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A Saga Furs a világon a legszélesebb választékot kínálja prémium minőségű nercbőrből.
A Saga® nerc kollekciója változatos mintákat és gyönyörű természetes színeket kínál a divatipar
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számára.

A Saga Furs szigorúan szabályozott európai prémesállat-tenyésztési farmokról származó, 100%ban tanúsítvánnyal rendelkező rókabőröket kínál. A Saga® rókabőr kollekciója végtelen kreatív
lehetőséget kínál a divatipar számára.
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A nerc a világ egyik legexkluzívabb és legkeresettebb szőrméje. A nercnek számos fajtája van, és
különböző színekben és minőségben elérhető. A Kopenhagen Fur szőrmék egyik közös vonása a
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kivételes minőség, az egyenletes, sűrű és dús szőr.

Norvég típusú kizárólag a legjobb rókabőr lehet. A norvég rókabőr ismertetőjegye a dús szőr. A
norvég rókabőrt a szőrhosszúságnak köszönhetően könnyű megkülönböztetni más típusú bőröktől.
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A NAFA minőségi kollekciója a következő etikus forrásból származó, nagy népszerűségnek örven-
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dő tenyésztett nerc márkákat foglalja magába: Black NAFA, Blackglama és NAFA Mink.

A NAFA Northern a világon az egyetlen márkanév, amely vadon élő állatok szőrméjének
minőségét jelzi. Ez a fenntartható módon begyűjtött prémekre vonatkozó címke a következő
vadon élő állatok szőrméjére terjed ki: vörös róka, prérifarkas, hiúz, hiúz macska, kanadai/
amerikai coboly, mosómedve, pézsma, vidra és hód.
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1. fejezet

A természetes szőrmének köszönhetően több millió munkahely jön létre,
a távoli közösségekben élő prémesállat-tenyésztőktől kezdve a divattervezőkön át a tevékenységüket a világ különböző részein található divat városokban
végző szakképzett mesteremberekig
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A szőrme az örökségünk

A természetes szőrmének köszönhetően több millió
munkahely jön létre, a távoli közösségekben élő prémesállattenyésztőktől kezdve a divattervezőkön át a tevékenységüket
a világ különböző részein található divat városokban végző
szakképzett mesteremberekig.
A szőrme a természet egyik legtetszetősebb ajándéka,
amelyet nagyra értékelünk szépségéért és az általa
nyújtott melegért. A szőrme rengeteg érzelmet vált ki,
luxust sugároz és időtlen. A szőrme az egyik legjobb
tapintású anyag, amely sokoldalúságával meglepi a divattervezőket és a vevőket egyaránt.
A jelenlegi kiskereskedelmi forgalom meghaladja a 30
milliárd USD-t, 2015-ben a világ nyers szőrmés bőr
előállításának becsült összértéke pedig 4,1 milliárd USD
volt1, ami szintén azt bizonyítja, hogy a szőrme mindig
is a legjelentősebb divatcikk volt1 a világon.
Ha visszatekintünk az emberiség hajnalára, a szőrme biztosította az emberiség
(1)
túlélését az utolsó jégkorszak
Hansen, H. O. (2017). A globális szőrmeisorán, és tette lehetővé az elpar 2016–2017-ben - az Oroszországban,
vándorlást Afrikából.
Szvetlogorszkban (Kalinyingrádban) az
Association of Russian Fur Breeders (Orosz Prémesállat-tenyésztők
Szövetsége) éves nyári konferenciáján
tartott előadás anyaga. http://static-curis.ku.dk/portal/ﬁles/183502174/_
Svetlogorsk.pdf

A történelem folyamán a szőrme jelentős szerepet töltött be
az ember identitása, a kultúra
és a társadalmi normák alakításában - a szőrmeipar már
évszázadokkal a globalizáció kifejezés megjelenése előtt
globális iparág volt. Ma a szektor prémesállat-tenyésztési
farmok nemzetközi hálózatából, kis- és középméretű vállalkozásokból, aukciós házakból, kereskedőkből, vásárlókból, szőrmekikészítőkből, szőrmefestőkből, gyártókból,
kiskereskedőkből és ipartestületekből áll.
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Minden több érdekelt fél részvételével működő globális
vállalkozás számára az egyik legnagyobb kihívást az
jelenti, hogyan működjön fenntartható módon. Hosszú
élettartamú, természetes anyagról lévén szó, a szőrme
kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a környezet szempontjából, ezáltal a mai ’gyors divat’ (fast fashion) fő
alapanyagának számító szintetikus anyagok fenntartható alternatívája. A szőrme azonban nem feltétlenül
zöld - fenntartható potenciáljának teljes körű megvalósításához az iparág részéről jelentős erőfeszítésekre
volt szükség.

Az örökségünk és fenntartható jövőnk

A szőrmeiparról alkotott jövőképünket a folyamatos
fejlődés és a fenntarthatóság elve jellemzi. Törekszünk
a szektor gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményének javítására azáltal, hogy az egyének, családok
és közösségek számára növekedést és lehetőségeket
biztosítunk. Reméljük, hogy ezáltal ösztönözzük az
emberi kreativitást, és tartós, jó minőségű termékek
gyártását biztosítjuk.
Jövőképünk alapja továbbá az is, hogy a prémes állatok
számára a lehető legjobb állatjólétet tudjuk biztosítani,
és egyúttal jelentős mértékben csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat is.

