
Läder
Skor, väskor, skärp, plånböcker, skinnsoffor, skinn-
jackor och skinnbyxor – allt detta görs inte sällan av 
djurs skinn. Det är oftast kor, grisar, getter, får och 
hästar som används till skinnprodukter, men även 
skinn från krokodiler, strutsar och kängurur används.

Läderframställning är en storskalig industri, det pro-
duceras nästan två miljarder kubikmeter läder varje år 
globalt sett. Världshandeln av läder har ökat stadigt 
sedan 2002 med i genomsnitt 10,6 procent per år. 
De största producenterna av läder i världen är Kina, 
Italien, Indien, Brasilien och Sydkorea.1

En vanlig missuppfattning är att skinnet bara är en 
biprodukt vid slakten och att användandet av skinn-
produkter därför inte spelar någon roll. I själva verket 
bidrar skinnindustrin i hög grad till lönsamheten för 
kött- och mjölkindustrin då skinnet är den mest  
intäktsbringande delen av djuret efter köttet och 
organen.2

Dun
Dun och fjädrar kan tas från fåglar på två sätt: dels 
efter slakt av djuren, dels genom plockning av levande 
fåglar. Det största dunproducerande landet i världen 
är Kina, följt av Ungern och Polen. Kina producerar 
cirka 80 procent av världens dun och fjädrar. I en 
kartläggning av industrin uppgav nästan 90 procent 
av de tillfrågade företagen i Ungern, Polen och Kina 
att de sålde dun som plockats från levande fåglar. En 
gås kan plockas upp till fyra gånger om året och kan 
därmed ge en fyrfaldig dunavkastning jämfört med
fåglar som plockas på sitt dun efter att de dödats.5 
Detta är självklart mycket plågsamt för fåglarna.

Oavsett hur fjädrarna plockas så finns det andra 
aspekter att ta hänsyn till. Fåglar som används i 
produktionen av dun drabbas ofta av benproblem, 
fjäderplockning (av andra fåglar), kannibalism och 
fågelinfluensa. Detta, liksom bristen på vatten och 
att en del tvångsmatas som en del i produktionen  
av gåslever, är något som sällan nämns när företag  
märker sina produkter med försäkringar om att  
dunet är ”etiskt” producerat.

Ull 
För att få så mycket ull som möjligt från ett får avlas 
det ofta på egenskaper som missgynnar djuret. I den 
internationella och storskaliga ullproduktionen betalas 
vanligen de som klipper fåren utifrån volym vilket 
leder till ett oförsiktigt arbete där djuren skadas 
allvarligt av till exempel skärsår. När fåren inte längre 
producerar tillräckligt med ull skickas de till slakt. 
Transporterna innebär ofta stort lidande för djuren. 
En del djur dör av svält trots att det finns mat, de är 
så skadade att de helt enkelt är oförmögna att nå fram 
till maten.3
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De kaniner som utnyttjas för sin ull tillhör en särskild 
ras – angora. Första klippningen sker när kaninerna är 
två månader. Kaniner som utnyttjas för päls eller ull 
hålls ensamma i små burar för att minimera risken för 
skador på pälsen.

Silke
Konventionell uppfödning av silkeslarver sker inomhus 
på hyllor i noggrant tempererade rum. Eftersom tråden 
lätt går sönder när fjärilen ska bryta sig ur kokongen 
dödas silkesfjärilen redan i puppstadiet – kokongerna 
upphettas så att larverna dör. Det går åt cirka 5 000 
silkeslarver för att göra en kimono i rent silke.4
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En djurvänlig 
garderob? 

Så här kan du 
göra skillnad:

Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djur-
skyddsorganisation med omkring 40 000 medlemmar. 
Sedan 1882 har vi stått på djurens sida. Vi är parti-
politiskt obundna och arbetar för en värld där djur 
respekteras som kännande individer med rätt till sina 
egna liv.

Vi är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa 
djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är 
Djurens Rätt.

Bli medlem!
Hjälp oss att förändra framtiden för alla djur. Ditt stöd 
behövs. Bli månadsgivare med 50 kr genom att sms:a 
STÖD50 till 72 901.

För fler sätt att bli medlem eller för att ge en gåva, 
besök www.djurensratt.se/stod-oss.

I medlemskapet ingår en prenumeration på vår  
medlemstidning Djurens Rätt. Som medlem har du 
rabatt i vår shop och även rabatter hos många affärer 
och företag.

Använd djurfria material
Under de senaste åren har flera företag arbetat fram syntetiskt
läder som både är miljövänligt och av hög kvalitet. Ersätt ull 
med rami, hampa, bomull eller lyocell – det finns även garn i 
dessa material. Qualofill, Fiberfill, Polarguard och Thinsulate 
heter några av de syntetmaterial som kan användas istället för 
dun. Polyester eller bomull är bra alternativ som foder i jackor. 
Alternativ till silke är konstfibrer som nylon, viskos och rayon. 
Naturmaterial som kan användas är bomull och rami.

Uppmana fler att välja bort djurprodukter
Det är inte med våra ord som vi förändrar världen, det är med 
våra handlingar. Som konsumenter har vi djurens öden i våra 
händer. Genom att vi är många som undviker djurprodukter så 
påverkar vi handeln i en mer djurvänlig riktning.

Sprid ordet
Beställ fler exemplar av denna folder från Djurens Rätt och 
dela ut. Skriv insändare. Diskutera i sociala medier, dela gärna 
de inlägg som Djurens Rätt lägger ut. Vill du göra skillnad  
tillsammans med andra så har Djurens Rätt lokal verksamhet 
på många orter runtom i landet.

Djurens Rätt
Box 17132 
104 62 Stockholm facebook.com/djurensratt

twitter.com/djurensratt 

instagram.com/djurensratt

youtube.com/djurensratt 

08-555 914 00  
www.djurensratt.se
info@djurensratt.se
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