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A Fjällräven és a fenntarthatóság

“

Kell, hogy
legyen megoldás.
Åke Nordin, a Fjällräven alapítója

A FENNTARTHATÓSÁG
ÉS A FJÄLLRÄVEN
Termékek az eljövendő generációknak
Outdoor vállalatként pontosan tudjuk, hogy minden lépé-

sünk hatással van a környező világra, valamint a benne élő
emberekre és állatokra. Ezért törekszünk annyira arra, hogy
ökolábnyomunk a lehető legkisebb legyen.Tevékenységünk
környezeti hatását a dizájn, a
megfelelő alapanyag kiválasztása, valamint a ruhadarabok
és felszerelések gyártási helyének meghatározása során
is figyelembe vesszük.
Ez azonban nem egyszerű.
Jól tudjuk, hogy távolról sem
vagyunk tökéletesek. Gyakran
kompromisszumokra, igenek helyett nemekre kényszerülünk. Követtünk el hibákat, és ez ezután sem lesz másképp. Ám megpróbálunk okulni belőlük; megújulunk és
alkalmazkodunk. Nem ülünk a babérjainkon. Olyan nincs,
hogy hátradőlve kimondjuk: ez rendben van. A fejlődési
lehetőség a Fjällräven minden munkatársában ott munkál.
Szerencsére azért sok mindent elértünk már. Tollpehelyre
vonatkozó vállalásunk és a teljes nyomon követhetőség 2014
óta biztosítja az állatok védelmét. 2015 óta nem használunk
pfc-t. 2019-re elértük, hogy alapanyagaink 61%-a jó vagy

kiváló minősítést kapjon – főleg azért, mert a.) bio, b.)
újrahasznosított vagy c.) 100%-ig nyomon követhető. A
Fair Labor Association és az ENSZ Globális Megállapodásának tagjai vagyunk. Már 1960 óta életre szóló darabokat
tervezünk – ez a fenntarthatóság
egyik legfontosabb, de legkevésbé látható eleme.
Egy kissé viharvert dzseki
sok-sok kaland emlékét hordozza. Ráadásul környezetbarát is.
Termékeink hosszú időre, kevés
beavatkozást igénylő formában,
legalább egy, de inkább több
emberöltőre készülnek. A felhasznált alapanyagok tartósak
és strapabírók, a termékek pedig egyszerűen javíthatók.
Ráadásul nem mennek ki a divatból.
A magunkénak érezzük alapítónk, Åke Nordin hitvallását, aki szerint „kell, hogy legyen megoldás.” Mindent
megteszünk az előrelépés és annak érdekében, hogy
fenntarthatóbb outdoor ruhadarabokat és felszereléseket
állítsunk elő sok-sok nemzedék számára.
Az itt olvasható sajtócsomag a Fjällräven és a fenntarthatóság kapcsolatát járja körül.

“

Minden lépésünk
hatással van a környező
világra, valamint a benne élő
emberekre és állatokra.

1960-ban Åke Nordin megalapította
a Fjällräven vállalatot a saját pincéjében, Örnsköldsvik városkában, amely
Svédország északi részén található. A
vállalat által előállított, időtálló, praktikus, strapabíró outdoor darabok a
világ minden pontján ott vannak, és több mint 70 országban kaphatók. A
Fjällräven termékkínálatában egyaránt szerepelnek outdoor női és férfi

ruhadarabok és kiegészítők, valamint hátizsákok, sátrak és hálózsákok.
A Fjällräven számára alapvető fontosságú az emberek, állatok és a
természet iránti felelős hozzáállás; igyekszik felkelteni és fenntartani
a szabadtéri programok iránti érdeklődést. A vállalat indította útjára
a népszerű Fjällräven Classic és Fjällräven Polar elnevezésű szabadtéri
programsorozatot, amelyek évről évre több ezer résztvevőt vonzanak.

Nagy felbontású termékfotók:
www.press.fjallraven.com
Bővebb információ:
Philipp Kloeters, +49 8139 8023-21
philipp.kloeters@fjallraven.se
www.fjallraven.com
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Fjällräven hitvallása: az emberi
világ és a természet összhangjának
megteremtése.

”

A természet mint az üzlet organikus része
A Fjällräven arra törekszik hogy a világ legmagasabb

E fenti értékeknek köszönhetően a Fjällräven továbbra is
őszinte és erkölcsös márka tud maradni. A fenntarthatóság
mindhárom alapelv része: összefonódnak és egymáshoz
kapcsolódnak. E hosszú életű termékek (Létrehozás) lehetővé
teszik, hogy viselői kijussanak a természetbe (Népszerűsítés),
és minél több időt töltenek ott, annál valószínűbb, hogy
megóvják (Fellépés). Mindehhez a felszerelés – a kabát, a
nadrág, a pulóver, a póló, a hátizsák – a kiindulás. Innen
indulunk útnak a fenntartható dizájn segítségével.

színvonalú és legfenntarthatóbb outdoor márkája legyen.
Mindez olyan egészséges és természetes környezetet kíván
meg, amelyből beszerezhetők az alapanyagok, amelyet
örömmel fedeznek fel és járnak be a természetkedvelők,
és amelybe beleillik a Fjällräven hitvallása: az emberi világ
és a természet összhangjának megteremtése. A Fjällräven
az alábbi három alapelv alapján működik:
•
•
•

Olyan tartós, praktikus és időtálló outdoor darabok
létrehozása, amelyek több nemzedéket is ki tudnak
szolgálni
Felelős fellépés a természet, az emberiség
és az állatvilág érdekében
A szabadban töltött idő örömteli
felfedezésének, a természetes
környezet megőrzésének és
megóvásának népszerűsítése.

Vállalás
Mindenünk a természet
Nemzedékeken át létező
outdoor felszerelések
és emlékek.

