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Det har altid været vigtigt for mig at designe tøj til kvinder, der får dem 
til at føle sig godt tilpas.  Derfor er vi også meget bevidste om at sætte 
kvinden i fokus, når vi designer vores kollektioner hos MOS MOSH.

En af vores kerneværdier hos MOSMOSH, er at lave tøj af høj kvalitet 
med lang levetid. Vores tøj er designet til at blive brugt og sat pris på,
uanset sæson eller trends. Det er bæredygtighed for os. Vi har et 
meget tæt og værdsat samarbejde med vores leverandører:
et samarbejde der bygger på fælles kerneværdier, som sikrer den høje 
kvalitet vi forventer af vores tøj, samt ordentlige forhold for alle parter 
involveret i produktionen.

Vi har været en del af den danske modeindustri i mere end 10 år og vi 
ved, at vi har et stort ansvar overfor den klode, vi giver videre til vores 
børn og børnebørn. Det betyder at vi skal være bedre til at designe og 
indarbejde bæredygtige tiltag. Vi er stolte af at være på denne rejse.

K im Hyldahl, Grundlægger



HVAD ER   bæ re dygtighe d  FOR  OS?

Hos MOS MOSH tror vi på at høj kvalitet og tidløst design er
grundstenene for bæredygtig mode. Det er vigtigt for os at designe tøj 
der lever op til vores kunders krav og forventninger, når det kommer til 
kvalitet og bæredygtighed, samtidig med at vi møder deres behov for 
moderigtigt tøj.

Vi vil gerne være ærlige og gennemsigtige i vores kommunikation,
når vi siger at et stykke tøj er bæredygtigt. Bæredygtighed kan være en 
uoverskuelig verden at navigere i og derfor ved vi, at ansvaret ligger på 
vores skuldre for at gøre vores initiativer synlige og nemme at forstå. 
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VI ER IKKE PERFEKTE

Som en del af modeindustrien er vi bevidste om, at vi har stor påvirkning på miljøet

og vores klode. Derfor er vi heller ikke bange for at sige, at vi ikke er perfekte.

Bæredygtighed er ikke et quick fix, der kan løses natten over. Det tager tid og vi tager 

skridt i den rigtige retning for at forbedre os, hvilket også betyder at vi må sige ja til

nogle ting og nej til nogle andre. Når vi drister os til at bruge ordet ”bæredygtighed”,

så mener vi helt specifikt, at vores tøj er tilføjet en ekstra dimension af bæredygtighed.

Det kan måske lyde high-tech og udefinerbart, men vi ved, at så længe vi er del af

modeindustrien, så kan vi aldrig blive 100% bæredygtige. Men vi kan tage nogle vigtige 

skidt for at komme i den rigtige retning. 

Essensen af bæredygtighed, set med MOS MOS-briller, er høj kvalitet og at sikre

at designe tøj som vores kunder elsker og har lyst til at bruge år efter år.

Vi tager ansvar og vi tænker langsigtet. God holdbarhed er vigtig og det er noget vi 

vægter højt, helt fra de første tegninger på papiret i designprocessen til tøjets rejse

videre ud til forbrugeren. Hvis kvaliteten ikke er høj nok vil tøjet falde fra hinanden, 

miste sin værdi og til sidst ende i skraldespanden. Det vil vi ikke være en del af.

Derfor er høj kvalitet øverst på listen hos MOS MOSH. 

D esignet
med hjertet,

båret med
passion,

elsket for e v igt.
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FIBERKATEGORISERING

Hvad er en bæredygtig fiber?
Det er altid muligt at argumentere 
forskelligt for, hvad bæredygtighed 
er, men hos MOS MOSH er vores 
fokus på miljøet. Og hvad mener vi 
så med miljøet? Vores fokus er at 
bevare verdens skove, at minimere 
brugen af giftige kemikalier,
reducere vandforbrug på fiberstadiet, 
samt minimere vores CO2 aftryk.

