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TABU eller  
      BÆREDYGTIGT valg?

Pels gik i 90’erne fra at være borgerklassens statussymbol til at være udskældt og et  
symbol på, at man ikke tog dyrevelfærd seriøst. Siden tog fake fur over som det rigtige  

at iføre sig. Men i dag er det på tide at spørge, om ægte pels egentlig ikke er at  
foretrække frem for fake fur, som er skabt af syntetiske materialer? 

M 
åske husker du sloganet ”I’d rather 
go naked than wear fur”, som dyre-
aktivist-organisationen PETA fik stor 
medieopmærksomhed på i 90’erne, og 
hvor stjerner som Naomi Campbell, 
Christy Turlington og Pink poserede 

nøgne? Dette egentlig ret så geniale kampagnestunt, der 
viste sig at blive til en 30-årig kampagne med skiftende 
stjerner uden tøj, var med til at gøre pels til tabu og få mo-
dehuse som Prada, Burberry og Stella McCartney til ude-
lukkende at bruge fake fur. Men er fake fur, som er skabt af 
syntetiske og ikke-nedbrydelige materialer, egentlig mere 
bæredygtigt end naturmaterialet pels? 
Et spørgsmål, der er yderst relevant at stille i en tid, hvor 
havene flyder med mikroplast, som bl.a. stammer fra syn-
tetisk tøj, og da det ifølge den globale bevægelse Fashion 
Revolution kan tage helt op til 200 år at nedbryde polyester, 
som ofte anvendes i fake fur. 

FUR-FREE-FUR
Det er muligvis også et spørgsmål, som designer og dyre-
aktivist Stella McCartney har stillet sig selv. Da hun sidste 
år viste sin S/S 2020-kollektion i Paris, som efter sigende 
skulle være hendes mest bæredygtige til dato, offentliggjor-
de hun nemlig samtidig nyheden om et nyt og mere bære-
dygtigt fake fur-materiale. Det nye materiale havde endnu 
ikke fundet vej til podiet, men sås derimod på den russiske 
supermodel Natalia Vodianova, som ankom til showet i en 
ravnsort fake fur-frakke skabt af en innovativ blanding af 
majs og genanvendt polyester. Den såkaldte Koba-frakke, 
som efter sigende skulle føles som the real deal, er med 
sine 37 % plantebaserede ingredienser og 63 % genan-
vendt polyester McCartneys seneste målrettede forsøg på 
at tage fake fur til mere bæredygtige højder. For McCartney 
har lige siden etableringen af sit brand i 2001 sværget til 
faux fur og vegansk læder – eller med brandets egne ord 
fur-free-fur – som en tydelig protest mod dyremishandling 
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Både når vi går med dem, og når vi vasker dem. Mikroplast 
er et stort problem, som er vokset, i takt med at op mod  
60 % af vores tøj i dag er lavet af syntetiske fibre, typisk for 
at gøre tøjet billigere.”

GREENWASHING
Ifølge Else Skjold har pels-debatten taget en helt forkert 
drejning, fordi mange brands spiller på hurtig goodwill: 
”Jeg mener, at det, som har været med til at fordreje pels-
debatten, er alle de brands, der er dobbeltmoralske, fordi de 
bruger andre animalske materialer, også selv om de ikke 
er produceret under ordentlige dyreforhold, mens de sam-
tidig vælger pels fra, fordi det har en mere negativ sym-
bolladning end eksempelvis læder. Eller når de brænder 
produkter af for milliarder af kroner, blot fordi sæsontænk-
ningen siger, at varerne bliver for gamle, når en sæson er 
forbi, og samtidig brander sig på anti-pels. Her skal vi som 
forbrugere være kritiske i forhold til, om det pågældende 
brand nu også har en god og robust bæredygtighedsstra-
tegi, eller om der er tale om greenwashing, hvor man bare 
vælger noget fra for at få nemme point – det gør man typisk 
ved at vælge pels fra.” 

PELS-COMEBACK
Men hvordan kan det være, at ægte pels stadig er så ud-
skammet, når der nu findes flere rapporter, der dokumen-
terer, at ægte pels er det mest bæredygtige valg? Og når der 
samtidig findes certificeringer som den europæiske certifi-
cering WelFur, der tager hånd om dyrevelfærd hos avlerne? 
Ifølge Else Skjold kan pelsen forvente et comeback: 
”Det er noget, vi har kigget meget nøje på i vores forsk-
ning. Faktisk er der flere grunde til, at netop pels var det første område, der vakte 
offentlighedens afstandtagen. Pels er symbol på en lang række af de ting, som 
diverse bevægelser forsøger at gøre op med: kvindeundertrykkelse (pelsen blev et 
symbol på, hvordan kvinder mest anerkendes for deres evne til at tiltrække mænd, 
red.), miljøforurening og lineær vækst gennem industriel masseproduktion – blot 
for at nævne et par emner,” siger hun og tilføjer: 
”På grund af den symbolik har pels mødt en masse modstand igennem flere årtier, 
som den resterende modebranche har været forskånet for. De tider er forbi nu, så 
det bliver yderst interessant at se, hvor pels befinder sig om ti år, når den bæredyg-
tige omstilling for alvor begynder at være slået igennem, og vi måske igen kommer 
til at hylde de ting, som pelsen også står for. Nemlig zero waste og respekt for res-
sourcer, design med brugeren i centrum, det gode håndværk samt services, der går 
ud på at forlænge beklædning såsom reparation, pleje og omsyning.”  