Jövőkép
A világ legmagasabb
színvonalú és
legfenntarthatóbb
outdoor márkája.

Hitvallás
Az emberi világ
és a természet
összhangjának
megteremtése.
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A világon összesen

80

milliárd ruhadarab
fogy évente
=

400%-kal
több, mint
20 évvel ezelőtt

Az az időtartam, ameddig
a ruhát kidobás előtt
viselik, ennyivel

csökkent
15 év alatt:

%

Életre szóló darabok tervezése
A Fjällrävent 1960-ban alapították. Akkoriban az emberek

darabok tartósak is egyben. A Fjällräven számára mindez
olyannyira magától értetődő, hogy gyakran megfeledkezik
arról, hogy szóba hozza. A kezdetek óta ez a márka egyik
fontos jellemzője, amely irányt mutat minden lépése során.
Mégis, hogyan lehet valóban strapabíró termékeket készíteni? A Fjällrävennél mindezt négy kiemelt dizájn-alapelv
határozza meg.

nem dúskáltak dzsekikben, nadrágokban, pulóverekben
és ingekben. Minden darabnak sokoldalúnak és az adott
célnak megfelelőnek kellett lennie. Helyszíntől függetlenül,
akár az Egyesült Államokat vagy az Egyesült Királyságot, akár
Németországot vagy Skandináviát nézzük, a háztartásokban
az elmúlt 50 évben a teljes bevétel 10%-ról kevesebb mint
5%-ra csökkent a ruházkodásra fordított összeg1. Emellett
azonban a megvásárolt ruhák darabszáma folyamatosan
emelkedik. A 30-as években egy nőnek kilenc öltözéke volt.
Manapság ez a szám legalább 302. A ruhákra elszórt pénz
összege pedig az ezredforduló óta egyre gyorsabban nő.
2000 és 2014 között megduplázódott az előállított ruhák
száma, a vásárlók pedig évente átlagosan 60%-kal több
ruhaneműt vásárolnak3.
És bár több kerül a szekrénybe, kevesebb marad meg
benne. Két nemzedékkel korábban az emberek tartós
holmikat vásároltak; napjainkban inkább a fast fashion
hódít: az ilyen ruhák pár hónap alatt kimennek a divatból,
így nem kell strapabíróaknak lenniük. A Circular Fibres
Initiative elemzése alapján kiderült, hogy a ruhaviselés
mértéke – vagyis az az időtartam, amíg a ruhadarabot
viselik, mielőtt porfogó nem lesz belőle a szekrényben – 15
év alatt 36%-kal lerövidült4.
Mivel a ruhákat immár olcsón lehet előállítani, a globalizálódott világban pedig rendkívül felgyorsult a gyártás
és a szállítás, megváltozott az emberek és a ruháik közötti
viszony. Egy ruhadarab többé nem befektetés, így könnyen
lecserélhetővé válik, vagyis, ahogy a Fjällräven mondja,
nincs iránta semmilyen érzelmi kötődés.
A fenntarthatóság egyik leginkább alulértékelt, mégis
kiemelten fontos vonása az időtállóság. Az igazán jó

A dizájn
filozófiája
Praktikum: szembeszökő, környezeti
hatás: alig észrevehető
1. Praktikum
Mire használják majd az adott terméket? Akár teljesítménytúra, hegymászás vagy napi használat a cél, a Fjällräven
okkal varrja a zsebeket oda, ahova és szabja a dzsekiket
olyanra, amilyenek. Ha egy termék valóban praktikus,
újra és újra képes lesz bizonyítani.
2. Fizikai ellenálló képesség
Egy termék legyen tartós. Ennyi az egész. Az
anyagokat az alapján választjuk ki, ahogyan megbirkóznak
az elemekkel. Valamint a napi teendőkkel. A Fjällrävennek
egyszerre kell megtalálnia az egyensúlyt a praktikum
és a környezeti hatás között.
3. Érzelmi kötődés
Nem elég, ha a ruha anyaga kiállja az idő próbáját. Ha
egy termék két szezon után elhasználtnak néz ki, senki
sem lesz hajlandó felvenni. A Fjällräven tehát időtálló
dizájnban gondolkodik.
4. Javíthatóság
A szabadban elkerülhetetlen, hogy egy ruha viseltessé váljon.
A Fjällräven számára ez elfogadható, és része a dizájnnak.
A márka pedig megtanítja a természetjáróknak, hogyan kell
rendbe hozniuk ruhadarabjaikat.

1
U.S. Bureau Of Labor Statistics – Tracking changes in consumers' spending habits (A vásárlói szokások változásainak nyomon követése), 1The Atlantic – How America Spends Money: 100 Years in the Life of the
Family Budget (Erre költenek az Államokban: a háztartási költségvetés 100 éve), 1Institute for Fiscal Studies – Jubilees compared: incomes, spending and work in the late 1970s and early 2010s (Két évforduló
összehasonlítása: bevételek, költések és munkavégzés a 70-es évek végén és a 2010-es évek elején), 2Sustain Your Style – What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry (A jelenkor divatiparának fehér foltjai),
3
McKinsey – Style that's sustainable – A new fast-fashion formula (A fenntartható elegancia – A fast fashion új arca), 4Ellen MacArthur Foundation – A New Textile Economy (A textilipar új gazdasága)
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Räven Jacket (készült 1982-ben)

Christiane Dolva Törnberg, a Fjällräven fenntarthatósági osztályának vezetője

A nagyi kabátja
1982-ben egy Gerd Dolva nevű hölgy vásárolt egy Fjällräven

legerősebb anyagából varrtak ugyan, de már egy évvel a
megvásárlása után elavultnak tűnik? Ahhoz, hogy megtartsunk, sokáig használjunk, majd a következő nemzedékre
is áthagyományozzunk egy-egy ruhadarabot, kötődnünk
kell hozzá érzelmileg.
A Fjällräven szerint az érzelmi kötődés lényege az
időtállóság. A valóban időtálló darabok megtervezéséhez
pedig nemcsak a fenntartható dizájn szokásos paramétereit, például az anyagválasztást és a gyártás folyamatát kell
figyelembe venni, hanem a divatirányzatokat is meg kell
haladni, hiszen ami divatos, az mindig az adott időszakban
népszerű irányzatokat tükrözi. Egy időtálló darab kiváló
befektetés, hiszen egyfelől az életciklusa során, viselésről
viselésre olcsóbb lesz (azaz csökken a használat költsége),
másfelől pedig valóban értéket képvisel, hiszen időkapszulaként hordozza a természetben szerzett élményeket.

