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R
eturner dine gamle børnesko til
os. Det er ligegyldigt, hvor slidte
de er!«.

Sådan lyder det fra det lille fir-
ma Pyk Cph, der fremstiller sko til

alt fra babyer til tweens, for det er på ti-
de, at skobranchen kommer i gang med
at genbruge og genanvende skoene og
de materialer, de er skabt af, mener adm.
direktør Ulrik Schultz. 

»Vi tager imod alle børnesko, det er et
eksperiment, vi starter nu. Nogle vil bli-
ve givet videre til genbrug, andre skiller
vi ad og genanvender sålerne«, siger Ul-
rik Schultz.

Sko fra Pyk Cph er syet med såler af rå-
gummi, og derfor er det muligt at adskil-
le sålerne fra skoen, skabe nyt granulat
og fremstille nye såler af det. Desuden
kan skoene bestilles custom made, så fir-
maet ikke overproducerer, men kun spe-
cialfremstiller de sko, der er bestilt.

»Indtil videre er det mest inden for tøj,
at der skabes cirkelprogrammer, så tøjet
genbruges og genanvendes. Men det er
enormt ærgerligt, at der ikke opbygges
en infrastruktur, så vi også på skoområ-
det kan komme i gang med at tage stil-
ling til, hvad der skal ske med sko, når de
er slidt«, siger Ulrik Schultz.

Med den melding er han helt på linje
med Skobranchen.dk, der med godt 450
medlemsvirksomheder repræsenterer
branchen. 

Her ærgrer direktør Jens Birkeholm
sig over, at danskerne ikke også skal sor-
tere fodtøjet, når vi fra 1. januar 2022 skal
sortere tøj og andre tekstiler i vores af-
faldscontainere landet over.

»Jeg ved godt, at mange synes, det er
megabesværligt at sortere så meget,
men vi har affaldsproblemer, som skal
løses, og ressourcer, som skal genbru-
ges. Hvis ikke vi gør det synligt, at der og-
så er spild og overforbrug af sko, får vi ik-
ke løst problemet«, siger Jens Birkemo-
se, som peger på, at 60 procent af CO2-be-
lastningen fra sko sker i produktionen.

»Sko- og tøjbranchen har det samme
grundlæggende problem. Vi producerer
alt for meget. Derfor er vi nødt til at ska-
be en teknologisk udvikling og bygge
produkterne, så de kan genbruges. Før-
ste skridt er at opdage, hvor meget vi

smider ud«, siger Jens Birkeholm. Han
roser Pyk Cph’s initiativ.

»Vi har brug for, at små virksomheder
viser nye veje. Det ses ofte inden for gen-
brugs- og miljøområdet, at noget er star-
tet i det små og har bredt sig til de store.
Det er meget inspirerende at se«, siger
Jens Birkeholm.

Et par sko, 10 kg CO2

Samlet er tøj, sko og boligtekstiler som
sengetøj og håndklæder den femtestør-
ste synder i EU’s udledning af drivhus-
gas, svarende til 654 kg CO2 per borger
hvert år. Det slog rapporten ’Textiles in
European Circular Economy’ fra EU’s
miljøagentur fast i november 2019.

Hvert år bliver der produceret op mod
25 milliarder par sko, og hvert par bela-
ster i gennemsnit kloden med 10,6 kg
CO2, oplyser European Footwear Foun-
dation, mens forskere fra Massachusetts
Institute of Technology i 2017 regnede
ud, at et par sneakers udleder 13,6 kg. Det
svarer næsten til CO2-belastningen fra 1

kg tekstil, som udgør 15 kg i snit. Men
indsamling af brugte sko batter ikke me-
get, hvis skoproducenter ikke gør det
lettere at skille sko ad og genbruge ma-
terialerne, påpeger studielektor ved Lab
for Bæredygtighed og Design på Design-
skolen Kolding Helle Graabæk.

»Lige nu overlader store dele af sko-
producenterne problemerne til kom-
mende designere, som skal finde ud af at
genanvende heftigt giftigt materiale fra
industrien. I stedet for at de fremstiller
sko, der kan skilles ad og ikke indehol-
der skadelige stoffer, overlader de opga-
ven til kommende generationer«, siger
Helle Graabæk. 

Sneakers ender på lossepladser
Sammen med sine studerende arbejder
hun på at skabe designs i materialer, der
kan indgå i en cirkulær produktion,
hvor råvarer kan bruges igen og igen.
Det sker blandt andet i samarbejde med
den danske skoproducent Ecco. Men
Helle Graabæk erkender, at det ikke er

let at genanvende nutidens fodtøj: »Især
løbesko, som vi alle sammen elsker, er
meget svære at genanvende. De kan be-
stå af op til 50 forskellige materialer, me-
tal i svangen, gummityper, tokompo-
nentstoffer, som vi ved er skadelige, lim,
som ikke kan fjernes uden opløsnings-
midler. Det er ekstremt vanskeligt at
skille dem ad«, siger Helle Graabæk.

Mange producenter støber eller sprøj-
ter såler på; også det gør skoene svære at
håndtere.

Millioner af sko ender på landfills (los-
sepladser, som overdynges med jord),
hvor nogle materialer er 50 år om at bli-
ve nedbrudt, mens andre forventes at
ligge der i op til 1.000 år. Også når vi sen-
der genbrugssko til udviklingslande, en-
der mange af dem på lossepladserne, så
selv om det kan føles godt at sende sine
udtrådte eller ubrugte sko til genbrug,
løser det ikke det grundlæggende pro-
blem med overproduktion.

»Det er et kæmpestort problem, at
skobranchen er meget langt fra at finde
ud af, hvordan man kan designe cirku-
lært og tage stilling til hele produktets
livscyklus. Man har jo tidligere kunnet
producere sko, der simpelt kunne skilles
ad og repareres, når de blev slidt. Produ-
centerne må sætte det gamle håndværk
i spil«, siger Helle Graabæk.

Der er initiativer i gang flere steder i
branchen, men langt til at de store fir-
maer får omlagt deres produktion. Der-
for mener Helle Graabæk også, at et fir-
ma som Pyk Cph med sine personlige og
mere bæredygtige sko til børn kan gøre
en forskel.

»Det, at man selv vælger farver og de-
sign, kan forlænge lysten til at have et
par sko. Det er sjovere at have noget, der
er unikt, særligt hvis der også er indlej-
ret en god historie om, at man bekymrer
sig om barnets fremtid«, siger Helle
Graabæk.
mette.guldagger@pol.dk

Fodtøj belaster klimaet
voldsomt og er ofte fyldt
med plastik. Alligevel er sko
ikke med, når tøj fra nytår
skal affaldssorteres. Et lille
skofirma og skobranchen
har kastet sig ind i kampen.

Hvorfor er sko glemt, 
når danskerne sorterer affald?

Sneakers er
yderst populære,
men meget svære
at genanvende,
bl.a. fordi de er
skabt af mange
slags materialer. 
Arkivfoto: Marie
Ravn
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Sådan vælger
du gode sko
Gå efter kvalitet. Hellere ét par
yndlingssko end flere fejlkøb.

Hav det godt i skoen. Sko, der sidder
dårligt, får man ikke brugt.

Vælg fodtøj, der er syet
(gælder dog ikke sneakers).

Spørg, om skoen kan repareres.

Send sko, du ikke bruger, til genbrug.

Inden for børnesko og sikkerhedssko 
er enkelte brands miljømærket.