Baseret på dette har vi kategoriseret 
fibre i 5 kategorier:

FIBRE
VI IKKE

BRUGER

Angora
PU/PVC
Pels

FIBRE, VI IKKE 
SER SOM

BÆREDYGTIGE

Viskose
Konventionel bomuld
Polyamid
Polyester
Mohair
Acetat
Akryl

FIBRE VI
KAN LIDE

BCI bomuld
Genanvendt 
bomuld
Genanvendt poly-
ester
Genanvendt poly-
amid
Uld
Yak
Merino
Kashmir
Elastan
Silke
Dun

FIBRE DER ER 
OK MEN IKKE 

PERFEKTE

Modal
FSC Viskose
Bambus viskose 
Cupro
Skind
Hamp
Hør
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FIBRE
VI ELSKER

Økologisk / GOTS 
bomuld
Responsible uld
Responsible dun
ECO VEROTM Viskose
TENCELTM  Lyocell
TENCELTM Modal
Genanvendt uld
Modal (Lenzing)
Refibra
Genanvendt elastan
Økologisk hør
Genanvendt dun
Post Consumer bomuld
Økologisk hamp



RØD er de mindst bæredygtige fibre på markedet. Derfor vil vi gerne reducere vores 
brug af disse fibre. LILLA er fibre, der har mindre påvirkning på miljøet. Bæredygtige 
fibre er både GUL og GRØN.

De fibre, hvor producenterne har g jort en indsats for at gøre dem bæredygtige vises 
som GULE (genanvendt bomuld & genanvendt polyester). De mest bæredygtige
fibre på markedet er GRØNNE, disse er fibre som vi elsker at bruge, såsom GOTS 
certificeret bomuld og Eco Vero. Denne kategorisering er baseret på vores fokus på 
miljøet. Vi skal passe godt på vores jord, for uden den, har vi intet andet.

Når vi måler antallet af bæredygtige fibre, vi har brugt i vores kollektioner i 2020,
så ved vi at: 57% af fibrene fra vores produktion var lavet af fibre fra GRØN
og GUL kategori.

Vores mål er at få brugen af bæredygtige fibre til at stige til 65% i 2023 og
70% i 2026 (og samtidig at flytte flere fibre fra GUL til GRØN). Tøj der 
indeholder mindst 50% fibre fra GRØN og GUL kategori vurderer vi som 
værende bæredygtige. Hvis et stykke tøj indeholder genavendte materialer vil 
30% dog være nok, da det er svært at opnå højere procenter uden at gå på 
kompromis med kvaliteten. Vi håber naturligvis at disse tal stiger i takt med at 
teknologien udvikler sig og at vi lærer mere.

2020 2023 2026

35%

28% 25%

40%

25%

8%

8%

7%
40% 30%

5%49%
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Fibre vi elsker.
Fibre vi kan lide.

Fibre der er ok men ikke perfekte.
Fibre vi ikke ser som bæredytige.
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FIBER
GENNEM-
GANG

Der findes et utal af fibre og der udvikles konstant nye.
Det kan være svært at gennemskue hvad forskellen på de 
forskellige fibre er, derfor har vi lavet en kort men konkret 
liste med fibrenes oprindelse, evne til at spores og ekstra 
bæredygtige egenskaber.
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KONVENTIONEL VISKOSE
Viskose stammer fra træ. Det kræver meget vand 
og kemikalier at gøre denne fiber blød og brugbar 
til tekstil. Viskose er en meget blød fiber, men 
produceres den ikke under ordentlige forhold har 
den en negativ påvirkning på miljøet.

TENCELTM  LYOCELL
TENCELTM Lyocell fibre er produceret af den 
Østrigske virksomhed Lenzing. Fibrene stammer 
fra bæredygtige skove og er produceret i et lukket 
system, hvilket betyder at mere end 99% af både 
vand og opløsningsmidler bliver genavendt og 
brugt igen.

LENZINGTM  ECOVEROTM VISCOSE
LENZINGTM ECOVEROTM viskose fibre stammer fra 

bæredygtige skove. Ved denne type viskose fibre bruges 

der 50% mindre vand og energi, sammenlignet med 

konventionel viskose. LENZINGTM ECOVERO fibre 

kan identificeres i det færdige produkt, hvilket gør den 

100% sporbar.

TENCELTM MODAL
TENCELTM modal fibre udvindes fra bæredygtigt 

forvaltede bøgeskove i og omkring Østrig, gennem en 

miljørigtig og ansvarlig proces hvor pulp fra træerne 

omdannes til fibre. Overskud fra fiberproduktionen 

bliver både brugt til grøn energi og bi-produkter.