Räven Jacketet. Gerdet évről évre egyre több emlék fűzte a
kabáthoz, és érzelmileg erősen kötődött hozzá.
2012-ben a kapcsolat máshogyan folytatódott, mivel Gerd
a lányunokájának, Christiane Dolva Törnbergnek ajándékozta a kabátot – akit éppen akkor neveztek ki Fjällräven
fenntarthatósági osztályának vezetőjévé.
„A nagyit meglepte, hogy sosem unt rá a kabátra – meséli
Christiane –, de úgy vélte, azért nem, mert annyi ideig
hordta, és annyi szép emléket élt át benne.”
„Elképzelhetetlen számomra, hogy megváljak a nagyi
kabátjától. És nemcsak azért, mert elképesztően praktikus,
hanem a nosztalgiafaktor miatt is. Büszkén mondott le
róla a javamra, így felelősnek érzem érte magam. Olyan,
mintha az örökségem része lenne.”
Mennyire minőségi az a ruhadarab, amelyet a világ

Probléma

Megoldás
Minél többet használnak egy t erméket,
annál alacsonyabb a használat
költsége és a környezeti terhelés.
Az életciklus megduplázása ennyivel
csökkenti a környezeti hatást:

80%

50%

a ruhadarabok CO2
-terheléséből a gyártás
során keletkezik

40
%
-ot

Egy ruhadarab esetében fontos
a fizikai ellenálló képesség,
hogy évekig lehessen használni,
de fontos szempont az

a ruhatár darabjai közül alig
vagy sosem viselnek, és a
felük a szemetesben végzi –
addig pedig alig telik el

időtállóság

3 év.

is, hogy ne menjen ki
a divatból.

Vásárolj kevesebbet viseld tovább

6

Célunk, hogy páratlan minőségű
és tudású outdoor felszereléseket
állítsunk elő, miközben nem feledkezünk
meg a fenntarthatóságról sem.

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Praktikum és fenntarthatóság egyensúlya
Mindegy, hogy azért készült-e, hogy meleg, száraz vagy hűs

szennyeződéseknek és az olajoknak. A pfc-mentes dwr
érzés legyen viselni, egy ruhának praktikusnak kell lennie. pedig nem volt olyan tartós, mint a pfc-ket tartalmazó
Ám a praktikum és a környezeti hatás közötti egyensúly darabok. A vásárlókat meg kellett tanítanunk a ruhadarabok
sem elhanyagolható. Kiváló példa erre a Fjällräven-féle viaszolására, hogy azok megőrizhessék működőképessészemléletmódra az általa kifejlesztett,
güket. A Fjällräven szerint ezek olyan
pfc-mentes, légáteresztő és vízálló
kompromisszumok voltak, amelyeket
Ezért ártalmasak
anyag, az Eco-Shell.
érdemes volt meghozni a káros összea PFC-k
A PFC-k embereknél gyaníthatóan
Egy évtizeddel ezelőtt a perfluor-kartevők kivezetése érdekében.
karcinogén hatásúak, azaz daganatos megbonok (pfc-k) jelenlétét már az antar2012-ben jelent meg a piacon az
betegedéseket, vesekárosodást és reprodukciós
problémákat okozhatnak.
ktiszi pingvinekben és az északi-sarki
első Eco-Shell kollekció, pfc-mentes
jegesmedvékben is kimutatták. Bár
impregnálással. A prototípusok többséA PFC-k igen illékonyak, és nagy
távolságokat, akár több száz kilométert is képehosszú távú hatásaik nem ismertek,
géhez hasonlóan ez sem volt tökéletes.
sek megtenni a levegőben – a légkör magasabb
egyes elméletek szerint a pfc-k hatással
Az impregnálás minősége nem felelt
rétegeiben is.
vannak az immun- és a hormonrendmeg az elvártnak, a ruhadarabok belseje
A PFC-k minimális mennyiségben az ivóvízszer működésére. Ennyi elég is volt
pedig nem maradt teljesen száraz.
be kerülve kockázatot jelentenek az emberi
egészségre. Ehhez akár az egész egy rész
a Fjällrävennek, ezért úgy döntött,
A Fjällräven dizájnercsapata visszaper billió résznek (ppb) megfelelő mennyiség
teljesen betiltja a pfc-k használatát.
tért
a tervezőasztalhoz, és másodjára
is elegendő – ez annyi, mint ha egy csapott
teáskanálnyit töltenénk belőle egy olimpiai
Ez a döntés egybeesett a Fjällräven
már sikeresen távozott onnan. A Keb
úszómedencényi vízhez.
azon céljával, hogy légáteresztő és
Eco-Shell Jacket több díjat is elnyert,
A PFC-k biológiai felezési ideje nagyonvízálló héjdarabokkal bővítse kínálatát.
és új szintet jelentett a fenntarthatóbb
nagyon hosszú – például több mint négy évbe
Nehéz feladatnak bizonyult azonban
vízálló ruhadarabok világában. Megtelne az, hogy félig kiürüljenek a szervezetünkből a jelenleg a szöveteinkben felhalmozódott
technikai, légáteresztő és vízálló anyagot
mutatta az outdoor közösség számára,
PFC-k.
készíteni a létező legjobb, ám sajnos
hogy a fenntarthatóság és a praktikum
A PFC-k valójában sohasem tűnnek el;
mérgező impregnálószer nélkül: ezek
igenis egyesíthető egymással. 2015-re a
felhalmozódnak a természetben, és végül
pedig éppen a pfc-k.
Fjällräven minden meglévő termékénél
visszakerülnek hozzánk. A kutatók igen
változatos helyeken megtalálták már ezt a vegyi
A termékfejlesztő csapat összegyűlt,
kivezette a pfc-alapú impregnálást, és
anyagot: az Északi-sark távoli pontjain, a talahogy kifejlesszen egy légáteresztő és
megtanítotjban, a porban, hal- és más húsokban, emberi
szövetekben, sőt az ivóvízben is.
vízálló héjanyagot. Ehhez egy tartós és
ta vásárlóit
víztaszító (ún. dwr) anyagot használtak,
arra, hogyan
amely nem tartalmazott pfc-ket. Végül az újrahasznosított kell viaszolni a héjruházatokat
és új poliészterből álló keverék és az új impregnálószer annak érdekében, hogy megfelhasználásából megszületett a Fjällräven saját fejlesztésű őrizhessék működőképességüket.
anyaga, az Eco-Shell. Néhány kompromisszumot azonban
így is kellett kötnünk. Az új anyag kevésbé állt ellen a
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A G-1000 és a Greenland Wax

