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Dansk Mink Papir A/S | Borbjerg | DK-7500 Holstebro | Tel. +45 9613 3131 | Fax +45 9613 3132 | info@minkpapir.dk | www.minkpapir.dk

Just nu har vi ett exklusivt erbjudande till våra svenska kunder: att 
utan kostnad få hemlevererat en förpackning FIX-Absordry för hane 
och hona.

FIX-Absordry har dubbelt så stor sugförmåga som Kraft-påsarna.  
Den goda sugförmågan fås genom användning av 170 g/m2 återvunnet 
papper och genom att påsen har hål på de ställen där torkningen är 
avgörande, dvs. på frambenen och där man håller.

Specialerbjudande på FIX-Absordry till 
våra svenska kunder

Beställ utan kostnad  

dina påsar här:

Du kan också  

ringa till oss på:  

+45 9613 3131

Annons
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• Värmebehandlad, hackad halm med mycket hög uppsugningsförmåga.
• Skapar en varm och trevlig miljö för minken och dess ungar.
• Utöver easy-strö har vi ett brett sortiment med ströprodukter.
• Utöver strömedel har vi t ex även ett brett sortiment av rengörings- och desinfektionsmedel.

easy-strö - en bra ströprodukt till mink

Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Vxl 0510-828 00
info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

För order eller mer information ring din säljare eller Kundservice! Tel 020-83 00 00

Salg og service af komplette drikkevands- og udmugningssystemer  - medbyg eller selvbyg..!

■ Med en automatisk skrapnings-
 anordning i gödselrännorna får 
 du många fördelar och ett 
 enklare arbetsflöde.
■ Mindre ammoniakförångning.
■ Bättre klimat i minkhallarna.
■ Mindre och lättare arbete vid
 rännorna..

Termoslang 
utan fasta kopplingar.

Dricknippel
 ■ Inbyggd valpskål. 
 ■ Minimalt vattenslöseri.         
 ■ Rostfritt stålstift. 

Vi kan NU leverera termoslang i rullar med 100 m 
och 200 m med tilhörande dricknipplar. Automatisk skrapning

NYHETNYHET
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På 1980-talet fanns det ungefär lika många minkgårdar i Sverige som i Dan-
mark. i dag är de danska gårdarna 20 gånger fler. Den huvudsakliga förklaring-
en till denna skillnad är att den danska staten redan för trettio år sedan insåg 
minknäringens potential, och erbjöd flera års momsbefrielse åt de bönder som 
utökade sin verksamhet med mink. 
 Förra året, 2012, exporterade de danska minkbönderna skinn för runt 13 mil-
jarder kronor. Det motsvarar en procent av landets BnP och gör päls till den i 
särklass största exportvaran till den attraktiva handelspartnern kina. Sveriges 70 
minkbönder exporterade samma år skinn för ungefär 800 miljoner kronor. Det 
är naturligtvis vackert så, men om Sverige agerat lika förutseende och långsiktigt 
som vårt grannland, hade vår statskassa sannolikt kunnat glädja sig åt ett antal 
extramiljarder varje år. 
 Världens efterfrågan på päls är just nu enorm, närmast omättlig. På tio år har 
världsproduktionen av minkpäls fördubblats – från 30 miljoner skinn 2002 till 61 
miljoner skinn 2012. Samtidigt med denna utveckling har priset per skinn för-
dubblats bara under de tre senaste åren – mitt under brinnande finanskris. Det 
är naturligtvis en situation som är helt unik. inga träd växer till himlen, men 
inga bedömare ser i dagsläget något stopp på kinas ekonomiska tillväxt. Landets 
medelklass, som efterfrågar lyxvaror som päls, växer med tiotals miljoner män-
niskor per år, och om tio år väntas var tredje kines räknas dit.
 i dag befinner vi oss i samma situation som Danmark gjorde på 1980-talet 
– med låg eller ingen lönsamhet inom mjölk- och köttnäringen, men med en 
lönsamhet i pälsbranschen som trotsar varje beskrivning. Svenska minkbönder 
har aldrig fått en krona i riktade stöd eller subventioner – och i dag behövs det 
heller inte. Många bönder väljer nu att införliva mink i sitt lantbruk för att, trots 
många års dålig lönsamhet, kunna fortsätta med sin verksamhet. Minken är 
framtidens ko, säger man i Danmark. Det ligger en del i det. 