INTERNATIONAL FUR FEDERATION
(IFF, NEMZETKÖZI SZŐRME SZÖVETSÉG
Az International Fur Federation-t 1949-ben alapították.
Ez az egyetlen olyan szervezet, amely a nemzetközi szőrmeipart képviseli, valamint tanácsot ad és kampányol a
teljes szőrme értékláncra hatással lévő kérdésekkel kapcsolatban. A szövetség központja Londonban van, tagjai
50 országból származnak az amerikai, európai, eurázsiai
és ázsiai kontinensről. Az IFF népszerűsíti a szőrmeipart,
továbbá állatjóléttel és környezetvédelemmel kapcsolatos tanúsítási és nyomonkövethetőségi programokat
hoz létre. A szövetség ezen kívül elkötelezett azon ﬁatal
divattervezők és kiskereskedők támogatása mellett, akik
szőrmével és divattal szeretnének foglalkozni.
FUR EUROPE
A tevékenységét kizárólag Európában végző szervezet központja a belgiumi Brüsszelben van. A Fur Europe a teljes
értéklánc érdekeit képviseli, beleértve a prémesállat-tenyésztőket, a takarmánygyártókat, az aukciós házakat,
a szőrmekereskedőket, a szőrmegyártókat, a marketing
szakembereket és a szőrme kiskereskedőket is.
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A szőrme az örökségünk
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PRÉMESÁLLAT-TENYÉSZTŐK
Az európai és amerikai prémesállat-tenyésztők évente több mint 44 millió szőrmés bőrt állítanak elő tenyésztett nercből,
rókából, ﬁnn mosómedvéből, ázsiai mosómedvéből és csincsillából. Több mint 5500
prémesállat-tenyésztési farm található Európában, Kanadában, az Egyesült Államokban, Argentínában és Brazíliában. Ezek a
prémesállat-tenyésztési farmok gyakran
találhatók távoli vidéki helyeken, és nagyrészt régi családi vállalkozások.
PRÉMVADÁSZOK
Kanadában kb. 50000, az Egyesült Államokban pedig több mint 200000 engedéllyel
rendelkező prémvadász van. A prémvadászatra a vadpopuláció ellenőrzés alatt tartása, a vagyonvédelem és az élőhelyek védelme,
a betegségek elterjedésének megakadályozása, valamint különböző népek és törzsek
részére bevétel biztosítása érdekében van
szükség. A prémvadászatot a vadvilággal
foglalkozó szövetségi, állami, tartományi és
területi biológusok szabályozzák.
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KOPENHAGEN FUR
(aukciós ház)
A Kopenhagen Fur márkanév, és egyben
egy teljes körű szolgáltatást nyújtó aukciós
ház Dániában, Koppenhága külterületén.
A Kopenhagen Fur a dán prémesállat-tenyésztők tulajdonában van, és az 1930-ban
alapított szervezet, a Danish Fur Breeders
Association (Dán Prémesállat-tenyésztők
Szövetsége) irányítása alatt áll. A Kopenhagen Fur évente öt alkalommal tart aukciót,
ahol közel 30 millió nerc, róka, swakara,
csincsilla és fókabőr cserél gazdát.
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SAGA FURS
(aukciós ház)
A ﬁnnországi Helsinki külterületén található
és teljes körű tevékenységet végző Saga Furs
Oyj aukciós házat 1938-ban alapították, és
jegyzik a helsinki tőzsdén, a Nasdaq Helsinkin. A vállalat kiskereskedelmi értékesítése
2016-ban elérte a 437 millió eurót, és átlagosan 350 munkavállalója volt. Az évi négy-öt
aukció során a Saga Furs nercet, rókát és
ﬁnn mosómedvét értékesít a világ különböző
részein található vállalatok részére.
NORTH AMERICAN
FUR AUCTION (NAFA)
(aukciós ház)
A torontói központú kanadai North American Fur Auctions aukciós házat 1670-ben
alapították, így a világ legrégebbi szőrme
aukciós háza. A vállalat évente három-négy
alkalommal tart aukciót, ahol a világon a
legváltozatosabb jó minőségű vadon élő
állat prémjét, tenyésztett nerc prémet,
valamint kisebb mennyiségű rókaprémet
értékesít a nemzetközi piac számára.

Az örökségünk és fenntartható jövőnk

A természetes szőrmének köszönhetően több millió munkahely
jön létre, a távoli közösségekben élő prémesállat-tenyésztőktől
kezdve a divattervezőkön át a tevékenységüket a világ
különböző részein található divat városokban végző szakképzett
mesteremberekig.
nik, pl. online, áruházakban és szőrme
FHA
(aukciós ház)
A Fur Harvesters Auction Inc. (FHA, Prémvadászok Aukciós Háza) a kanadai Ontario
államban, North Bay-ben található, és az
egyetlen prémvadászok tulajdonában lévő
és általuk működtetett szőrmeaukciós ház
a világon.
SZOJUZPUSNYINA
(aukciós ház)
A Szojuzpusnyina Moszkvában és Szentpétervárott található, és az 1930-as években
alapították. 2003-ig állami tulajdonban volt,
jelenleg pedig össz-szövetségi, önfenntartó
külkereskedelmi szövetségként látja el a
feladatait. Évente három-öt aukciót tartanak Szentpétervárott, ahol összesen kb.
600000 coboly, nerc, róka, hiúz, mókus
és kolinksky bőre kel el. Oroszország az
egyetlen olyan ország, ahol (’Sobol’ márkanéven) cobolyt lehet vásárolni.

szalonokban. A családi tulajdonban lévő
szőrmekereskedések még most is fontos
szerepet töltenek be a szőrme ruhadarabok népszerűsítésében, értékesítésében,
javításában és átalakításában, valamint
a vevők szőrmével kapcsolatos felvilágosításában.
INTERNATIONAL FUR DRESSERS AND
DYERS ASSOCIATION (IFDDA, SZŐRMEKIKÉSZÍTŐK ÉS SZŐRMEFESTŐK
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE)
2011 áprilisában a világ különböző részeiről
származó szőrmekikészítők és szőrmefestők úgy döntöttek, hogy együttműködnek
szakmájuk szőrmeiparon belüli szerepének
erősítése érdekében. Ennek eredményeképpen megalapították az IFDDA-t, amely
2015-ben tette közzé az első fenntarthatósági jelentését.
KERESKEDŐK ÉS VÁSÁRLÓK
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GYÁRTÓK
A szőrmeipar szempontjából nagy szerencse, hogy a legjobb mesteremberek a
szőrmegyártás néhány nagyobb központjában, mint pl. Olaszországban, Görögországban, Németországban, New Yorkban,
Montrealban és Torontóban végzik tevékenységüket.
KISKERESKEDŐK
A szőrme kiskereskedelem napjainkban
különböző csatornákon keresztül törté-

Nemzetközi aukciókon a szőrmésbőrök
vétele rendszerint szőrmés brokerek közreműködésével történik a bőr minőségével
kapcsolatos szakértelmüknek és logisztikai, adózási, biztosítási és ﬁnanszírozási
ismereteiknek köszönhetően. A kereskedők több millió szőrmés bőrt vásárolnak
szőrmegyártással foglalkozó ügyfeleik (a
vásárlók) nevében.
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A vadon élő állatok szőrméje helyi forrásból, nem nagyüzemi tenyésztésből származó természetes
ruhaalapanyag.

