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Ma Magyarországon 1200 szakember (tenyésztők, trapperek, kikészítők, szűcsök, kereskedők,
designerek stb.) dolgozik a szőrmeiparban.
A világ szőrme kereskedelmi forgalma ma meghaladja a 30 milliárd USD értéket, Magyarországon ez a szám
több mint 105 millió USD-t tesz ki.
Hazánkban több mint 220 kisebb-nagyobb prémes állattenyészet működik, míg a világon a tenyészetek száma
megközelíti az 50.000-et.
A magyarországi prémek 98%-át külföldi piacokon értékesítik, közvetlen export által, szőrmekiállításokon,
illetve nemzetközi aukciós házakon keresztül árverések útján találnak gazdára.
A természetes szőrme tiszta, fenntartható alapanyag, amely lebomlik és nem jelent terhelést a
szemétlerakók, a folyók illetve az óceánok számára, mint az olajszármazékból készült műszőrme.
Biológiailag teljesen lebomlik.
Fenntartható az előállításának minden fázisában.
Szakszerű ápolás mellett évtizedekig hordható, ellentétben a vegyi anyag alapú műszőrmével, ami legtöbbször
néhány hónapos hordás után a szeméttelepre kerül.
A tenyésztett prémes állatokat általában hulladék, illetve élelmiszeripari (pl. a hal- és húsfeldolgozásból
származó) maradékokkal táplálják.
A prémtenyésztésből származó hulladékokat hasznos termékek előállítására használják fel, mint, macska- és
kutyaeledel; bioolaj, de több tenyészet szerződésben áll állatmenhelyekkel, vadasparkokkal, állatkertekkel,
s így a megmaradt hulladékot állateledelként is hasznosítják.
A vadon élő állatok prémjének begyűjtése és feldolgozása segítséget jelent a vadgazdálkodásban.
A kikészítési eljárás a legmagasabb környezetvédelmi előírások betartásával történik.
A szőrmeipar felelősségteljes és szigorúan szabályozott, tevékenységében a magas szintű állatjólét és
fenntarthatóság a legfőbb szempontok.
A prémtenyésztési farmok tevékenységét az EU direktívái, a kormány és a szakmai előírások szabályozzák.
Az előírások független tudományos megfigyeléseken és szakmai jelentéseken alapszanak.
Magyarországon kizárólag ezen előírásoknak megfelelően végzik a prémes állatok tenyésztését, a hazai csincsilla,
illetve castor rex farmokon a Welfur program ajánlásait követik.
A természetes szőrme tekintélyes múltra visszatekintő, modern, természetes alapanyag, amely vonzó a
divattervezők és vevők bármely korosztálya számára.
Az elmúlt években a divatbemutatók kifutóin 64%-ban szerepelt szőrme New Yorkban, Milánóban,
Párizsban és Londonban, többek között: Alexander Wang, Oscar De La Renta, Dolce & Gabana, Fendi,
Moncler, Roberto Cavalli, Balmain, Dior és Valentino bemutatóin.
A szőrmeipar évente egy sor oktatási és tréning programot szervez, többek között nyári iskolát és globális
versenyeket, mint az Imagine Talents, a REMIX a Vogue Talents támogatásával.
Magyarországon a Magyar Szőrmeipari Szövetség 2011 óta rendezi meg a KREÁCIÓ versenyt a szőrmét
használó designerek számára, a győztesnek részvételt biztosít a REMIX, Vogue Talents Nemzetközi designer versenyre.
Az elmúlt években a verseny mellett ingyenes „Tuningolj szőrmével!” tanfolyamot is tartott a szőrme népszerűsítése,
illetve a designerek támogatása céljából. Ezek a rendezvények nagy népszerűségnek örvendenek a divatiskolák,
illetve a designerek között.