Fjällräven Down

Kedvelt anyagaink
A 2019-es CEO Agenda5 kimondta, hogy kétharmad részt a

környezeti hatása – folytatja Christiane – Ezért hívjuk
preferált, nem pedig fenntartható anyagok listájának.
Olyan anyagokat keresünk, amelyekkel jobbra cseréljük
az előzőeket.”
A preferencia elmélete a lényeg. A Fjällräven minden
esetben igyekszik „kiváló” besorolású anyagokat alkalmazni,
amelyeknek azonban egyúttal praktikusnak és az adott
célra megfelelőnek is kell lenniük. Nincs értelme „kiváló”
besorolású anyagokat használni, ha hamar viseltessé válnak,
mivel nem felelnek meg annak a célnak, amire a vásárlók
használják őket.

márkák által használt anyagokra vezethető vissza a környezeti
hatás víz, az áram, a földhasználat, a károsanyag-kibocsátás
és a hulladék szempontjából. Ugyanebben a jelentésben
szerepel az a mondat is, amely szerint a hagyományosról
biopamutra történő váltással „akár 90%-kal csökkenthető
a felhasznált ivóvíz, és 62%-kal a felhasznált áram mennyisége a mostanihoz képest.”Tehát nemcsak az számít, amit
teszünk, hanem az is, hogy milyen anyagokat használunk.
A Fjällräven által használt legfontosabb anyag a G-1000.
Jóformán a kezdetek óta velünk van. Eredetileg légáteresztő,
kellemes tapintású pamutból és tartós, könnyű poliészterből
készült. A sűrű szövésű anyagot ezután viaszolással lehetett
a különböző időjárási körülményekhez igazítani. Tartós és
sokoldalú volt. Évtizedekig mit sem változott. Egészen
addig, amíg nem találtunk egy jobb lehetőséget – ez volt
a G-1000 Eco.
„Az általunk használt anyagokból nem mindig létezik
jobb alternatíva – magyarázza Christiane. – Ám előfordul,
hogy fenntarthatósági szempontból egyértelműen jobb
megoldások is vannak; közéjük tartozik például a biopamut
és az újrahasznosított poliészter. Számunkra tehát a G-1000
Eco afféle »ugródeszka« a fenntarthatóbb anyagokhoz.”
De mi alapján dől el, hogy melyik a jobb? A Fjällräven a
Preferált anyagok és rostanyagok listája/Útmutató a vegyi
anyagokhoz című dokumentumok alapján dolgozik. Ezen
eszközök segítségével besorolhatók a különböző anyagtípusok, így megmarad a praktikum és a fenntarthatóság
közötti egyensúly, és tovább lehet haladni a jó irányba. Az
anyagok besorolása kiválótól megfelelőig terjed, a legalsó
kategória pedig a „nem használható rostanyagok és vegyszerek”, például az angóragyapjú és a pfc-k számára van
fenntartva.
„Tökéletes anyag nem létezik. Mindnek van valamilyen

Az út kezdete
A fenntarthatóságot annak teljességében szemlélő Fjällräven számára fontos szempont a nyomon követhetőség.
Ha tudjuk, honnan származik egy anyag, egyszerűbb
kideríteni, hogy milyen körülmények között készült. A
nyomon követhetőség egyik legnagyobb sikertörténete – sőt,
kategóriájában az outdoor ágazat egyik egyik legnagyobb
fenntarthatósági sikertörténete6 – a Fjällräven tollpehelyre
vonatkozó vállalása.
A tollpehelyre vonatkozó vállalás bevezetése előtt létező,
hosszú előállítási láncok megléte miatt a Fjällräven sosem
tudta, honnan is származik pontosan a hozzá került tollpehely. Így hát annak érdekében,
hogy már a kiindulóponton se
bántalmazzák a madarakat,
a Fjällräven úgy döntött,
hogy alaposan átteA Fjällräven
kinti saját szállítói
tollpehelyre
láncát. Több évnyi
vonatkozó vállalása
munka eredményeEtikusan előállított,
kiváló minőségű tollpehely
ként született meg
40 év kitartó munka és tapasztalat eredményeként ma már
a Fjällräven tollpeúgy tudunk tollpehellyel dolgozni, hogy tudjuk, az alapanyagot

egyedi, nyomon követhető termelői lánc biztosítja, ahol szigorú
feltételrendszer és szabályozás vonatkozik minden érintett szállítóra
és alvállalkozóra. Vagyis ha tollpelyhet tartalmazó terméket
vásárolsz tőlünk, akkor biztos lehetsz benne, hogy
a tollpehely 100%-ig nyomon követhető, etikusan
előállított, és a lehető legjobb minőségű.