2. fejezet

A természetes szőrme tiszta, fenntartható divat alapanyag,
ami kisebb terhelést jelent a szemétlerakók és az óceánok számára, mint a
műszőrme.
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A szőrme fenntartható

A természetes szőrme tiszta, fenntartható divat alapanyag,
ami kisebb terhelést jelent a szemétlerakók és az óceánok
számára, mint a műszőrme
Bár a szőrme fenntartható, még sok mindent lehet tenni a
’körforgásos gazdaság’, pontosabban a ’körforgásos divat’
elősegítése érdekében, pl.: hosszú élettartamra tervezzék a
szőrmét, legyen hatékony az előállítása, legyen biológiailag
teljesen lebomló, legyen újrahasznosítható, a beszerzése és
gyártása lehetőleg helyben történjen, és minden maradványa
legyen újrahasználható, újrahasznosítható és komposztálható.
A szőrme különböző mértékben fenntartható attól függően,
hogy vadon élő vagy tenyésztett állatok szőrméjéről van szó.
VADON ÉLŐ ÁLLATOK SZŐRMÉJE
A vadon élő állatok szőrméje helyi forrásból, nem nagyüzemi
tenyésztésből származó természetes ruhaalapanyag. Ezek a
szőrmék a világ szőrmegyártásának kb. 20%-át, Észak-Amerika
szőrmegyártásának pedig közel 50%-át teszik ki.
Fenntarthatóság szempontjából Észak-Amerikában a vadon élő
állatok szőrméjének kereskedelme modern kori sikertörténet.
A szigorú szabályozásnak és a professzionális, független irányításnak köszönhetően a legfontosabbnak számító észak-amerikai prémes állatok ma is ugyanolyan bőségben fordulnak
elő, mint valaha. Minden napjainkban használt szőrme nagy
egyedszámú és nem veszélyeztetett fajból származik.
Prémesállat-gazdálkodás a világ szinte minden országában folyik, mégis csupán az Egyesült Államok, Kanada és Oroszország
rendelkezik teljes körű szabályozó és felügyeleti rendszerekkel,
amelyek segíthetik a több százezer helyi prémvadász tevékenységét. Az észak-amerikai tapasztalat azt mutatja, hogy a
vadállomány fenntartható csökkentése az egész vadpopuláció
számára előnyös lehet. A közösségek és a kormányok inkább
nyomon követik és felügyelik a begyűjtött egyedek számát és
az állatpopuláció egészségi állapotát, mint hogy az adóﬁzetők
pénzéből állami prémvadász programokat ﬁnanszírozzanak és
működtessenek. Ez teljes mértékben fenntartható, és kihasználja a természet adta lehetőségeket, és egyúttal biztosítja azt
is, hogy az ökológiai lábnyom minimális vagy pozitív legyen.
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Vadon élő állatok szőrméje

A szövetségi, állami, tartományi és területi vadállomány biológusok által szabályozott prémvadászatra a vadállomány ellenőrzés alatt tartása érdekében van szükség.
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A szőrme fenntartható

Több mint 5500 prémesállat-tenyésztési farm található világszerte, amelyek gyakran találhatóak távoli
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vidékeken.

A tenyésztett állatok szőrméje

A TENYÉSZTETT ÁLLATOK SZŐRMÉJE
A tenyésztett állatok szőrméjének nagy része prémesállat-tenyésztési
farmokról származik. Ezeknek a prémesállat-tenyésztési farmoknak egy
része családi kézben van, és gyakran találhatók rossz minőségű talajjal
rendelkező, vagy zord időjárású helyeken. Ezek a feltételek a legtöbb
mezőgazdasági tevékenységet nagyon megnehezítik, a prémes állatok
számára azonban kedvezőek.
A tenyésztett prémes állatok számos ’körforgásos gazdasággal’ kapcsolatos lehetőséget nyújtanak. A nerc és a róka számára a takarmányt
például elsősorban az élelmiszer ellátási lánc (elsősorban a csirke-,
marha- és halászat, valamint a tejipar) hulladékából állítják elő, ezáltal
új gyártási folyamat jön létre, és csökken a szemétlerakóba kerülő hulladék mennyisége.
Az állatok szintén lehetőséget biztosítanak a fenntarthatóságra; ez
különösen vonatkozik a nercre.
A nerc teteme felhasználható fűtésre. Csontlisztté történő feldolgozását
követően a tetem fűtőértéke megegyezik a faforgácséval. A csontlisztet
a műtrágyagyártás során is felhasználják, és Európa-szerte különböző
helyekre exportálják. Még az égési folyamatból visszamaradó hamu
is hasznos - a cementhez, betonhoz és aszfalthoz használják fel adalékanyagként. A nerc zsírját pedig a biodízel előállításához használják
fel, amit pedig a fosszilis dízelhez adnak hozzá. A bioüzemanyagok
biztosítják az ellátás megbízhatóságát, és ami még ennél is fontosabb,
csökkentik a CO2-t. Az EU elfogadott egy irányelvet, amely arra kötelezi
a tagállamokat, hogy 2020-ig a közlekedési szektorban 10% megújuló
energiát használjanak fel. A nerc zsírja ehhez jelentősen hozzájárul.
Egy a Fur Europe által 2012 októberében és novemberében készített felmérés szerint a prémes állatok 68,42%-át teljes egészében felhasználják.
A dán nerctenyésztők vezető szerepet töltenek be az állatok 100%-os
felhasználásában, ami most már az egész szektor számára célként lett
meghatározva. Finnországban a prémes állatokat teljes egészében felhasználják, semmi sem vész belőlük kárba. Mivel Finnországban megtalálható
a nerc, a róka és a ﬁnn mosómedve is, lehetséges a keresztetetés, így a
tetemeket fel lehet használni állati takarmány gyártásához.
A prémesállat-tenyésztés melléktermékei szintén ritkán maradnak
felhasználatlanok. Magas foszfortartalmának köszönhetően, és mivel
nincsenek benne nem honos magvak, a prémes állatok trágyája kiváló
szerves trágya alapanyag.
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A dán nerctenyésztők vezető szerepet töltenek be az állatok 100%-os felhasználásában.