Viskose
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TENCELTM, LENZINGTM and
ECOVEROTM er registrerede 
varemærker af Lenzing AG.



KONVENTIONEL BOMULD
Bomuld dyrkes i bomuldsmarker og bruger meget 
vand, pesticider og GMO. Bomuld har været brugt 
i tekstilindustrien i rigtig mange år på grund af dets 
slidstærke egenskaber og langvarige levetid.
Derfor har man længe brugt bomuld i traditionel 
denimproduktion.

GENANVENDT BOMULD
Genanvendt bomuld stammer fra tekstilrester fra 
fabrikkerne. Når et mønster klippes, bliver de
overskydende tekstilrester trevlet op og spundet
til ny tråd som derefter væves til ny tekstil.

BCI
BCI-Better Cotton Initiative er en organisation som 
uddanner bommuldsbønder verden over. BCI-bomuld 
dyrkes i bomuldsmarker, hvor landmændene uddannes i 
brugen af vand og kemikalier. Landmændene betales 
desuden en fair pris for deres bomuld. Når vi
efterspørger BCI bomuld betyder det, at vi betaler 
organisationen BCI for at uddanne landmændene
og underviser dem i at reducere kunstvanding,
bedre håndtering af afgrøderne samt at minimere 
brugen af pesticider og skadelig kemi. Ulempen er
dog at man ikke kan spore fibren fra marken til slut-
produktet. Ved at købe dette produkt støtter man 
altså selve uddannelses-programmet. 

ØKOLOGISK BOMULD
Økologisk bomuld dyrkes uden brug af pesticider og 
GMO. Det er dermed et mere miljøvenligt alternativ 
til konventionel bomuld.

GOTS
GOTS (The Global Organic Textile Standard) er
økologisk bomuld med 100% sikkerhed, fra bomulds-
mark til endeligt produkt. GOTS sikrer økologiske 
fibre, ingen brug af skadelige kemikalier, ingen GMO,
ingen pesticider, samt gode arbejdsvilkår for alle
involveret i produktionen af et stykke tøj. Det gode 
ved GOTS er, at rejsen fra fiber til endeligt tøj er 
certificeret og 100% sporbart. Dette er den mest 
bæredygtige mulighed.

POST-CONSUMER GENANVENDT BOMULD
Post-consumer genanvendt bomuld stammer fra 
tøj, der tidligere har været har været i brug og som 
derefter er sendt til genanvendelse. Her kan være tale 
om slidte jeans eller en gammel t-shirt, som trevles op 
til korte fibre og spindes til ny tråd for derefter at blive 
vævet til ny tekstil. Dette er den mest bæredygtige 
mulighed.

Bomuld
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POLYESTER
Polyester stammer fra råolie, der laves til plas-
tikchips som smeltes og spindes til polyestertråd.  
Denne proces kræver en del skrappe kemikalier. 
Polyester udleder mikroplast i verdenshavene og 
er ikke bionedbrydeligt, hvilket er meget skadeligt 
for miljøet. Polyester er derimod 100% 
genanvendeligt. 

GENANVENDT POLYESTER
Genanvendt polyester stammer normalt fra 
genanvendte PET-flasker, men kan også stamme fra 
genanvendt polyester tøj. Når vi kalder denne fiber 
bæredygtig, er det fordi vi ikke gør brug af rå-
materialer. Dermed minimerer vi brugen af naturlige 
ressourcer og minimerer vores brug af skadelige 
kemikalier.

GENANVENDT POLYAMID
Genanvendt polyamid stammer normalt fra 
andre polyamidprodukter. Når vi kalder denne 
fiber bæredygtig, er det fordi vi ikke gør brug af 
råmaterialer og dermed minimerer vi brugen af 
naturlige ressourcer og minimerer vores brug af 
skadelige kemikalier.

ELASTAN
Elastan er en syntetisk oliebaseret fiber. 
Vi bruger elastan for at tilføje elasticitet og hold til 
vores tekstiler. Dette gør at tekstilet ikke udvider 
sig, men passer hver gang, særligt når det kommer 
til jeans og bukser. En måde at gøre elastan mere 
bæredygtige, er ved at bruge genanvendt elastan, 
hvilket vi introducerede i vores produktion i 2020.