Global Fashion Agenda – 2019-es CEO Agenda, 6Four Paws – Cruelty Free Down Challenge (A fájdalommentesen nyert tollpehely mint kihívás)
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fjallraven.com/downpromise

Christiane Dolva Törnberg, a Fjällräven fenntarthatósági osztályának vezetője

A Fjällräven által használt nyomon követhető gyapjú

helyre vonatkozó vállalása, amelyet a legjobb és legátláthatóbb rendszerként tartanak nyilván az outdoor ágazatban.
A Fjällräven tollpehelyre vonatkozó vállalása, amely
2014-ben lépett életbe, a nyomon követhetőségtől az
állatok jóllétéig mindenre kiterjed. A Fjällräven saját előállítási lánca szigorúan és többször is felügyeli a szállítók
és alvállalkozók tevékenységét. A madarak jólléte kiemelt
fontosságú; tilos az élő madarakon végzett tollfosztás és
a tömés. A Fjällräven által használt tollpehely valójában
húsipari melléktermék, azaz itt a hulladék kap új esélyt.
Mindeközben pedig garantálja a legkiválóbb minőségű
tollpehely alkalmazását.

A legtöbb svédországi birkát vagy a gyapjáért, vagy a húsáért
tartják – mindkettőért nem szokás. Ennek az az oka, hogy
a tenyésztés során vagy az egyik, vagy a másik lesz kiváló
minőségű. A jämtlandsi birka azonban megtalálta az arany
középutat. A gyapja finom szálú, élete végén pedig le lehet
vágni a húsáért.
„A brattlandsi kísérleti projekt nagyrészt arról szólt,
hogy a segítségével áramvonalasabbá tegyük globális
gyapjúellátási láncunkat, hogy minden tekintetben nyomon
követhető legyen. Az utóbbi évek során sokat tanultunk a
gyapjúról alapanyagként, és arról is, hogy miként érdemes
beszerezni – meséli Christiane. – Nem a legkönnyebb utat
választottuk a gyapjú megismeréséhez. Hanem egy egyedit.”
Mi a helyzet a károsanyag-kibocsátással? Mind a
svédországi Brattlandsgården tanya, mind a ZQ Woollal
együttműködő gazdaságok holisztikus szemléletűek –
ezáltal javul a talajminőség, és elkülöníthető a szén-dioxid.
„A birkatenyésztők rendszerint rosszul teljesítenek a
co2-lábnyom szempontjából. Ez nagyrészt a környezet
lepusztulásának »köszönhető«. A birkatenyésztés része,
hogy a hatalmas nyájak egy kis területen egészen lelegelik
a füvet. A lepusztult talaj pedig kevesebb co2 megkötésére
képes – magyarázza Christiane. – A holisztikus szemléletmód
révén azonban nemcsak azáltal csökken a birkatenyésztés
negatív hatása, hogy kevesebb műtrágya és gyomirtó kerül
a talajba, hanem azzal is, hogy javul a fű és a talaj minősége.
A birkákat gyakran más helyre terelik, hogy a fű és a talaj
pihenni tudjon, és megkösse a szén-dioxidot. Mindez az
egyensúly megteremtését szolgáló nagy körforgás része.”
Ha már körforgás: a Fjällräven egyre inkább a körkörös
gazdálkodás irányába halad, aminek fontos része a hulladék
újrahasznosítása.

A tollpehelytől a gyapjúig
A Fjällräven különösen kedvel egy
másik állati eredetű alapanyagot is, ami
nem más, mint a gyapjú. A tollpehelyhez hasonlóan itt is fontos a nyomon
követhetőség az állatok jóllétének és
a környezeti hatások ellenőrzéséhez.
A Fjällräven felhasználta a tollpehelyről szerzett ismereteit, és két
irányból tekintette át saját gyapjú-előállítási láncát. Az
egyik irány az olyan szállítók felkutatása volt, akik osztották
a vállalat természettel és állatokkal kapcsolatos hitvallását,
emellett pedig képesek voltak az elvárt minőség és mennyiség
biztosítására. Így került a képbe az új-zélandi ZQ Wool.
A ZQ Wool akkreditálja és együttműködésre hívja az
új-zélandi és ausztrál gazdaságokat, továbbá biztosítja a
gyapjú utánpótlását, minőségét és integritását. Mindenekfelett azonban kezeskedik az állatok jóllétéért, valamint a
környezeti és gazdasági fenntarthatóságért.
A másik irány jóval gyakorlatiasabb volt. A Fjällräven
partnerének választott egy Brattlandsgården nevű kis
svédországi tanyát Åre közelében. A tanya elég közel esik
ahhoz, hogy a Fjällräven dolgozói ellátogassanak oda, és
megnézzék a birkákat. Az állatok pedig egy különleges
fajtához, a jämtlandsihez tartoznak.
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A bumeráng-elv
A ruhaiparban óriási mennyiségű hulladék keletkezik. Az
ensz szerint másodpercenként egy kukásautónyi textíliát
égetnek el vagy helyeznek el a szeméttelepen7, a Fashion
Revolution megállapítása szerint pedig „a textilhulladék

