
 
 

Neutral er et dansk firma, og U-Turn AS forhandler 
Neutral produkter i Norge. Neutral har følgende 
sertifiseringer: Fairtrade, økologisk (GOTS), EU eco-
label, SA 8000 (sosialt ansvar), neutral responsibility 
(fornybar energi) og Oeko-Tex. Kontakt U-Turn AS ved 
Morten Urholt for priser/tilbud: morten@u-turn.no. 
Følge lenke for produktoversikt.  

Cottover er et svensk firma, og New Wave Norway AS 
forhandler Cottover produktene i Norge. Cottover har 
følgende sertifiseringer: Fairtrade, økologisk (GOTS), 
svanemerket og Oeko-Tex. Oversikt over noen av 
forhandlerne som selger Cottover med trykk.  
For produktoversikt, se katalogen til Cottover.  

Supernatural er et norsk firma, utviklet og designet 
bomullsklær siden 2009, produsert i India. 
Supernatural har følgende sertifiseringer: Fairtrade, og 
økologisk (Organic Exchange). Baserer seg på 
skreddersydde leveringer. Flere folkehøgskoler må 
derfor gå sammen om en bestilling, og leveringstiden 
er ca. 4 mnd. da alt lages fra grunnen av. Kontakt Stig 
Norderhaug for priser/tilbud: stig@supernatural.no.  

Fair & Square er et norsk firma, med produksjon i Kina. 
Fair & Square har ingen sertifiseringer, men kravene til 
egen produksjon og arbeidsmiljø ligner på den norske 
arbeidsmiljøloven. Arbeidstiden er 37,5 t/uke. Ansatte 
får betalt ferie, pensjon og forsikringer m.m.  Les mer 
om Fair & Square og deres produkter på nettsiden og 
Instagram. 

Mange folkehøgskoler bestiller hvert år skolegensere til elevene. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen 
(IU) er pådriver for at folkehøgskolene bidrar til en bærekraftig utvikling, og vil oppfordre skolene til å 
velge etisk mote. IU har derfor laget en oversikt over noen selskaper som kan være aktuelle å kontakte for 
bestilling av skolegensere og andre tekstiler. IU har ikke testet ut tekstilene, og kan heller ikke garantere 
for kvalitet o.l., men ønsker å bistå folkehøgskolene i å finne informasjon om firma som selger etisk mote. 
Flere av firmaene blir oppgitt på Fairtrade Norge sine nettsider (www.fairtrade.no), og IU har vært i 
kontakt med samtlige firmaer når vi laget denne oversikten.  
 
Det aller mest miljøvennlige man kan gjøre er å lage resirkulerte skolegensere, f.eks. ved å bruke en genser 
man har fra før og trykke skolens navn og motiv på denne – da får alle elevene sin egen stil, men med 
felles trykk. Agder folkehøgskole gjorde dette i 2018, med god erfaring – les mer her (s. 14).  
 
IU vil også minne om muligheten for å bli Fairtrade-folkehøgskole. Det er i dag 21 folkehøgskoler som har 
denne godkjenningen. Les mer her. 
 
Her følger en kort oversikt over fire selskaper som leverer etisk mote med trykk i Norge: Cottover, Neutral, 
Fair & Square og Supernatural. (Oversikten er laget i november 2019). 
 
 

Bærekraftige skolegensere 
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