdrift i 
dette arbeidet kan leses i Fretex sin rapport til Etisk 
handel: https://etiskhandel.no

Fretex har i 2021 jobbet tett med tekstilbransjen. 
Gjenbruk bidrar til å redusere behovet for nye varer 
og er dermed et godt tiltak. Årlig selges cirka en 
 million plagg via Fretexbutikkene.

Rapport for

Bærekraftig
forretningspraksis
2021

for Fretex Miljø AS

BÆREKRAFTSMÅL # 12 

ANSVARLIG FORBRUK OG  
PRODUKSJON 
Overforbruk er en stor klimautfordring. I framtiden må tekstil
bransjens forretningsmodeller gå fra lineære til sirkulære.
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Bedriftsnettverket  
Sirkulære Tekstiler
Fretex leder dette nettverket med bransjeaktører som jobber vertikalt og 
 horisontalt i verdikjeden for innsamling, sortering til gjenbruk og material-
gjenvinning. Hensikten er å skape bærekraftig verdiskapning i gjenbruks-
økonomien for  aktørene i nettverket. Nettverket samarbeider om å skape nye 
løsninger for overskuddet av tekstilprodukter.

Aktørene i nettverket har i 2021 jobbet sammen om en informasjonskampanje. 
Budskapet har vært å be om hele, rene og tørre tekstiler. Det har vært viktig å 
skille tekstilene med gjenbrukskvalitet fra tekstilavfallet. Det som er helt, rent og 
tørt kan gjenbrukes. 

Nettverket har i 2021 jobbet med å kartlegge strukturen for gjenbruk og 
 gjenvinning i Europa. Nettverket har samlet tall og data som kan gi best mulig 
beslutningsgrunnlag i prosessene frem mot nytt regelverk for innsamling av 
tekstil avfall. Som en konsekvens av EU-direktivet som krever separat innsamling 
av tekstilavfall innen 2025, har nettverket hatt dialog med Miljødirektoratet om 
forskriftsendringer og definisjoner.
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BÆREKRAFTSMÅL # 13 

STOPPE  
KLIMAENDRINGER
Å nå klimamålene krever manges innsats.  Fretex sin drift og 
utviklingsprosjekter skal bidra til å nå dette målet.  

Fretex miljøstrategi
Fretex skal bidra til å redusere tekstiler i restfallet ved å være tilgjengelige med 
enkle løsninger for givere.

Det vil blant annet si: Transporten av gavene som Fretex mottar skal skje med 
laveste mulig miljø belastning. Gavene som doneres til Fretex skal forvaltes ut 
fra prinsippene i avfallshierarkiet (gjenbruk, materialgjenvinning og energi-
gjenvinning). Anleggene til Fretex skal ha minst mulig klimabelastning. De som 
arbeider i Fretex skal kjenne miljømålene og miljøstrategien, og være aktive med-
spillere i miljøarbeidet.

Fretex skal bidra til økt gjenbruk ved å gjøre butikkene kjent og konkurranse-
dyktige, og ved å eksportere til gjenbruk i andre land ut fra Fretex International 
AS sin Code of Conduct.
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Fretex miljøpolicy
 ➜ Fretex skal være en sentral bidragsyter til bedre gjenbruksløsninger.

 ➜ Fretex skal påvirke publikum og virksomheter til mer miljøvennlig atferd  
gjennom økt gjenbruk.

 ➜ Fretex skal ha et effektivt miljøstyringssystem sertifisert av en uavhengig 
 tredjepart.

 ➜ Fretex skal arbeide målrettet med kontinuerlige forbedringer.

Alle handlinger i Fretex skal ha et miljøperspektiv ved:
• kildesortering og ombruk internt
• å stille miljøkrav til leverandører
• å velge miljøvennlige alternativer så langt det er mulig.
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Tekstilbransjen bidrar til  
store klimautslipp 
Klær og tekstiler krever store vannmengder og  
mange kjemikalier når de produseres. 

Noen fakta om produksjon og bruk av tekstiler: 

 ➜ Nordmenn har i snitt 359 plagg i skapet.

 ➜ Hvert femte plagg hver av oss eier blir sjelden eller aldri brukt. 

 ➜ Årlig kjøper nordmenn mellom 13 og 16 kilo nye klær. 

 ➜ Prisene på klær er mer enn halvert siden 1995.

 ➜ For å produsere én enkelt t-skjorte kreves crika 1400 liter vann.  
Det tilsvarer mer enn 10 fulle badekar.