Tenyésztett állatok szőrméje

A prémesállat-tenyésztési farmok között sok a régi családi vállalkozás
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A szőrmék kikészítésére és festésére a bőr könnyebbé tétele és puhítása érdekében van szükség,
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és hogy elég formálhatók legyenek a divattervezők számára.

A szőrme természetes fenntarthatósága

SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS ÉS SZŐRMEFESTÉS
Miután az állatbőröket az öt nemzetközi aukciós ház egyikénél értékesítik, az első láncszem az értékláncban a szőrmekikészítő üzem. A
szőrmekikészítők szervezete az International Fur Dressers and Dyers
Association (IFDDA), amely folyamatosan fejleszti és népszerűsíti az
egyre környezetbarátabb módszereket.
A szőrmekikészítési és szőrmefestési folyamat csupán néhány nem
veszélyes vegyi anyagot használ (pl. tengeri sót és timsót), a folyamatot azonban így is szigorúan szabályozzák az Európai Unió REACH
irányelvei2. Az Egyesült Államokban a vegyi anyagok felhasználását a
környezetvédelmi törvény szabályozza, Kanadában pedig a kanadai
környezetvédelmi törvény a vonatkozó jogszabály.

(2)
Az Európai Parlament és a Tanács
1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

A REACH legfontosabb célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét, beleértve az
alternatív vizsgálati módszerek elősegítését, az anyagok belső piaci szabad forgalmát, valamint a versenyképesség és az
innováció erősítését is.

A szőrme aukciós házak számára elsődlegesen fontos, hogy együttműködjenek a
szőrmekikészítő és szőrmefestő cégekkel,
és támogassák a minél inkább környezetbarát festési módszerek kipróbálását. Ez
csak egy példa a szőrme értéklánc résztvevői közötti együttműködésre, amelynek
köszönhetően a szektor fenntarthatóbb
irányba halad.
(ld. a 29. oldalon a Fur’s Environmental Credentials (FEC) projektet)

Az Európai Parlament és a Tanács
850/2004/EK rendelete (2004. április
29.) a környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyező anyagokról