MERE OM PELS
• Prada, Burberry, Versace, 

Michael Kors, Armani og Stella 
McCartney er nogle af de store 

internationale modehuse,  
som har bandlyst pels.

• Danske Saks Potts sværger  
til ægte pels, fordi de betragter  

det som et bæredygtigt valg  
(se mere på sakspotts.com).

• Flere af de stjerner, som i sin tid 
nøgenposerede i PETA’s I’d rather 

go naked than wear fur-kampagne, 
har til organisationens store forar-

gelse senere vist sig offentligt i pels 
– heriblandt Naomi Campbell  

og Cindy Crawford.

• Welfur er et certificeringssystem, 
der sikrer dyrevelfærd hos de euro-
pæiske avlere. Fra 2020 modtager 

Kopenhagen Fur udelukkende  
skind fra certificerede gårde  

(se mere på kopenhagenfur.com).

• Vil du vide mere om pels og bære-
dygtighed? Så tjek sustainablefur.com

”DE TYPER, DER 
ISÆR VOLDER 

PROBLEMER, ER 
DEM, DER ER 

SKABT AF SYN-
TETISKE FIBRE 
SOM F.EKS. 
POLYESTER”

i modebranchen. Men på trods af den nye Koba-frakke 
lyder der stadig kritiske røster, hvad angår bæredyg-
tighed. For det nye fake fur-materiale, der overvejende 
består af genanvendt polyester, er – ligesom andre fake 
furs på markedet – ikke bionedbrydeligt som ægte pels. 
Noget, brandet forsøger at tage brodden ud af ved at 
skrive på deres website, at: ”Vi er bevidste om, at selve 
produktet (fur-free-fur, red.) ikke er bionedbrydeligt, da 
det er fremstillet af akryl, polyester, uld eller mohair (i 
kombination, red.). Vi opfordrer derfor vores kunder til 
at passe på deres varer og tage ansvar for deres tøj og 
aldrig smide det ud. Luksus betyder ikke losseplads – det 
betyder for evigt.” 

BRUGSFASEN ER VIGTIG
Helt tilbage i 2012 udarbejdede konsulentgruppen DSS 
Management Consultants Inc. rapporten ’A Comparative 
Life Cycle Analysis: Natural Fur and Faux Fur for Inter-
national Fur Trade Federation’, der fastslog, at ægte pels 
er mere bæredygtigt end fake fur. Ifølge rapporten var 
de mest tungtvejende grunde, at ægte pels holder meget 
længere end fake fur skabt af syntetiske plastmateria-
ler, og at ægte pels ofte bliver genbrugt, ligesom pelsdyr 
trives med foderstoffer produceret af restprodukter, og 
at restprodukter fra pelsproduktionen kan bruges til at 
producere biodiesel og gødning. Og endelig, som der 
står på Kopenhagen Furs website, og som naturligvis har 
gengivet rapporten: 
”Gennem en livscyklus på 30 år, svarende til den estime-
rede levetid på en ægte pels, har plastikpels et omkring 20 
% højere forbrug af ikke-fornybare ressourcer som olie og 
gas samt 17 % højere udledning af drivhusgasser.” 
I 2018 offentliggjorde Else Skjold, lektor, ph.d. i design 
og bæredygtighed ved KADK, ligeledes rapporten The 
Re-New Project, der fastslog, at ægte pels er mere bæ-
redygtigt end fake fur, når man inkluderer brugsfasen, 
hvilket hun mener er helt essentielt, når man skal fore-
tage en sammenligning af de to materialer: 
”Alle animalske materialer har en stor negativ CO2-ud-
ledning, før de når ud til os forbrugere,” siger hun og 
henviser til det faktum, at ægte pels har et forholdsvist 
stort miljømæssigt aftryk i garvnings- og indfarvnings-
processen. 
”Men hvis vi passer på disse materialer og bruger dem 
længe, så performer de rigtig godt i forhold til bæredyg-
tighed. Det skyldes, at de, modsat mange andre mate-
rialer, typisk holder sig pæne i brug og dermed har po-
tentiale til at holde i mange årtier og f.eks. også er gode 
på genbrugsmarkedet. Når det kommer til fake fur, er 
der jo mange forskellige kvaliteter, hvoraf nogle er bedre 
end andre. De typer, der især volder problemer, er dem, 
der er skabt af syntetiske fibre som f.eks. polyester, som 
er meget løs i fibrene og derfor drysser med mikroplast. 