 ➜ For å produsere tekstilforbruket til en gjennomsnittlig skandinav tilsvarer det  
CO2-utslippet fra 2000 kilometer kjøring med en familiebil. En avstand tilsvarende  
Nordkapp–Moss. I løpet av 20 år blir det like mye som en kjøretur jorden rundt!

 ➜ Tekstilforbruket til én enkelt person hvert år utgjør en større CO2-belastning  
enn strømforbruket fra alle husholdningsapparatene våre.

KILDER: NORSUS OG OSLOMET
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Gjenbruk som erstatter nykjøp 

Når kundene velger brukte plagg heller enn nye blir 
behovet for  produksjon mindre. Hver nordmann kjøper 
i snitt mindre enn ett brukt plagg i året (og 23 nye).  
Hvis det å arve inkluderes i regnestykket, blir brukttallet 
1,3 plagg i året. 

1 bruk
(50 skjorter)

4 bruk 
(12 skjorter)

12 bruk 
(2 skjorter)

25 bruk 
(2 skjorter)

50 bruk 
(1 skjorter) 

100 bruk 
(0,5 skjorter)
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KLIMAGASSUTSLIPP FRA

50 GANGERS 
BRUK AV EN 
BOMULLS  - 
T-SKJORTE, 
MED 

 FORSKJELLIGE  ANTAGELSER 
FOR LEVETID PER SKJORTE. 
Målt i kg CO2-  ekvivalenter 
per 50 bruk.

(CARBON TRUST, 2011)

Tabellen under viser klimagass-
utslipp ved ulik bruk av en bomulls- 
t-skjorte. Jo flere ganger et plagg 
benyttes, jo bedre er det for miljøet. 

KILDE: OSLOMET

17B Æ R E K R A F T S R A P P O R T  2 0 2 1



EK
SP

O
RT

SORTERINGS-

Prosessen i Fretex 
1. Fretex mottar bøker, CD-er, filmer, pynteting, 

sports- og fritidsartikler, bilder, småmøbler 
osv. til gjenbruk i butikkene og i mottakene. 
Store møbler tas imot på noen steder.

2. Fretex tar imot klær, sko, tilbehør og  tekstiler 
i innsamlingsboksene, i Fretexposen på 
Posten og i mange av landets kleskjeder. 
Totalt  innsamlet mengde i 2021 ble 15.500 
tonn. 72 prosent av gavene ble gjenbrukt, 
21 prosent gikk til materialgjenvinning og 
nesten syv prosent til energigjenvinning. 

3. Fretex er den eneste gjenbruksaktøren med 
sorteringsanlegg for tekstiler i Norge.

4. Klærne blir solgt i Fretexbutikker,  eksportert 
via Fretex International eller delt ut via 
 Frelsesarmeens sosiale arbeid. Fretex 
 eksporterte 13.800 tonn i 2021.

5. Fra bruktinntekten går ti prosent til sosiale 
formål i regi av Frelsesarmeen. 

6. Fretex sin transport har blitt effektivisert 
 gjennom sensorer i innsamlingsboksene 
som bidrar til mer effektive tømmeruter. 
Fretex solgte flere biler i 2021.  Transporten 
skjer nå med færre kjørte kilometer og 
mindre CO2-utslipp.

 ➜ I NAV-tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 
produseres nye produkter av  materialer 
som Fretex får inn, men som er vanskelig 
å få solgt i butikk. Slik får gamle  materialer 
en ny sjanse til å bli noe nytt og unikt, 
samtidig som personer i VTA-tiltaket får 
varierte, kreative og lærerike arbeids-
oppgaver. VTA-avdelingen i Malvik lager 
7 ulike  re  designprodukter av 3  forskjellige 
 materialer: bøker, tekstiler og lær. 
 Produktene selges via instagram  
Fretex_Malvik, pop-up salgssteder og Fretex 
sine  butikker i Trondheim. 

 ➜ I samarbeid med en eksportkunde i Polen 
får Fretex produsert pussefiller av brukte 
og ødelagte tekstiler. Fretex-pussefillene 
kommer i mange forskjellige kvaliteter og 
ulike forpakningsstørrelser, for å dekke 
ulike behov. Økningen i salget i 2021 var på 
18 prosent. 

Gavene bidrar til et bedre miljø  gjennom 
gjenbruk og til  Frelsesarmeens sosiale 
arbeid. Fretex har over 
300  arbeidsplasser i den  
«grønne» varehandelen.