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) – Putting the brakes on fast fashion (Fékezzük meg a fast fashion világát), 8Fashion Revolution – Waste – Is it “really” in fashion? (Tényleg divatba jött a hulladék?)
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Fjällräven Re-Wool

Jämtlandsi birka

mennyisége a becslések szerint 60%-kal emelkedik majd újrahasznosított poliésztert. A használatból visszamaradt –
2015 és 2030 között, emellett pedig éves szinten további 57 általában pet palackokból származó – poliészter újrahaszmillió tonnányi hulladék keletkezik:
nosítására szolgáló rendszerek mára
ez összesen évi 148 millió tonnát
igen fejlettek.
jelent.”8
A 2019-es CEO Agenda szerint
Teljesen nyomon követhető „becslések szerint ha a poliésztert
A ruhaiparban kétféle hulladéktípus létezik: a felhasználás előtti és a
újrahasznosított poliészterre csegyapjú minden Fjällräven
használatból visszamaradt. Többlet
rélik, ezzel akár 90%-kal csökken
termékhez: ezen az úton
hulladék a ruhagyárakban keletkezik.
a mérgező anyagok mennyisége,
De melléktermékként is létrejö60%-kal az áramfogyasztás, és akár
járunk. Jó úton járunk.
het – lásd a fenti, húsipari példát
40%-kal a károsanyag-kibocsátás5.”
Christiane Dolva Törnberg, a Fjällräven fenntarthatósági
osztályának
vezetője
a gyapjúval kapcsolatban. Létezik
A Fjällräven sok újrahasznosított
eladatlan raktári hulladék. És persze a vásárlók maguk is poliésztert alkalmaz kevert anyagaiban, legyen az a G-1000
kidobnak tárgyakat, a ruháktól a PET palackokig. Ám ami Eco vagy az Eco-Shell.
egyvalakinek szemét, az másvalakinek kincs lehet.
„Gyakran mondogatom, hogy ha egy anyagnak a nevében
A Fjällräven egyre több újrahasznosított terméket emel szerepel az »újrahasznosított« szó, akkor máris érdekes
be kevert anyagaiba. És nem feltétlenül csak az olyan egyér- számunkra – mondja Christiane. – Persze minden anyagnak
telmű megoldásokra gondolunk, mint az újrahasznosított alaposan utána kell nézni. Némelyiknél annyi erőforrást
poliészter, amelyből például a Re-Kånken is készül. Hanem igényel az újrahasznosítás, hogy nem éri meg nekikezdeni.
az újrahasznosított gyapjúra is, amelynek a Fjällrävennél Ám ha az anyag kellően jó minőségű és praktikus, és nem
használt neve Re-Wool.
jelent túl nagy terhelést a környezetre nézve, akkor úgy
A Re-Wool története Észak-Olaszországban, Prato fogalmaznék, hogy ilyen esetben mindig az újrahasznosított
városában kezdődött. Az újrahasznosított gyapjú többféle változat mellett döntünk.”
forrásból származik: pulóverekből származó maradványgyapjúként, az orsón maradt fonálként, vagy akár öltönyökről
levágott darabokként kerül a vállalathoz. Ott összegyűjtik,
szín szerint szétválogatják, majd felaprítják őket, hogy új
termékek lehessenek belőlük.
A húsipari melléktermékként létrejövő gyapjú is felhasználás előtti maradványanyag. A Fjällräven által megmaradt
gyapjúnak nevezett megoldás ötlete onnan származik, hogy
Svédországban rengeteg gyapjú kerül a szemétbe – csak
a Gotland szigetén működő gazdaságokban mintegy 100
tonna gyapjúhulladék keletkezik. A gyapjú így azonnal
rendelkezésre állt, jó minőségben, fenntartható módon.
Sokféleképpen felhasználható: lehet belőle a kabátbelsőt
szigetelő réteg, de belőle készült a díjnyertes Fjällräven
Lappland Hike hátizsák hátoldala is.
A díjnyertes Fjällräven Lappland Hike
A Fjällräven használatból visszamaradt újrahasznohátizsák, amelynek innovatív hátoldala
újrahasznosított gyapjúból készült.
sított anyagokat is használ: a legnagyobb mennyiségben
Global Fashion Agenda – 2019-es CEO Agenda
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A sarki róka, illetve az állat
azon képessége, hogy
meg tud élni a szélsőséges
északi-sarki körülmények
között, olyannyira lenyűgözte
vállalatunk alapítóját,
Åke Nordint, hogy outdoor f elszereléseket gyártó
vállalatának az állat svéd
nevét (Fjällräven) adta.

Éjszakai táborozás a Tjäktjajåkka folyónál (Kungsleden [Királyok útja], Svédország)

A sarki róka, a Fjällräven's névadója

Együtt könnyebb
Legyen szó gyártásról, értékesítésről vagy az életciklus

A Fjällräven a Sustainable Apparel Coalition (sac)9 tagja: ez
egy, az ágazatban működő márkákból álló csoport, amelyben
több mint 80 vezető ruha- és cipőgyártó vállalat és civil
szervezet van jelen. Információkat és bevált gyakorlatokat
osztanak meg egymással, céljuk pedig a ruha- és cipőgyártás
környezeti és társadalmi hatásainak mérséklése.
2013-ban a Fjällräven belépett a Fair Labor Association
(fla)10 tagjai közé. Az sac-hez hasonlóan az fla is egy
több érdekelt felet tömörítő szervezet, amelynek elsődleges
célja a dolgozók jogainak érvényre juttatása, valamint a
munkakörülmények javítása világszerte. Mindez lehetővé
tette a Fjällräven számára, hogy világszinten még etikusabbá
tegye az anyagbeszerzést.
És persze ott van az ENSZ Globális Megállapodása,
amelyet a Fjällräven is aláírt. Ez egy partnerség a vállalatok és az ENSZ között. A tagok vállalják, hogy vállalati
működésüket és stratégiáikat a megállapodás tíz általános
elfogadott, többek között az emberi jogokat, a munkavégzést, a korrupcióellenességet és a környezetvédelmet érintő
alapelvéhez igazítsák.