Johan Dalén

Minken är 
framtidens ko

LEDARE

minksvensk
kontakta oss
Box 216, 294 25 Sölvesborg
tel: 0456-544 90, Fax: 0456-543 80
e-post: kansliet@svenskmink.se
www.facebook.com/svenskmink
www.svenskmink.se

Detta är ett magasin utgivet av Sveriges 
Pälsdjursuppfödares riksförbund som 
distribueras till svenska minkuppfödare 
och andra lantbrukare och intresserade. 
kan även beställas direkt från SPr.
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SPR

Vad gör sPr?
 – ett starkt nationellt förbund är den vik-
tigaste förutsättningen för en långsiktig och 
livskraftig minknäring i Sverige. Förbundet 
för med en tydlig röst medlemmarnas talan 
gentemot myndigheter och politiker, och tar 
den viktiga debatten med djurrättslobbyn, 
vars mål är att all djurhållning ska upphöra. 
Alla medlemmar i SPr deltar också i Mink-
hälsan, som är ett långtgående 
program för att säkerställa 
en hög och god djur-
hälsa. en annan viktig 
uppgift för SPr är 
att med öppenhet 
och upplysning 
öka kunskapen om 
minknäringen och 
förändra attityder.
 kansliet hjälper 
även enskilda med-
lemmar med rådgiv-
ning samt kontakter med 
myndigheter och kommuner.  Vi ger 
information och tips om minkfarmning, 
hjälper till med förmedling av exempelvis 
avelsdjur eller begagnad utrustning mellan 
medlemmar.

Hur ser kåren ut 
inom sPr?
 – Det finns en väldig generositet och 
välkomnande anda inom farmarkåren som 
naturligtvis delvis beror på det gynnsamma 
ekonomiska läget. Cirka 70 farmare gene-
rerar nästan 1 miljard kronor i export/år. 
Vi skulle med lätthet kunna bli dubbelt så 
många utan att det skulle påverka lönsam-
heten för de befintliga farmarna med en 
enda krona.

Vem är ansluten?

 – i princip alla minkfarmare är idag 
medlemmar i SPr.  

Varför ska man 
starta minkfarm nu?
 – Det gynnsamma prisläget är förstås 
en viktig faktor. Men det har också precis 
kommit nya föreskrifter, så att man vet 
vad man har att förhålla sig till framöver. 

Utöver detta har polis och rättsväsende 
börjat skärpa tonen mot aktivister, vilket 
ger arbetsro.

Hur betalar man 
medlemsaVgiften?
 – innan dess att man sålt sina första 
skinn betalar man ingenting till SPr. Där-
efter är medlemsavgiften baserad på antalet 
avelshonor. 

finns det 
utbildning för 
nystartade 
farmare?
 – SPr ger utbildningar för den 
som är ny i branschen. Vi har även tagit 
fram en branschbok för minkuppfödning 
med mycket information och handfasta råd. 

Hur Har sPr 
förbättrat 
djurHållningen för 
minknäringen?

 – De senaste åren har vi infört Mink-
hälsan som bland annat innebär att alla 
medlemmar får besök av Jordbruksverkets 
veterinärer som utför kontrollbesiktningar 
av djurens och farmens status minst fyra 
gånger per år. Förbundet och näringen har 
på många punkter föregått Jordbruksver-
kets föreskrifter. exempel på det är de eto-
loger som besöker farmen och undersöker 
djurets fysiska och mentala hälsa – något 
som i slutändan verkar för friskare djur och 
en bättre avel. Det var även SPr som tog 
initiativ till ligg- och spaningshyllor samt 
berikningsföremål – det som nu har stads-
fästs i föreskrifterna. 