A szőrme szektor gondosan ﬁgyelemmel
kíséri ezen kívül a divatipar környezetre
Ez a rendelet tiltja vagy szigorúan korlá- gyakorolt hatásának csökkentését célzó
tozza a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (a POP-ok) globális előírásokat is. Számos szőrmekiszándékos gyártását és felhasználását, és
készítő és szőrmefestő alávetette magát a
rendelkezéseket tartalmaz a POP-okat
tartalmazó hulladékok környezetvédelmi vezető ruházati tanúsító cég, az Oeko-Tex
szempontból megfelelő ártalmatlanításával, valamint a nem szándékosan gyártott bevizsgálási és tanúsítási folyamatának. A
POP-okat (pl. dioxinokat és furánokat)
tartalmazó kibocsátások csökkentésével tanúsítási rendszer az alábbi kulcsfontoskapcsolatban.
ságú témákkal foglalkozik: az üzem környezeti fenntarthatósága, a feldolgozás során
felhasznált vegyi anyagok, valamint a vevők azzal kapcsolatos bizalma,
hogy a szőrme semmilyen negatív hatást nem gyakorol a viselőjére. Az
ipar továbbra is együtt fog működni egy ilyen jellegű tanúsító testülettel, hogy bebizonyítsa, a szőrmekikészítés és szőrmefestés megfelel a
legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak.
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Hogyan járul hozzá a szőrmeipar
a körforgásos gazdasághoz
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FELHASZNÁLÁS, HULLADÉK ÉS KIBOCSÁTÁSOK
A fenntarthatósággal kapcsolatosan világszerte tapasztalható aggályok miatt a felelősségteljes vállalkozásoknak igazságügyi szakértői
vizsgálatnak kell alávetniük eljárásaikat. Ez alól a globális szőrme
szektor sem képez kivételt.
A szőrmeipar fenntarthatósági eljárásai szükségessé teszik, hogy a vadon
élő vagy tenyésztett állatok szőrméjéből készült termékek gyártása és
értékesítése érdekében betartsák a helyi, regionális, szövetségi és törzsi
törvényeket/jogszabályokat.
Ezen kívül, amint azt ez az összefoglaló is mutatja, a szőrme szektor
átláthatósági eljárásai hosszú múltra tekintenek vissza. Bár a szőrme
szektor jól teljesít több mutatószám tekintetében, egyes területeken
számos kihívással szembesül. Meghatározásra kerültek ezen kívül a
gyártás, a felhasználás és a kibocsátás egyensúlyba hozásának módjai is.
Ezek a területek a következők: vízfogyasztás, szennyvíz ártalmatlanítás,
energiahatékonyság és energiafogyasztás, a levegőbe kerülő anyagok
kibocsátása, valamint a vegyi anyagok használata.
FUR’S ENVIRONMENTAL CREDENTIALS (FEC) PROJEKT
(A szőrme környezetre gyakorolt hatásának minősítése)
A Fur’s Environmental Credentials egy kiemelkedő kétéves projekt,
amely 2017-ben indult az International Fur Federation és a Fur Europe
irányításával. A projekt célja a szőrme környezetre gyakorolt hatásának dokumentálása a folyamat elejétől, azaz a prémesállat-tenyésztési
farmoktól kezdve az aukciós házaknál történő értékesítésig, majd
tovább egészen a feldolgozásig, a gyártásig, a szőrme ruhadarabként
való felhasználásáig, majd végül a termék megsemmisítéséig.
Független tudósok által végzett kutatások, valamint a szőrme ellátási láncban összegyűjtött adatok alapján ennek a tanulmánynak a
módszertana a European Platform of Life Cycle Assessment (Életciklus-elemzés Európai Platformja), az ISO14040, az Intergovernmental
Panel on Climate Change (Éghajlat-változási Kormányközi Testület) és
a Greenhouse Gas Protocol (Üvegházhatású Gázok Protokollja = GHG
protokoll) előírásait követi. A projekt részletesen vizsgálja továbbá a
globális felmelegedési potenciált az ellátási lánc egészén.
A FEC célja továbbá, hogy egy általános modell segítségével elemezze a
szőrme ellátási láncban tapasztalható környezetvédelmi gyakorlatokat, és
folyamatosan javítsa a szőrme környezeti teljesítményét azáltal, hogy statisztikai adatokat biztosít a szőrme értékláncról. Az eredmények hozzájárulnak
majd ahhoz, hogy a szőrme ökológiai lábnyoma átláthatóbb legyen a vevők
számára, és hogy a szőrme viszonyítható legyen a globális fenntarthatósági
célokhoz, beleértve a karbonlábnyomot is. Független szereplők segítségével
a FEC összeveti majd a szőrmét a rostanyagokkal és más alapanyagokkal is.
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KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ÉS A KÖRNYEZET
Deﬁníciója szerint a szőrme természetes alapanyag. Tulajdonságainak
fokozása érdekében az üzletekbe a lehető legminimálisabb átalakí(3)
tással kerül. Megfelelő gondozás mellett
Az International Fabricare Institute
(Nemzetközi Ruhaápolási és -tisztítá- a szőrme átlagos eladás utáni élettartasi Intézet) 1988-ban kimutatta, hogy a
ma kb. 20 év is lehet3. A szőrme gyakran
szőrme élettartama más anyagokhoz
képest kiemelkedően hosszú, átlagosan száll generációról generációra, és könnyű
10 év. http://www.fabricare.org/Images/
Fair_claims_guide[1].pdf
átalakíttatni és bonyolult bontási folyamaA DSS (2012) “A természetes és a mű- tok nélkül újrahasználni (értéknövelő felszőrme életciklusának összehasonlító elemhasználás). Ez nagymértékben csökkenti
zése” című jelentése szerint azonban egy
szőrmekabát élettartama legalább 36 év.
a felhasználás utáni fázis során keletkező
http://www.fureurope.eu/wp-content/uploads/2015/02/LCA_-ﬁnal-report.pdf.
hulladék mennyiségét.
(4)
https://www.designskolenkolding.dk/en/
publications/sustainable-fur-cards

A divattervezőkkel folytatott kommunikációja során a szőrme szektor folyamatosan népszerűsíti a ’körforgásos divat’ koncepciót, valamint
hangsúlyozza, hogy a tervezési fázis során a fenntarthatóságra
vonatkozóan hozott döntések hatását tovább lehet növelni az ellátási
lánc egészén, ezáltal meghosszabbítva a ruhadarabok élettartamát4.
A TRÁGYA KEZELÉSE
A prémes állatok trágyájából és vizeletéből elpárolgó ammónia
következtében a szőrmegyártási lánc során savasító kibocsátás
keletkezik. A trágya rendszeres összegyűjtése, megfelelő tárolása
és kezelése azonban biztosítja, hogy ez a környezetre semmilyen
negatív hatást ne gyakoroljon.
Az MTT (az MTT a Research Centre for Agriculture = Mezőgazdasági
Kutató Központ ﬁnn elnevezésének rövidítése; az MTT-t ma már Luke-nak hívják (https://www.luke.ﬁ/en)) tanulmánya alapján a Finnish
Fur Breeders Association (Finn Prémesállat-tenyésztők Szövetsége)
2011-ben elindított egy fejlesztési célú programot azzal a céllal, hogy
csökkentse a prémes állatok által okozott ammónia és dinitrogén-oxid
kibocsátást. A trágya emisszió csökkentésének a módjai többek között
az alábbiak: annak szorgalmazása, hogy még magasabb legyen az állatok takarmányának aminósav tartalma; olyan módszerek kidolgozása,
amelyekkel csökkenteni lehet az állatok túletetését; és a trágya olyan
módon történő összegyűjtése, amely lehetővé teszi a párolgó vegyületek
csökkentését. Ezen kívül az etetés előírása fajonként és egyes állatonként szintén fontos kibocsátás csökkentő intézkedés lehet.
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A kutatók jelenleg azt vizsgálják, hogyan lehet hatékonyabban elkülöníteni a tápanyagokat, és ezáltal jobban hasznosítani őket. Ezt komposztálással, pirolízissel és biogázosítással biztosítják. Készültek olyan
tanulmányok is, amelyek a prémes állatok trágyájának új felhasználási
lehetőségeit vizsgálják.

3. fejezet

A szőrme szektor felelősségteljes és
szigorúan szabályozott,
a szektor működésében létfontosságú
szempont az állatjólét és
a fenntarthatóság.
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A szőrme szektor felelősségteljes és szigorúan szabályozott,
a szektor működésében létfontosságú szempont az állatjólét és a
fenntarthatóság.

A vevők, vállalatok és más érdekelt felek komolyan
érdeklődnek az iránt, hogy a divat értékláncai hogyan
kezelik az etikai kérdéseket. A szőrme szektor a lehető legnagyobb átláthatóságról és elkötelezettségről
tesz tanúbizonyságot ezen a területen, hogy a vevők
választását tájékoztatással elősegítse.