végéről, a fenntarthatóságot csak együttműködve tudjuk
biztosítani. Alakítsunk ki tartós és közeli kapcsolatot a
szállítókkal, tanítsuk meg a vásárlókat arra, hogyan kíméljék
meg vagy javítsák a saját holmijaikat: a Fjällräven hisz a
csapatmunkában.
Miközben az évek során a Fjällräven egyre nagyobb és
globálisabb vállalat lett mind a gyártást, mind az értékesítést tekintve, inkább arra törekedett, hogy kapcsolatban
maradjon meglévő szállítóival, és tanítsa őket, semmint
hogy folyamatosan újakat hódítson meg. Ezt pedig úgy
tudta elérni, hogy mindig olyan szállítókat keresett, akik
osztották a vállalatnak a környezettel és a minőséggel
kapcsolatos hitvallását.

Egy nyelvet beszélünk
Ezt segíti elő egy közös nyelv, amely meghatározza közös
elképzelésünket: e szerint a természet a lényeg. E nyelvre
van szükség ahhoz, hogy biztosítani tudjuk, hogy minden
észszerűen haladjon egyazon cél irányába. Itt lép a képbe
a Fjällräven magatartási kódexe.
E dokumentum képezi a Fjällräven üzletmenetének
alapját, és semmilyen formában nem vitatható. A dokumentum alapja a nemzetközi Fair Labor Association munkahelyi
magatartási kódexe, és kitér az emberi jogokra, az állatok
jóllétére, a környezetvédelemre, a fenntartható fejlődésre
és a korrupcióellenességre is.

Az Arctic Fox Initiative program

Ez együttműködés, nem verseny
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Sustainable Apparel Coalition, 10Fair Labor Association
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AT I V E

A Fjällräven nem csupán a szállítóival működik együtt,
hanem a versenytársaival is, hiszen a fenntarthatóság terén
nincs verseny. Az outdoor és más ágazatok legnagyobbjai
csapatként összefogva működnek együtt a munkakörülmények javítása, a környezeti hatások mérséklése, valamint
a nem helyénvaló gyakorlatok és a korrupció felszámolása
érdekében.

TI

Az együttműködés a szállítókon és a nagy ágazati szereplőkön is túlnyúlik. A Fjällräven a saját vásárlóival,
jótékonysági szervezetekkel, tudósokkal és művészekkel
is együttműködik – mindezzel alátámasztva saját
hitvallását, amely szerint „együtt könnyebb”.
Mindez egy, Svédország északi részén élő,
apró állattal kezdődött, amelyről a Fjällrävent
elnevezték. A sarki róka korábban – sőt most
is – veszélyeztetett fajnak számít Skandináviában. Majdnem a kipusztulás szélére sodorta
X I NI
a túlvadászás – olyannyira, hogy a 90FO
es évek elején majdnem ki is halt. A
Stockholmi Egyetem kutatói, élükön
Anders Angerbjörn professzorral min-

Minél több időt töltünk
a természetben, annál
jobban vigyázunk rá.

Fjällräven Classic, Svédország

   Fjällräven Classic, Egyesült Államok

dent megtettek azért, hogy ez a bájos kis róka ismét erőre
kapjon a vadonban.
1994-ben a Fjällräven alapítója, Åke Nordin úgy döntött,
hogy támogatja Angerbjörn kutatási programját, és széles
körben beszélni fog a sarkiróka-faj helyzetéről. Napjainkhoz
előreugorva azt látjuk, hogy több mint 300 sarki róka él a
skandináv vadonban.
2018-ban a Fjällräven úgy döntött, hogy a sarki rókák
ügyének támogatását más környezeti okokra nézve is kiterjeszti. Önmagában nem lett volna képes végrehajtani, de
tudta, hogy vannak olyanok, akik kiveszik ebből a részüket,
a Fjällräven pedig biztosítani tudta az anyagi támogatást.
2019-ben így indult útjára az Artic Fox Initiative program,
amely olyan nonprofit projektek és szervezetek támogatását
biztosítja, amelyek elősegítik a természet védelmét és azt,
hogy minél többen járjanak ki a szabadba. Az Arctic Fox
Initiative programról és a támogatott projektekről itt
olvashatsz.

hegyvidék drámai látképe és a csodás panoráma, és szerette
volna, ha mások is megtapasztalják ugyanezt a látványt
és, ami ennél is fontosabb, azt a szabadságélményt, amit
az ösvényeket járva néhány napnyi túrázás adhat. Az út a
Kungsleden (a Királyok útja) volt, amely 110 kilométeren
át halad Nikkaluokta településtől Abiskóig.
A program sikeres volt, és hagyománnyá vált. A Fjällräven
úgy vélte, hogy ha elérhetővé tudja tenni a túrázást, akkor
többen csatlakoznának a túrázókhoz, amivel még több
követőt tudnának odavonzani – végül pedig létrejönne
egy túrázó közösség, amely nem csupán élvezné, hanem
óvná is a természetet.
Napjainkban világszerte több helyszínen is rendeznek
Fjällräven Classic programokat, amelyeken több ezer lelkes
gyalogló vesz részt a kezdőktől a profikig. A Fjällräven
Classic nem verseny, nem küzdelem. Inkább csak lehetőséget
ad arra, hogy a résztvevők élvezhessék más hegymászók
társaságát, no meg az életre szóló kalandot. A Fjällräven
Classicről itt olvashatsz bővebben.
Míg a Fjällräven Classic lényege a túrázás örömének
közös élvezete, a Fjällräven Polar célja a természet erejének
megismertetése és bemutatása. A Fjällräven Polar egy 300
km-es, kutyaszános túra a skandináv Északi sarkkörön.
A résztvevők száma korlátozott, a cél pedig kizárólag a
versengés. A verseny maga pedig éppolyan kemény, mint
a sarkvidéki tél, ám megváltoztatja a résztvevők életét. A
program célja, hogy megmutassa a világnak mindössze
24–30 válogatott résztvevő segítségével, hogy a megfelelő
felszerelés és tudás. valamint pozitív hozzáállás birtokában
bárki helyt állhat akár a legszélsőségesebb körülmények
közepette is. A lényeg az, hogy a természet minden arcát
elfogadjuk és megszeressük, hiszen küzdelmek nélkül mit
sem ér a megszerzett jutalom. A Fjällräven Polarról itt
olvashatsz bővebben.