Vilka 
samarbetsPartners 
Har sPr?

 – Vi har ett nära samarbete med Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA) där du 
som minkfarmare kan få hjälp med att ta 
foderprover eller med att obducera djur som 
dött av sjukdom. Förutom att biträdande 
statsveterinär på SVA är tillgänglig för råd-
givning, så åker veterinärer även kontinuer-
ligt ut och besöker farmarna. tillsammans 
med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
driver vi även en rad forskningsprojekt som 
alla syftar till att höja välfärden för minken.

jobbar sPr äVen 
utanför sVeriges 
gränser?
 – SPr är medlemmar i the european 
Fur Breeder’s Association (eFBA) och i 
det internationella nätverket international 
Fur trade Federation (iFtF). inom eFBA 
arbetar man med ett liknande djuromsorgs-
program som vår minkhälsa. Det är viktigt 
att lyfta frågor om minknäringen i Bryssel 
där många av besluten tas.

Vad har jag 
för nytta
av SPr?

JOHAN DALÉN
VD SPR, SVARAR.



Ett säkerhetsföretag specialiserat på intelligent kameraövervakning

Safe Solutions bygger kameralösningar med ”larmfunktion” utifrån ditt behov för att säkerställa din verksamhet. Värmekameran ser i full-
ständigt mörker oavsett väderlek, och larmar om någon närmar sig din anläggning under larmtid och åtgärd kan vidtas. 

Användarvänlig • Ser upp till 2 200 meter, identifierar inom 300 m • Ronderar farmen genom att analysera förinställda vyer/presets
Kameracentralen övervakar alla incidenter och påkallar hjälp vid larm • Lagrar larm i en månad • Full Service/Garanti/Support

Hyrs ut under en avtalstid

Kontakta oss på 040-18 49 13 för att veta mer om vår unika lösning, eller kontakta försäljningsansvarig direkt:  

Magnus Frönserius, magnus@safesolutionsab.com, 0760-21 61 99

Förrådsvägen 4, 512 50 Svenljunga
0325-10125, svenljunga.foder@telia.com

Helhetsleverantören av råvaror till minkfarmare
med egen foderproduktion och leverantör

till minkfodercentraler

JOHAN DALÉN
VD SPR, SVARAR.



Det finns en stor potential i den svenska 
minkaveln, som kan utnyttjas ännu bättre. 
Ett nytt samarbete mellan danska Kopen-
hagen Fur och svenska minkuppfödare 
skall säkerställa större valpkullar, bättre 
kvalitet och storlek samt säkerställa en 
pälsning av högsta kvalitet.

Under det senaste halvåret har svenska 
minkuppfödare haft ett nära samarbete med 
Kopenhagen Fur för att förbättra sin avel. 
Målet är att uppnå en högre kvalitet i aveln 
så att svenska minkuppfödare kan komma 
in i världseliten. Metoden har redan prövats 
i Danmark i ett projekt från 2009, där un-
derpresterande uppfödare från Kopenhagen 
Fur för att optimera sin produktion. På bara 

några år gick uppfödare i projektet från att 
ligga under genomsnittet på alla parametrar 
till en placering långt över genomsnittet.

Framgång kommer från hårt arbete
”Nyckeln bakom projektets framgång är att 
skapa en produktion och avelsdjur av abso-
luta toppklass. Dessa djur kan sedan säljas 
vidare till andra uppfödare i Sverige, varvid 
nivån överlag ökar,” säger Martin Fogtmann 
från Kopenhagen Fur Farmarservice och 
ansvarig för det svenska kvalitetsprojektet. 
”I slutändan handlar det hela om att tjäna 
pengar, och vår erfarenhet från det danska 
projektet 2009 visar att de svenska uppfö-
darna som deltar i projektet kan förvänta 
sig en värdeökning på ca. 10%.” (Justerat för 
prisändringar, red.).