Az elmúlt 20 évben a szőrme szektor a nyilvánossággal többek között a prémesállat-tenyésztési farmokon
rendezett nyílt napokon keresztül lépett kapcsolatba.
A világ minden részéről több ezer látogató vesz részt
ezeken az évente megrendezett eseményeken, hogy
első kézből lássák a prémesállat-tenyésztési farmok
működését.

A nyílt napok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a prémesállat-tenyésztési farmokkal kapcsolatos mítoszok és előítéletek eloszlatásában, és biztosítják a vevők számára az átláthatóságot.
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A nyílt napok kulcsfontosságú szerepet töltenek be
a prémesállat-tenyésztési farmokkal kapcsolatos mítoszok és előítéletek eloszlatásában, és biztosítják a
vevők számára az átláthatóságot. A szőrme szektor
számára természetesen az etikát és átláthatóságot
illetően az egyik legfontosabb kérdés az állatjólét. A
szőrmeipar világszerte számos kiemelt jelentőségű
kezdeményezést tett a lehető legszigorúbb állatjóléti
előírások végrehajtása érdekében.
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ÁLLATJÓLÉT
A szőrme szektor a legfrissebb tudományos adatok
által megalapozott lehető legmagasabb szintű állatjólétre törekszik. Az optimális területek az előírások
szempontjából az alábbiak: megfelelő elhelyezés, vízhez
és tápláló élelemhez való folyamatos hozzáférés, védelem külső ragadozóktól és betegségektől az elfogadott
biológiai biztonsági protokollok legjobb gyakorlatainak
alkalmazásával, az állatokkal való humánus bánásmód
és humánus eutanázia, állatorvosi gondozás annak
érdekében, hogy a fájdalom, a sérülés és a betegségek megelőzéséhez rendelkezésre álljanak az optimális
feltételek, minőségirányítás és a háziasítási célokat
szolgáló genetikai kiválasztás.

A WelFur programot a legjobb európai egyetemek tudósai dolgozták ki.

WELFUR - AZ EURÓPAI ÁLLATJÓLÉTI PROGRAM
A WelFur tudományos alapokon nyugvó állatjólét értékelő program, amelyet az európai nerc-, róka- és ﬁnn
mosómedve (ázsiai mosómedve) tenyésztési farmok
tanúsítására hoztak létre. Az ellenőrzéseket független
értékelők végzik, a rosszul teljesítő prémesállat-tenyésztési farmok pedig nem kapnak tanúsítványt. A
protokollok központi témája az Európai Bizottság Welfare Quality® elnevezésű projektjében meghatározott
négy állatjóléti alapelv5: a jó elhelyezés, a jó takarmány,
a jó egészség és a megfelelő viselkedés. Az állatjólét
objektív értékelése révén a WelFur program célja, hogy
Európa-szerte több mint 3500 prémesállat-tenyésztési farm kapjon tanúsítványt. Az aukciós házak 2020
(5)
után kizárólag WelFur által tanúsított
http://www.welfarequality.
szőrméket fognak értékesíteni.
net/everyone
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A „SAGA CERTIFICATION BY FINNISH STANDARDS”
TANÚSÍTÁSI PROGRAM
A Saga tanúsítási rendszert 2005-ben vezették be Finnországban, majd más európai országok is átvették. A
tanúsítvány megszerzése érdekében a prémesállat-tenyésztési farm működésének átláthatónak kell lennie és
meg kell felelnie bizonyos szempontoknak, a tenyésztett
állatokat pedig precízen kell dokumentálni. Amennyiben
az ellenőr hiányosságokat talál, a tenyésztő kap egy
határidőt, ameddig orvosolnia kell a problémát. A tanúsítványt csak azok a prémesállat-tenyésztési farmok
kapják meg, amelyek megfelelnek az összes szempontnak. A Saga Furs kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező
rókát és ﬁnn mosómedvét értékesít, illetve jelenleg van
egy 100%-ban tanúsítvánnyal rendelkező nerc kollekciója is. A WelFur tudományos alapokon nyugvó állatjólét értékelő program, amely a Saga tanúsítás részét
képezi. Az érvényben lévő és széles körben elfogadott
gyakorlatokkal összhangban a Saga által tanúsított prémesállat-tenyésztési farmok ellenőrzéseit érdekelt és
független ellenőrök is végzik. A Saga által tanúsított
prémesállat-tenyésztők komolyan elkötelezettek a minőségi rendszer és annak továbbfejlesztése mellett, és
tisztában vannak azzal, hogy a vevők, divatházak, kiskereskedők és szőrmevásárlók számára fontos a tanúsítás.