Syntetiske fibre
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ULD
Uld er en blød fiber, der stammer fra lam. Hos 
MOS MOSH bruger vi bl.a. RWS, som står for 
Responsible Wool Standard. Dette betyder at den 
uld, vi bruger i et stykke tøj, er certificeret og ans-
varligt fremskaffet og at vi tager hensyn til både 
dyrevelfærd, arbejdsforhold og brugen af kemika-
lier. Vi bruger uld på grund af dets anvendelighed i 
al slags vejr og langtidsholdbare kvalitet og egen-
skaber. Dette er den mest bæredygtige mulighed.

DUN
Dun er en isolerende og let fiber, som er særlig 
anvendelig til vinter- og overtøj. Hos MOS MOSH 
bruger vi bl.a. RDS, som står for Responsible 
Down Standard. Dette betyder at de dun,
vi bruger i et stykke tøj, er certificeret og 
ansvarligt fremskaffet og at vi tager hensyn til 
både dyrevelfærd (særligt garanterer vi at der 
ikke er tale om plukning af dun fra levende fugle), 
arbejdsforhold og brugen af kemikalier.

SKIND
Skind kan stamme fra køer, geder eller lam. 
Vores skindprodukter er lavet under kontrollerede 
miljørigtige forhold, med omtanke. Vi gør kun 
brug af skind fra autoriserede garverier, 
certificeret med LWG, Leather Working Group. 
Hos MOS MOSH producerer vi skindprodukter 
fordi skind er slidstærkt og langtidsholdbart. 
Hvis du passer godt på dit skindprodukt, kan det 
nærmest holde for evigt.

Uld, dun, skind.
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Spørgsmål
& Svar

I det følgende afsnit, vil vi besvare nogle 
af de hyppigst stillede spørgsmål.
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MOS MOSH  Q&A

01
HVOR PRODUCERER I 
JERES TØJ?

I 2020 producerede vi i følgende 
lande:

55 % fra Tyrkiet
23% fra Portugal
9% fra Kina
8% fra Bulgarien
4% fra Indien
1% fra Pakistan

02
RESPEKTERER I MENNESKE-
RETTIGHEDER I FORHOLD TIL 
BØRNEARBEJDE, LØNNINGER OSV.?

Hos MOS MOSH har vi en Code of Conduct 
baseret på menneskerettigheder og arbejdsfor-
hold, dette inkluderer også børnerettigheder. 
Vi har et forbud mod børnearbejde, men også 
en klar politik for hvordan vi håndterer en
situation, hvor vi oplever at et barn arbejder hos 
en af vores leverandører (en situation vi heldigvis 
ikke har oplevet). Udover denne politik, som også 
er underskrevet af vores leverandører, besøger vi 
ofte vores fabrikker for at sikre at alt er, som det 
skal være.

03
HAR I OVERVEJET AT BRUGE 
MILJØVENLIG INDPAKNING?

Ja, det har vi. Vi har siden 2019 implementeret 
brugen af genanvendt plastisk i indpakningen 
af vores produkter og vi bruger primært pap fra 
bæredygtige kilder.

Alle hangtags på vores tøj er lavet af pap fra 
bæredygtige skove og vores labels er OEKO-TEX.

Lige nu er vi ved at udvikle en mere strategisk 
tilgang til forsendelsesindpakning. Her er vores 
mål at reducere, sortere og at vælge bæredygtigt. 
Det er noget der er højt prioriteret i vores virk-
somhed.
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MOS MOSH  Q&A

04
BRUGER I GIFTIGE KEMIKALIER I 
JERES TØJPRODUKTION?

Det er meget vigtigt for os, at de kemikalier 
vi bruger i tøjproduktionen, ikke er skadelige 
for hverken medarbejdere og miljøet. Dette 
er gældende for produktion både inden for 
og uden for Europa. 

For at producere tøj er det næsten umuligt 
ikke at bruge kemikalier, det indrømmer vi. 
Derfor er det også ekstremt vigtigt at de 
kemikalier, vi bruger, er godkendt af EU reg-
ulativet (REACH). Vi tester vores produkter 
for at sikre, at de ikke indeholder skadelige 
kemikalier.