Varje enskild uppfödare som deltar i projek-
tet får utveckla en personlig handlingsplan, 
som visar vilka områden han skall fokusera 
på. Detta är ett omfattande jobb, men det 

är nödvändigt om uppfödarna ska uppnå 
den önskade kvalitetshöjningen. ”Projek-
tets framgång kommer inte av sig själv, det 
ligger hårt arbete bakom. Kopenhagen Fur 
är mycket engagerade i projektet, liksom de 
utvalda svenska uppfödarna,” säger Martin 
Fogtmann.

Konkurrensfördelar
Kopenhagen Fur och uppfödarnas höga 
förväntningar på projektet grundar sig på 
att det finns en enorm outnyttjad potential 
i den svenska aveln som är uppbyggd på 
en stabil grund med vit- och blåmink samt 
cross. Dessa typer är mycket efterfrågade på 
pälsauktioner och priserna har under de se-
naste åren stigit till nya höjder.

”Det råder ingen tvekan om att det göms 
en del skatter inom den svenska aveln. Nu 
ska vi bara hitta dessa skatter och utnyttja 
alla möjligheter som ligger framför fötterna 
på uppfödarna,” säger Martin Fogtmann. 
”Vi måste röja undan några hinder på vä-
gen och behöver en bättre kunskapssprid-
ning i Sverige. När detta är gjort kommer de 
svenska uppfödare som deltar projektet att 
vara starkare än någonsin.”

Hittills är det nio uppfödare som har valts 
ut för projektet, men det finns fortfarande 
möjlighet att anmäla sitt intresse. Kontakta 
Martin Fogtmann på tel +45 4326 1216 el-
ler Kopenhagen Furs svenska representant 
Elisabeth Ohlsson på +46 70 621 0021.

”Det är alltid intressant att utveck-
la sig. Jag har gått med i projektet 
eftersom jag hoppas kunna höja 
min avelskvalitet. Samtidigt hoppas 
jag kunna knyta nya kontakter för 
att köpa och sälja avelsdjur och op-
timera pälsningen från mina min-
kar. Den svenska minkaveln har 
generellt ett stort förbättringsbehov, 
och Danmark är ett föregångsland 
inom detta område.”

Lars Glenmark

Svenska uppfödare
skall bli världsmästare

www.kopenhagenfur.com

Annons
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Från nötproducent 
till minkfarmare

REPORTAGE

Knut är andra generationens lantbrukare och på gården utanför Skara producerar 
familjen runt 450 000 kycklingar/år. På de 220 hektaren odlas mestadels vete till 
kycklingfodret men också oljeväxter och grynhavre. Tidigare hade man även nötkötts-
produktion med drygt 300 mjölkraskor, men familjen tyckte inte att djuren passade in 
på gården och det blev inte heller någon riktig ekonomi i verksamheten. Man började 
därför diskutera hur man skulle utnyttja stallarna bättre:
 – Vi hade en bra lokal på 2400 m2 och en mängd olika alternativ på hur vi skulle 
använda den – allt från husvagnsgarage och båtlager till att hyra ut den som ungdjurs-
stall. Men inget kändes som att det utvecklade gården eller gav tillräckligt med pengar, 
förklarar Knut. »
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REPORTAGE FORTS