Észak-amerikai állatjóléti
szabályozás
PRÉMESÁLLAT-TENYÉSZTÉSI FARMOK
Az észak-amerikai prémesállat-tenyésztési farmokat
állami és tartományi szintű kormányhatóságok szabályozzák. Ezeknek a hatóságoknak az a feladatuk, hogy
nyomonkövessék az állatjóléttel, környezetminőséggel
és munkaerővel kapcsolatos kérdéseket, és reagáljanak rájuk. Az USA és Kanada állatgondozási előírásai
egyaránt szigorúak. Ezeket az előírásokat állatorvosok,
állattannal foglalkozók és állatjóléti képviselők dolgozták
ki. Az Egyesült Államokban az állatjóléti előírásokkal
az USA nerctenyésztési farmok működésére vonatkozó irányelvei foglalkoznak, Kanadában pedig ezeket az
előírásokat a tenyésztett nerc gondozásával és kezelésével kapcsolatos magatartási szabályzat tartalmazza.
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Ezeket az állatjóléti előírásokat független szakmai szervezetek és prémesállat-tenyésztési farm értékelők kezelik, a független ellenőrök pedig
ellenőrzést végeznek. Azok a prémesállat-tenyésztési farmok, amelyek
megfelelnek a szükséges állatgondozási előírásoknak, megkapják a
tanúsítványt, de még náluk is sor kerül rutin jellegű értékelésekre. A
számos vezető egyetemen végzett tudományos kutatások eredményeképpen rendelkezésre állnak a naprakész információk, az adatoknak
köszönhetően pedig folyamatosan javul az állatgondozás színvonala.
VADON ÉLŐ ÁLLATOK SZŐRMÉJE / PRÉMVADÁSZAT
Észak-Amerikában a vadon élő állatok szőrméjére számos törvény,
jogszabály és ellenőrzés vonatkozik, amelyek hangsúlyozzák az összes
prémes állatfaj fenntarthatóságát és jólétét, és védik a veszélyeztetett fajokat. Az állatpopuláció és a környezeti fenntarthatóság alapján
döntik el, hogy az állatokat mikor és hogyan gyűjtik be, illetve hogy
hány állat kerül begyűjtésre. Fékek és ellensúlyok rendszere működik
törzsi, helyi, állami, regionális és szövetségi kormány szinten, valamint
a széles körű hatással bíró nemzetközi megállapodások révén (pl.: ISO
szabványok, a Convention on International Trade in Endangered Species (CITES, Veszélyeztetett Fajokkal való Nemzetközi Kereskedelmi
Egyezmény), a Best Management Practice Guidelines for Furbearer
Management (BMPGFM, Prémes állatokra vonatkozó legjobb irányítási
gyakorlatok irányelvei), valamint az Agreement on International Humane Trapping Standards (AIHTS, Kíméletes csapdázásra vonatkozó
nemzetközi előírásokról szóló megállapodás).

Észak-Amerikában a vadon élő állatok szőrméjére számos
törvény, jogszabály és ellenőrzés vonatkozik.
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A Fur Institute of Canada (Kanadai Szőrme Intézet) nevű szakmai
szervezet 1983 óta koordinálja a világ legfejlettebb kíméletes prémvadászattal kapcsolatos kutatási és tanúsítási programját. A kanadai
kormány és ipar több mint 30 millió dollárt fektetett be ennek az
úttörő jelentőségű kutatásnak a támogatásába.

Állatjólét

2020-ra a szőrme márkajelzés program
a következőket foglalja majd magában:

A „SAGA Certiﬁcation
By Finnish Standards”
tanúsítási programot

Észak-Amerikában a nerctenyésztés
jó úton halad a 2020-ra
a kitűzött célok elérésében

A Welfur (európai nerc, róka és
ﬁnn mosómedve tenyésztés)

Vad prém:
részletes törvények és
ellenőrzés

Szőrmekikészítők és
szőrmefestők ,
áttérés egy globális
tanúsítási rendszerre
2020 utánra vonatkozó
jövőbeli tervek

Coboly
Oroszország ösztönzi a prémesállat-tenyésztés
teterületén a fejlesztéseket

Karakul,
A namíbiai karakul juh (swakara)
jó úton halad a 2020-ra kitűzött
célok elérésében, valamint az
afgán szabványok már tervezés
alatt vannak

A szőrme márkajelzés áttekintése
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A szőrme és a felelősség

NYOMONKÖVETHETŐSÉG - SZŐRME MÁRKAJELZÉS
A szőrme szektor tisztában van azzal, hogy az egyértelmű, átlátható és felelősségteljes működés milyen fontos
a vevők és a piac összes szereplője számára egyaránt.
Ennek érdekében az ipar a teljes értéklánc során egyértelmű tájékoztatást ad a termékek származásáról.
Ez a folyamat egy átfogó tanúsítási és nyomonkövethetőségi program, a FURMARK kifejlesztéséhez vezet,
amely kiterjed a fenntarthatóságra, az állatjólétre, a
szőrmekikészítésre és a szőrmefestésre.
A különböző állatjóléti tanúsító kezdeményezések platformot biztosítanak a nyomonkövethetőség számára,
és bár régiónként akadnak különbségek a folyamatokban, minden protokollnak tudományos alapja kell, hogy
legyen, független szakértőknek kell jóváhagyniuk, és
hozzáférhetőnek kell lennie a nyilvánosság számára.
A FURMARK arról biztosítja a vevőket, a márkákat, és
általánosságban a társadalmat, hogy az adott szőrme
termékeket olyan vállalkozások gyártották, amelyek bizonyíthatóan betartják az állatjóléti, környezetvédelmi
és fenntarthatósági előírásokat.
A szőrme szektor jelenleg egy nyomonkövethetőségi
szoftverrel rendelkező partnert keres egy biztonságos
és hatékony rendszer kidolgozása érdekében, amely az
alábbi elemeket fogja magában foglalni:
A tanúsított szőrméket el kell különíteni a többi szőrmétől, hogy a vevők és partnerek biztosak lehessenek
abban, hogy az általuk megvásárolt divatcikk megfelel
a vonatkozó állatjóléti és fenntarthatósági előírásoknak.
Szigorú, központi ellenőrzésre van szükség annak érdekében, nehogy a külső felek aktívan vagy passzívan
megrendítsék a programba vetett bizalmat.
A rendszernek alkalmasnak kell lennie az új technológiákra, pl. az RFID címkére.
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Állat jólét

A szőrme szektor a vevők tájékoztatása érdekében a lehető legnagyobb átláthatóságról és
elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot.