05
HVAD ER JERES HOLDNING TIL 
DYREMISHANDLING, SÆRLIGT 
OMKRING ULD OG PELS?

Hos MOS MOSH har vi en Dyrevelfærdspolitik, 
som er underskrevet af alle vores leverandører.
I denne politik tager vi stærk afstand til dyremis-
brug, såsom:

- Mulesing
- Plukning af levende fugle
- Voldsom behandling af dyr under plukning,   
   barbering, transport og/eller slagtning.

Hos MOS MOSH designer eller sælger vi ikke  
produkter med pels eller angorauld. Vores  
dunprodukter er produceret i Kina og alt dun er 
forarbejdet på bæredygtig vis.

06
HVORFOR BRUGER I ”DÅRLIGE” FIBRE 
SOM AKRYL OG POLYESTER?

På nuværende tidspunkt arbejder vi hårdt på at 
erstatte brugen af syntetiske råmaterialer med 
genanvendte fibre. Det mener vi er et bedre alternativ. 
Akryl og polyester bruges ofte i kombination med 
naturmaterialer for at sikre et produkts høje kvalitet 
og holdbarhed. Hvis et produkt er lavet af  100% 
polyester er fordelen man kan genanvende det.

Husk at vaske dit tøj af syntetiske fibre i mikrofiber 
vaskeposer. Vaskeposen opsamler mikroplastik og 
derved undgår vi at mikroplastik ender i vores 
verdenshave.
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Ord –
forklaring
Bæredygtighed er en størrelse, 

som kan være svær at forstå. 

Vi kan nemt kaste om os med flotte 

ord og politikker, men det der 

betyder noget, er at vores sprog er 

læseligt og nemt at forstå.

CODE OF CONDUCT
En Code of Conduct er en liste med regler skrevet af 
MOS MOSH. Listen beskriver vores forventninger til vores 
leverandører og deres samarbejdspartnere, særligt
i forbindelse med:
–  Arbejdsrettigheder: Medarbejder får en fair løn og 
    arbejder ikke overtid.
–  Menneskerettigheder: Alle mennesker behandles 
    med respekt, uanset alder, køn, etnicitet religion etc.
–  Ingen børnearbejde
–  Sikker produktion: At sikkerheden på fabrikkerne 
    er garanteret. 

AUDIT
Audit er et besøg på en fabrik, hvor en virksomhed sikrer sig 
at reglerne i Code of Conduct overholdes. Her undersøger 
man blandt andet fabrikkens sikkerhed, at der ikke arbejder 
børn på fabrikken, at de miljømæssige forhold overholdes og 
at alle medarbejdere arbejder indenfor den tidsamme, som de 
er ansat til og får betaling for, ud fra den lokale lovgivning.

REACH
REACH er en EU-regulering, der omhandler kemisk indhold 
i varer der importeres til Europa. Der er regler for hvor meget 
et produkt må indeholde af bestemte kemikalier. Skadelige 
kemikalier er fuldstændig bandlyst.
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DYREVELFÆRS POLITIK
Hos MOS MOSH har vi en politik, der beskriver vores 
forbud og/eller krav til dyrevelfærd og:
–  Skindprodukter
–  Uldprodukter
–  Dunprodukter

RWS: Står for Responsible Wool Standard. 
RDS: Står for Responsible Down Standard.
GMO: Står for Genetically Modified Organism.

GRS: (GLOBAL RECYCLE STANDARD)
Certificerede genanvendte materialer, der sikrer at der 
rent faktisk er tale om genanvendte materialer. 

MULESING
Mulesing er en behandling af dyr, vi har forbudt i vores 
Dyrevelfærdspolitik. Denne behandling foregår primært 
i Australien på merino får. Her har fårene ofte problemer 
med larver, der lever i deres uld, hvilket skader fårene 
og uldkvaliteten. Derfor barberer landmændene fårenes 
bagdele, hvilket også betyder, at de barberer det øverste 
lag hud af. Denne metode foregår uden bedøvelse og er 
meget smertefuldt for fårene. Af denne grund bruger vi 
aldrig merinould fra Australien, hvor mulesing metoden 
bliver brugt.



D esignet
med hjertet,

båret med
passion,

elsket for e v igt.