knut hade läst lite om minkfarmning och 
blev nyfiken. Han ringde helt enkelt upp en 
minkuppfödare i Skaratrakten och frågade 
om han och familjen fick komma dit och 
titta. Det började mest som en idé bland 
andra, men när de lämnade farmen var 
familjen väldigt positiv:
 – Jag hade lite minnen av en minkfarm 
från när jag själv var barn, men de här 
djuren var till skillnad från dem lugna och 
nyfikna och såg ut att må bra. Min fru som 
hade varit väldigt tveksam till de här tan-
karna om minkuppfödning, ändrade också 
ståndpunkt efter besöket. 
Andra inom branschen peppade knut och 
beslutet att starta upp växte fram. Det var 
den goda ekonomin och möjligheten till ett 
par, tre arbetstillfällen som gjorde att vågen 
slutligen tippade över till minkfarmandets 
favör.
 Varken grannar eller vänner har haft 
några synpunkter på verksamheten och 
förhandsbeskedet för stallbyggnationen 
blev klart på under en månad. Det som har 

varit besvärligt är att miljökonsekvensbe-
skrivningen tar så lång tid att processa hos 
Länsstyrelsen. knut beskriver det som den 
jobbigaste biten och det har krävt en hel del 
tålamod hos familjen. 

 – Det är samma beslut som måste till 
vare sig man ska starta kyckling-, mink- el-
ler annan djurproduktion – det är segt i 
Sverige idag, menar knut. eftersom knut 
vill komma igång snabbt med produktionen

»

» Vi har haft bra hjälp från SPR under hela processen vilket har 
varit väldigt skönt. Sedan har vi också bra grannar och vänner 
runt omkring oss som tycker att det vi gör är spännande. «

Niklas Olsson, ägare av Håkans Mink
utanför Skara.
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Knut med sina söner Daniel (till vänster)
och Fredrik (till höger).

Niklas Olsson, ägare av Håkans Mink
utanför Skara.

och inte har någon erfarenhet av att para 
djuren, kommer han att starta upp med 950 
dräktiga honor. Lokalens storlek bestäm-
mer antalet och den gamla ladugården är 
ombyggd med extra ljusinsläpp i tak och på 
gavlar. investeringarna är på cirka 2,3 mil-
joner för att bygga om inklusive burar, göd-
selhantering och tempererat vatten. Foder 
köper knut från centralköket i Svenljunga.
 – Det känns självklart att börja med det. 
Vi har alldeles för få djur för att bygga ett 
eget kök och det är också ett stort kliv i bör-
jan när man ännu inte har kunskapen. 
när det gäller pälsningen kommer knut 
troligen att frysa djuren hela och lämna 
vidare till en pälsningscentral. Det är en stor 
investering och det är svårt att konkurrera 
med pälsningscentralernas nya maskiner. 
Familjen ser fram emot att komma igång 
med produktionen. knut kommer att ha 
huvudansvaret för kycklingarna och sonen, 
samt ytterligare en anställd, kommer att ha 
fokus på minkarna.
 – Vi har haft bra hjälp från Svensk mink 
under hela processen vilket har varit väldigt 
skönt. Sedan har vi också bra grannar och 
vänner runt omkring oss som tycker att det 
vi gör är spännande. Flera mjölkbönder i 
närheten är även intresserade av att starta 
minkuppfödning – de följer vår uppstart 
med stort intresse! 
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» Världens efterfrågan på päls 
är just nu enorm, närmast 
omättlig. De senaste åren har 
såväl världsproduktionen som 
priset fördubblats. «
       Johan Dalén, SPR
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Planera läget 
· tänk på möjligheten till utbyggnad.
· tänk på smittspridning – rena och orena zoner.
· tomten bör vara platt med diken runt.
· grunden måste vara dränerad.
· området skall vara inhägnat.
· tänk på att ha stort avstånd till grannar.

sPridningsareal för gödseln
· krav för mink (20 honor/hektar) på egen eller 
 arrenderad mark.
· Lokala avvikelser kan förekomma. 

kontakta kommunen
· kolla i god tid med kommunen om det råder några lokala  
 bestämmelser för hållning av pälsdjur.
· kommunens miljöavdelning eller förbund ansvarar för  
 tillstånd när det rör Miljö- och hälsoföreskrifter vid hållande  
 av djur.
· Bygganmälan ska innehålla:
 - kartskisser över var anläggningen ska placeras.
 - granngodkännande.
 - ritningar av hus – SPr kan bistå.