VADON ÉLŐ ÁLLATOK SZŐRMÉJÉNEK
NYOMONKÖVETÉSE
A vadon élő állatok szőrméjének nagy része Észak-Amerikából származik. Észak-Amerikában prémvadász engedéllyel
kell rendelkeznie annak, aki vadon élő prémes állatokra
vadászik, mégpedig annak a helynek a jogrendszerének
megfelelően, ahol a vadásztevékenységét folytatja. Az engedély szabályozza, hogy a prémvadász milyen fajokat és
hány állatot gyűjthet be, és hogy mikortól meddig tart a
begyűjtési szezon.
Amikor a prémvadászok a szezon végén értékesítik a prémes
bőrt, a törvény értelmében meg kell adniuk a vásárlóknak
(pl.: az aukciós házaknak vagy prémesbőr-kereskedőknek)
az elérhetőségüket, prémvadászengedélyük számát, és egy
listát az értékesítendő fajokról.
Az eladás után ez a dokumentáció végig kell, hogy kísérje
a prémes bőrt az egész értékesítési láncon, beleértve a
szállítást az aukciós házhoz vagy a prémesbőr-kereskedőhöz, majd onnan tovább.
A vadon élő állatokra vadászó prémvadászok a szőrméket
az aukciós házak felé bizományi szerződéssel értékesítik. A
szortírozás és osztályozás előtt a vadon élő állatok prémes
bőrét vonalkódos jeggyel látják el, amelynek segítségével
az visszavezethető egészen a prémvadászig, vagy addig a
forrásig, ahonnan a prémes bőr származik, valamint értékesítés után tovább követhető a szőrmevásárló felé.
Az összegyűjtött nyers prémes bőröket attól függetlenül dokumentálják, hogy éppen hol találhatók az ellátási
láncban. A CITES II. függelékében szereplő fajokhoz külön
engedélyekre van szükség.
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A szőrme innovatív és modern

A legújabb kollekciókban a magas minőségű szőrme ruhadarabok ötvözik a klasszikus vonalakat
az új, kísérleti elemekkel.

40

4. fejezet

A természetes szőrme tekintélyes
múltra visszatekintő modern anyag,
amely vonzó lehet a divattervezők és
vevők bármely korosztálya számára.
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A szőrme innovatív és modern

Sokoldalúságának köszönhetően a szőrme a divattervezők és vevők bármely korosztálya
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számára egyaránt vonzó.

A következő generáció

A természetes szőrme tekintélyes múltra visszatekintő korszerű anyag, amely vonzó a divattervezők és vevők bármely korosztálya számára.
A szőrme bevált és hagyományos, de egyúttal sokolalú és
modern is. A szőrme szektor számára különösen fontos
az innováció. Számos szőrmetervező központ foglalkozik új szőrmetechnikák kifejlesztésével, és osztja meg
ezeket az információkat a világ különböző részein található kereskedelmi partnereivel. A ﬁnnországi Saga Furs
Design Centre, a dán Kopenhagen Fur Studio, a kanadai
Studio NAFA, a holland és lengyel Fur-Lab, valamint az
olasz Centro Studi AIP számítanak a legnagyobb tervező
központoknak.
A legújabb kollekciókban a magas minőségű szőrme ruhadarabok ötvözik a klasszikus vonalakat az új, kísérleti
elemekkel. Egyes stílusok több különálló darabból állnak,
amelyeket különbözőféleképpen lehet kombinálni, vagy
akár magukban is hordhatóak. A multifunkcionalitásnak
és a klasszikus tulajdonságoknak köszönhetően spórolni
lehet az erőforrásokkal, illetve meg lehet hosszabbítani
egy-egy darab élettartamát, ezáltal is biztosítva, hogy
a szőrme viselője a ruhadarabot sokáig használhassa.
A különböző megközelítések a következők:
A Kopenhagen Fur Studio 2017/2018-es kollekcióját
a szőrméhez kézzel hozzávarrt hordozó anyagokkal bélelték ki, amelynek köszönhetően a szőrme
megtartja az alakját, és hosszabb élettartamú lesz.
A Saga Furs-nél számos olyan új technikát alkalmaznak (többek között a Fox-on-Fabric-et = szövetre
aplikált rókabőr), amellyel ﬁnomítják a hagyományos módszereket. Ez a kombináció puhaságot és
könnyűséget biztosít a rókaszőrnek azáltal, hogy
más anyagokkal vagy szövettel ötvözi azt. Jó példa
még a Fox Wool technika is, amely róka és kasmír
50-50%-os kombinációját jelenti.
A NAFA-nak számos olyan technikája van, amelynek során többféle ruhaanyag kerül felhasználásra,
pl.: a hódszőrmét egy jó minőségű hód és kasmír
kombinációhoz használják fel. Ezen kívül számos
együttműködés van a szűcsök és a divattervezők
(többek között Yves Salomon) között, akik több száz
új technikát fejlesztenek ki.
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A szőrme innovatív és modern

A KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ
Számos oktató és képző tanfolyam közül lehet választani a szőrme szektorban, amelyek segítenek a prémesállat-tenyésztők, az aukciós házak munkatársai, a
mesteremberek és a divattervezők új generációjának
felkerülni a csúcsra. Ide tartoznak többek között: a
nyári iskolák, a versenyek (az egyik legjobb példa erre
a Vogue által szponzorált REMIX szőrmeipari divattervező verseny), a tájékoztató programok, a workshopok,
a tervezési együttműködések, a szortírozó, osztályozó
és aukciós tanfolyamok, a szakmai gyakorlatok és a
tanulószerződéses gyakorlati képzések. A szőrmeipar
legnagyobbjai (pl.: a Kopenhagen Fur, a Saga Furs és
a NAFA) közvetlenül részt vesznek ezeknek a programoknak a szervezésében, a rajtuk keresztül megismert
kapcsolatok pedig izgalmas új karriereket és innovatív
tervezési megoldásokat és termékeket eredményezhetnek.
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A REMIX a szőrmeipar ﬁatal divattervezők részére szervezett versenye.

Összefoglaló
A szőrmeipar az egyik legrégebbi iparág, amely büszke
az örökségére. A divattervezők évtizedek óta használják
a szőrmét, amely világszerte szerepel a divatbemutatókon, és ezáltal millióknak biztosít munkát.

Az iparág számára a magas állatjóléti és környezetvédelmi előírások létfontosságuak, a szereplők pedig szigorú előírásoknak megfelelően, tudományos alapokon
és független ellenőrzés mellett végzik a tevékenységüket. A szektor jelszava napjainkban a fenntarthatóság.
Reméljük, hogy az általunk kidolgozott innovatív eljárások és megoldások a szőrme szektor számára egy
még sikeresebb időszak kezdetét jelentik.

További információk a wearefur.com honlapon találhatók.
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