SORTERING

EKSPORT
Det som ikke selges i Fretex butikkene 
eller deles ut, blir eksportert til 
sorterings anlegg i andre land. 
• Bidrar til at også disse klærne 

går til gjenbruk. 
• Bidrar til viktige  arbeidsplasser 

og er med på å finansiere  sosialt 
arbeid i andre land.

Nødetater Kriminalomsorgen

ANLEGG

• Fretex er eneste innsamlingsaktør 
med sorteringsanlegg i Norge og kan 
dermed tilby kortreist gjenbruk.

• Klær, sko, vesker og belter vurderes 
ut fra om det skal selges i Fretex-
butikkene, om det skal gis videre 
til  Frelses armeens sosiale arbeid i 
Norge, eller om det skal eksporteres.
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FRETEXBUTIKKERFRELSESARM
EEN

TRANSPORT

Legg posen 
med klær, sko 
og tilbehør i 

Fretexboksen.

FRETEXBUTIKKER
• Gjennom Fretexbutikkene får 

plagg, sko og tilbehør nye 
 muligheter hos nye  eiere.

• Fretex har 39 butikker rundt om 
i landet – fra  Kirkenes i nord til 
Mandal i sør, og en nettbutikk 
som er åpen 24/7.

• Din nærmeste Fretexbutikk finner du på fretex.no.

Utdeling av klær og andre varer til 
mennesker som trenger det.
• Bidrar til at familier får hjelp i en 

krevende hverdag.
• Bidrar til at tidligere  rusavhengige 

får en meningsfylt hverdag.
• Bidrar til at innsatte i fengsel får 

hjelp og støtte.

FRELSESARMEEN

Fretex sørger for at gavene 
dine  kommer til nytte, det 
eneste du  trenger å tenke 
på er at det du putter i 
 boksen er helt, rent og tørt. 
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Nytt i 2021

Butikkonseptet 
 Fretex Arkivet ble 
lansert. I disse 
butikkene er 
 vareutvalget ekstra 
nøye valgt ut.  

Nye samarbeid om 
innsamling 
 gjennom «Gi til 
 Fretex på jobben» 
og samarbeid med 
loppemarkeder og 
idrettslag.

100  
 
 

nye innsamlings
bokser.

Kampanjer 
sammen med 
kleskjeder som 
for Lindex, 
 BikBok, Cubus 
og Dressmann. 
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Miljøtall og fakta 
Totalt CO2-utslipp fra Fretex har gått ned fra 1724 i 
2020 til 1464 i 2021. To områder forbedrer seg: 
 energiforbruk og transportbelastning. Ett område 
 trekker ned: restavfallet (avfall og ombruk). 

Internt avfall har gått ned med 5 prosent, den totale økningen skyldes tekstil-
innsamlingen og er i all hovedsak tekstilavfall som leveres i innsamlingsboksene. 
Tekstilavfallet har økt med hele 35 prosent. 

Det er per i dag ikke materialgjenvinningsløsninger for tekstilavfallet, og det 
må derfor leveres til energigjenvinning, som faller inn under restavfall. Fretex tar 
med dette et samfunnsansvar på et område som  forbrukeren selv kunne hånd-
tert på en annen måte. Det har vært jobbet mye med gode tiltak for å redusere 
energiforbruket blant annet innen varmestyring og overgang til LED-belysning i 
våre butikker og produksjonslokaler. 

Med innføring av sensorer for nivåmåling i alle tekstilinnsamlingsboksene, har 
Fretex fått økt effektivitet i kjøreruter, noe som har resultert i færre biler og færre 
kjørte kilometer for å tømme tøyboksene.

 

Grafene viser prosentvis fordeling av Fretex samlede CO2-utslippet for årene 2020 og 2021. 
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Samarbeid 

Innovasjonsprosjektet Sirkulære 
tekstiler har samlet og revidert 
fakta for innsamlerne, fått frem 
viktige nøkkeltall og informasjon fra 
bransjen. Dette har vært delt med 
Miljødirektoratet for at det skal 
kunne brukes i utarbeidelse av nye 
retningslinjer for innsamling av 
tekstilavfall som skal innføres i alle 
kommuner innen 2025. 

Fretex Miljø samarbeider tett med kommuner og 
 gjenvinningsaktører for å bidra til økt gjenbruk av 
det som samles inn fra husholdninger og bedrifter.
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Innsamlingspilot med Oslo renovasjons og 
 gjenvinningsetat 

For å teste ut hvordan privatpersoner kildesorterer 
tekstiler til gjenbruk og gjenvinning, samarbeider 
Oslo  Renovasjon og Fretex om en test på tre  utvalgte 
 områder i Oslo. Prosjektet startet februar 2021 og skal 

vare frem til juli 2022. På teststedene er det to bokser – en til  gjenbruk 
og en til  materialgjenvinning. 