kontakta sPr
· kontakta kansliet för en blankett om ansökan om medlem- 
 skap. Förbundsstyrelsen beslutar sedan om inträde i
 förbundet.
· ta tidig kontakt med SPr, innan du kontaktar myndigheter.
· Skicka gärna samlade anbud till SPr så hjälper vi till med  
 driftsplan och budget. 

kontakta leVerantörer 
ocH fackfolk

· entreprenörer för bearbetning av tomten.
· elektriker för strömtillförsel.
· Leverantörer av virke och material.
· Leverantörer av pälsdjursutrustning.

kontakta bank ocH 
redoVisningsfirma

· kontrollera lånelöfte och storlek på denna.
· inventera verksamheten på gården.

kontakta länsstyrelsen

§16-tillstånd Pälsdjur (1988:534), Do90. i samband med 
ansökan vill länsstyrelsen även ha in:
· Skiss över djurens förvaring och övriga utrymmen. 
 Ange gärna förvaringsutrymmenas mått.
· Handlingar som styrker sökandes lämplighet i form av intyg  
 från utbildningar och erfarenhet.
· kontroll av anläggningen görs inom tre månader från att  
 ansökan är komplett.

Ansökan om förprövning av djurstall enligt djurskyddsför-
ordningen (1988:539) krävs när ett djurstall nybyggs, byggs 
om, byggs till eller ändras på ett sätt som har betydelse ur 
djurskydds- eller djurhälsosynpunkt.

eller

Förhandsanmälan enligt 9 § Statens Jordbruksverks föreskrif-
ter (2012:12) om förprövning med anledning av mindre om- 
eller tillbyggnad av sedan tidigare förprövat djurstall.

ansök om miljötillstånd
om din anläggning hyser mer än sammanlagt 400 djurenheter 
(1 djurenhet = 10 avelshonor), behöver du ansöka om ett särskilt 
miljötillstånd. Detta kan ta upp till 1,5 år, men det finns möjlig-
heter att kunna sätta igång under tiden, om du tar upp detta från 
början i din ansökan. kontakta SPr eller exempelvis Hushåll-
ningssällskapet för handledning. 

Hur börjar jag med 
minkuppfödning?

STARTA

Alla byggnationer måste vara slutförda vid djurens
ankomst. Uppfödare bör också ha genomgått 
en grundläggande kompetenskurs i djurskydd. 
Kontakta SPR för mer information.

VIKTIGT
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Andra generationens
minkfarmare

REPORTAGE

Gösta Larsson är andra gene-
rationen minkfarmare och tog 
över efter sin far redan 1944. 
Nu är det hans söner, Staffan 
och Roger, som i sin tur driver 
farmen utanför Mjällby. Här 
finns 5000 avelshonor eller 
nio kilometer minkgångar som 
Gösta stolt framhåller. 

Sedan gösta tog över efter sin far för nära 
70 år sedan, har familjen endast haft ett 
enda förlustår. när vi besöker farmen är de 
i full gång med att tillverka ett nytt gödsel-
system. Många års erfarenhet och en hel 
del driftighet har resulterat i ett patent som 
man nu i första hand ska införa på den egna 
farmen. Man är även i full gång med att 
renovera kontorsdelen.
 – Ja, efter 30 år är det verkligen dags och 
nu känns det ju som om det finns gott hopp 
om framtiden för minknäringen, förklarar 
Staffan.