Természet nélkül mi sem vagyunk
A fenntarthatóság alapja az érzelmi és fizikai tartósság. Ha
egy vásárló kötődik egy jól sikerült termékhez, és értékeli
azt, akkor szívesebben viseli gondját, és hordja majd a
jövőben. És ahogy a tárgyakkal viselkedik, úgy viselkedik
majd a természetben is. Egy 2017-es tanulmány11 alapján
kiderült, hogy a szabadban játszó gyerekek felnőttként
nagyobb eséllyel kedvelik és óvják majd a természetet.
Ezen túlmenően pedig beigazolódott, hogy a termé
szet jót tesz nekünk. Egy 2019-es, a Nature magazinban
megjelent tanulmány12 rávilágított arra, hogy heti 120
perc, a szabadban töltött idő elég ahhoz, hogy javuljon az
egészségünk és a jóllétünk. A tudomány csak most jutott el
oda, amit mi már régóta sejtünk: a természet nem csupán
fizikai, hanem érzelmi szempontból is nélkülözhetetlen
az emberi faj számára.
2005-ben a Fjällräven megrendezte az első saját túráját. A
Fjällräven Classic eseményen több száz hasonló gondolkodású
túrázó gyűlt össze az ország minden sarkából, hogy hegyet
másszanak és tábort üssenek Észak-Svédország vadonjában.
A program ötlete közvetlenül a Fjällräven alapítójától,
Åke Nordintól származott. Őt mindig is lenyűgözte a svéd

Fjällräven Polar: kaland kutyaszánon

Catherine Broom – Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours (A természetben szerzett gyermekkori tapasztalatok és a fiatal
felnőttek környezettudatos attitűdjei és viselkedése közötti kapcsolat feltárása), 12Mathew P. White et al. – Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing (A legalább 120
perc, a természetben töltött idő jó egészséget és jóllétet eredményez)
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Tjäktja-fennsík, Kungsleden (A királyok útja), Svédország

Tovább az úton
A jelen: A Fjällräven kínálatába egyaránt tartoznak napi

kidolgozás, a fellépés és a népszerűsítés egyesítésével a
fenntartható fejlődés világszinten elvárható korlátai között
maradva tud termékeket fejleszteni.
Az időben előrehaladva megvizsgálja majd az anyagfejlesztési lehetőségeket, a továbbfejlesztett gyártási eljárásokat, a felszerelés kölcsönzésének lehetőségét és a
vásárlók további oktatását, hogy megkapják azokat az
eszközöket, amelyekkel megóvhatják felszerelésüket és
az őket körülvevő természetet.
A Fjällräven hosszú utat tett meg, ám még nem ért
célba. Odaérhet-e valaha? Megfordul-e bármelyikünknek
is a fejében az a gondolat a fenntarthatóság kapcsán, hogy
„kész, megvagyunk”? Vagy mindig van fejlődési lehetőség?
Åke Nordin így fogalmazott ezzel kapcsolatban: „Több mint
ötven éve haladunk ezen az úton. Reméljük, sosem érünk
célba.” A fenntarthatóság nem végállomás, hanem út. Egy
olyan út, amelyen a Fjällräven eltökélten halad tovább.

viselésre szánt és kisebb, a szabadban tett utakhoz készült darabok, illetve a hegyek meghódításához készült
ruhakollekciók: mindegyiket a tervezéstől az életciklusa
végéig átjárja a fenntartható szemlélet. A teljes mennyiség
százalékában nézve 2019-ben a felhasznált poliészterek
60%-a volt újrahasznosított, és a pamutanyagok 70%-a volt
biopamut. A víztaszító bevonatok 100%-ban pfc-mentesek.
Az összes felhasznált gyapjú csonkításmentes, 42%-ban
nyomon követhető, és 24%-ban vagy újrahasznosított, vagy
megmaradt anyag*. A károsanyag-kibocsátást ez sem tudja
felszámolni, de valamelyest kompenzálja.
A jövő: A fenntarthatóság lényege az egyensúly. A fenntart-

ható fejlődés egyértelmű meghatározása a következő: az, ami
a jelenben kielégíti szükségleteinket, ám nem veszélyezteti
a jövő nemzedékeinek azon képességét, hogy kielégítsék
a saját szükségleteiket. A Fjällräven hitvallása az, hogy a
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…mi pedig folytatjuk az utat 2025-ig, a megadott
CSR-célkitűzések teljesítéséhez:
- Teljes nyomon követhetőség minden anyag esetében.
- 25%-kal kevesebb áramfogyasztás minden művelet során.
- 25%-kal kevesebb károsanyag-kibocsátás a szállítás során.
- 100%-os áttérés a zöld energiára.
- A Scope 3 szabvány szerinti károsanyag-kibocsátások
30%-os csökkentése.
- A károsanyag-kibocsátások 30%-os csökkentése minden
általunk szervezett programon.