I 2021 ble det gjennomført to plukk analyser som viste en signifikant 
forskjell på hva som legges i de to  boksene, men for mye av det som 
kan  gjenbrukes havner i boksen for  gjenvinning. Det er like fullt  kvalitativ 
forskjell på tekstilene i de to boksene, og det er høyere andel norsk 
butikk-kvalitet i boksene for gjenbruk.

KILDE TIL GENERELLE TALL OG FAKTA: NORDISK MINISTERRÅD, NORSUS, SIFO OSLO MET

Wasted textile

Målet med prosjektet er å bidra til å reduse-
re bruken av syntetiske tekstiler og meng-
den som kommer på avveie. Prosjektet vil 
starte med å få en oversikt over det som går 
ut av bruk. Det er tekstilene i dette  stadiet 
vi omtaler som «bortkastede», og som kan 
«havne» i ulike avfallsstrømmer, lagres eller 
komme på avveie. Fra dette punktet i produk-
tets liv vil prosjektet se både bakover og frem-
over i verdikjeden og forsøke å få svar på hva 
bortkastede tekstiler består av, hvordan og 
hvorfor de oppstår og hvordan de ble kastet. 

SATIN

Prosjektet SATIN (Towards a sustainable 
circular system of textiles in the Nordic 
region) er et toårig nordisk prosjekt med 
mål om å øke sirkulariteten til tekstiler. 

Prosjektet støttes av Nordic Innovation 
og skal utvikle innsamlingsløsninger som 
oppnår økte  innsamlingsrater av brukt 
 tekstil og undersøke mulighetene for å 
bruke  sentraliserte ressurser i Norden, for 
å oppnå stordriftsfordeler innen sortering.

Avfall Norge tekstil 2025

Fretex sitter i styringsgruppen for dette prosjektet. 
 Prosjektet skal bidra til mindre tekstiler i restavfallet, 
bedre kildesortering, bedre innsamlingsløsninger samt 
bedre nedstrømsløsninger. 

Prosjektet skal stimulere kles industrien til nye forretningsmodeller og 
tettere samarbeid. Overordnet mål er at dette prosjekt et skal bidra til ny 
verdiskaping innen sirkulær økonomi for tekstiler, og samtidig redusere 
klima- og miljø belastningen fra tekstiler jf. FNs Bærekraftsmål 12 og 13. 

ENoR

ENoR (European network of 
recycling) er et nettverk som 
består av bedrifter tilsvaren-
de Fretex i 6 europeiske land 

utover Norge. Felles er at de eies av Frelses-
armeen, har de samme formålene og utfører 
de samme miljø- og samfunnsnyttige opp-
gavene. Fretex deltar aktivt i dette nettver-
ket om utvikling, utfordringer og muligheter 
som skjer i Europa.

Norwegian Fashion Hub 

En bransjeorganisasjon og 
næringsklynge med mål å få 
utvikle en bærekraftig, verdi-
skapende og anerkjent mote- 

og tekstilindustri i Norge. 

Sirkulære tekstiler

NF&TA er næringsklyngen for bedrifter i den norske 
mote-, sport og tekstilindustrien. Prosjektet og nettverket 
 Sirkulære Tekstiler eies av Fretex og driftes og fasiliteres 
av NF&TA. Prosjektet har til hensikt å samarbeide om å 

skape nye løsninger av det  voksende overskuddet av tekstilprodukter. 
Nettverket skal jobbe med å utvikle nye bærekraftige verdistrømmer 

og forretnings muligheter.  Nettverket har 30 medlemmer og støttes blant 
annet av Innovasjon Norge.

MoST

MoST sin ambisjon er å være Norges viktigste nettverk innen bærekraft og 
sirkulærøkonomi for tekstilnæringen. MoST skal være et nettverk som sam-
arbeider internasjonalt for å drive bærekraftig endring på et nasjonalt nivå. 

Tekstilaksjonen driftes av dette nettverket og har som ambisjon å bli 
et nasjonalt opplysningskontor for bærekraftig forbruk og produksjon 
av  tekstiler og et nettverk av Tekstil aksjonister som inspirerer til mer 
bærekraftige forbruksmønstre. Fretex deltar i aktivt i ulike arbeids grupper 
og aktiviteter. 
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https://norsus.no/
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Torneroseveien 7, 4315 Sandnes
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