närHeten till fodret Viktig 
ett par lastbilar med laxrens kör upp på 
gården och råvarorna lastas av för att senare 
frysas ner i stora containrar. runt 75 % av 
årsförbrukningen av foder går åt mellan 
juni och augusti.
 Både Staffan och gösta framhåller när-
heten till ett centralkök eller en råvarokälla 
som en mycket viktig komponent när man 
ska starta upp sin näring. en annan viktig 
faktor är att myndigheterna har kunskap 
om djurslaget och därför kan det ibland 
underlätta att man väljer en kommun där 
minknäringen redan är etablerad. 
 Foderpriserna följer skinnpriserna – är 
skinnpriserna höga så är råvarorna dyrare. 
Man räknar med runt 45-50 kg foder per 
producerat skinn – lite beroende på hur 
många valpar honan får. 
– Just nu ligger priset på 2,50 - 2,80 kr/
kg på centralköken, säger gösta. Själv har 
han tillverkat sitt eget foder sedan 1947 och 
producerar även foder för försäljning sedan 
drygt 30 år tillbaka. 
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NORDVACC AB. Box 112, 129 22 Hägersten.
Tel: 08-449 46 50. Fax: 08-449 46 56.
vet@nordvacc.se I www.nordvacc.se

Vaccine quality 
without compromise.

FAKTA
· 5000 avelshonor
· 8 heltidsanställda
· 20 miljoner i omsättning
· Producerar 4000 ton foder/år
· Egen foderproduktion sedan 1947

» Variationen över året ger en väldig tillfredställelse men alla 
som jobbar med djur vet att det inte är ett åtta till fem-jobb 
utan ett sätt att leva.«

Det finns i dag 23 fodertillverkare varav 
tre som är centralkök. Av Sveriges ca 70 
farmare köper runt 70 % sitt foder från 
centralköken. 

anPassning är en 
framgångsfaktor
efter andra världskriget steg priserna på skinn 
från en dag till nästa med runt 100 %. Det 
gjorde att gösta kunde investera i verksam-
heten som sedan dess har fortsatt att växa till 
dagens storlek. Att man har kunnat anpassa 
sig efter olika regelverk och den ekonomiska 
marknaden, är en viktig del i familjen Lars-
sons framgång. Staffan framhåller att man 
långsiktigt måste kunna planera sin verk-
samhet eftersom inkomsterna är så ojämna. 
Minknäringen är prismässigt oreglerad och 
all försäljning sker genom auktionshusens 
fem årliga auktionstillfällen. 
 – Jämfört med t ex svinuppfödning eller 
mjölkproduktion så är det den här ojämn-
heten i ekonomin som är det svåraste. Men 
har man en årslön på banken, ett långsik-

tigt tänkande och lite sunt förnuft så klarar 
man sig bra.
 Det positiva med lantbrukaryrket är det 
omväxlande arbetet, friheten och omsorgen 

om djuren. gösta poängterar att om man 
saknar öga för djur ska man syssla med 
något annat. 
 – Variationen över året ger en väldig till-
fredställelse men alla som jobbar med djur 
vet att det inte är ett åtta till fem-jobb utan 
ett sätt att leva. 

satsa På medelstandard
Familjen Larssons råd är att försöka hålla 
minst medelstandard på sin 
besättning. Siktar man på 
högre måste man vara be-
redd på att det kostar mycket 
extra, dessutom ska man ha 
en hel del tur för att lyckas. 
Att utnyttja begagnatmark-
naden är också ett bra sätt 
att komma igång utan för 
stora investeringar.

 – Det kan till exempel vara klokt att
inte börja med att investera i dyr pälsnings-
utrustning utan lämna djuren till ett pälseri 
som tar hand om skinnen, menar Staffan.

en öPPen branscH
idag producerar kina 18-20 miljoner skinn 
varje år men av skandinaviska auktionernas 
köpare är nästan två tredjedelar kineser. 
Man har helt enkelt svårt att få fram ett lika 
bra foder och bra avelsdjur i kina som Sve-
rige. Dessutom är djurhälsan inte lika god 
som i Skandinavien vilket påverkar skinnens 
kvalitet och gör att det ständigt finns köpare 
av skandinaviska skinn.
 – i Sverige producerar vi 2 % av alla skinn 
i världen – det är marginellt. Det finns 
gott om utrymme för fler i näringen och 
tillgången ger branschen en öppenhet efter-
som man inte behöver vara konkurrenter, 
avslutar gösta.
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1 Hur många djur 
ska jag starta 
uPP med?

ett smidigt sätt att starta upp i mindre skala är att 
köpa 500 valpar och på så sätt lära sig livscykeln från 
början. Vill man komma igång snabbare och få full 
produktion direkt, köper man parade honor som 
valpar inom 14 dagar. idag finns det 1,2 miljoner min-
kar i Sverige varav 200 000 avelshonor. Den största 
farmen i Sverige har i oktober 75 - 90 000 djur. De 
minsta farmerna har cirka 1 000 djur. Medeltalet per 
farmare är 2 800 avelshonor. Produktionskostnaden 
på en mink är ca 250 kr.

2 Vilka tyPer aV 
anläggningar 
finns?

skuggHus 
två rader med gång mellan. endast tak. 

fyraradersHus/miniHall  
Liknar skugghus men med fyra rader. tak och gavlar.

minkHall 
ekonomibyggnad.

 

3 Hur många burar 
beHöVs?
Det är vanligt att börja med 1 000 avels-

honor. räkna med att varje hona lämnar sex valpar, 
vilket i slutändan ger ca 7 000 djur. efter valpningen 
flyttas valparna två och två till andra burar medan en 
av hanvalparna blir kvar med honan. För varje hona 

måste man alltså ha 3,5 gånger så många burar – i 
detta fall 3 500 burar. en bur med etage inklusive 
tempererat vattensystem, gödselrännor med komplett 
pumpsystem och brunn i fyraradershus kostar runt 
1 200 kr/bur. kostnaden sjunker marginellt med ett 
par hundralappar för varje 500 extra avelshonor.

4 Vilka fler 
inVesteringar 
måste jag göra?

De största investeringarna är foderanläggning och 
pälsningsutrustning. Med tiden kan man hämta 
råvaror själv och skapa sitt eget foderhus – ca 30 % av 
Sveriges farmare producerar sitt eget foder. Djuren 
äter i snitt 2 hg/dag för runt 3 kr/kg. när det gäller 
pälsutrustning kan det vara en bra idé att ta hjälp 
av något av de många pälserier som finns i europa. 
Pälserierna både hämtar djuren på farmen och 
levererar sedan skinnen direkt till auktionshusen. 
kostnaden för dig som farmare är då 20-25 kr/skinn. 
Det finns även en bra begagnatmarknad när det gäl-
ler pälsningsutrustning där flera farmare kan gå ihop 
om investeringen. 

5 Hur fungerar 
gödsel-
Hanteringen?

organiserad gödselhantering med godkännande 
från kommunen är ett måste innan man startar upp. 
Spridningsarealen är viktig eftersom antalet djur 
styrs av hur många hektar man har. Med stigande 
priser på handelsgödsel, är minkgödseln en handels-
vara och säljs bland annat till bönder i Skåne.

kom igång 
med mink

FRÅGOR
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På tio år har världsproduktionen av päls fördubblats. 2001 producerades 29,5 
miljoner minkskinn i världen. 2012 hade den siffran mer än fördubblats, till 59,1 
miljoner producerade skinn. Prisutvecklingen har under samma år utvecklats 
från 185 DKK/skinn till 476 DKK/skinn – en prisökning på hela 157 %. Här finns 
verkligen utrymme för en större marknad! 

en ljus framtid

Källa: Kopenhagen Fur
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Bekanta dig med 

oss och våra produkter!

Allt du behöver till din

PÄLSFARM

OstroCenter saluför produkter inom  järnvaru-, 
byggnads- och fritidssektorn samt har även 
omfattande lantbrukshandel med farmpro-
dukter som specialitet. 

På vår farmavdelning hittar du alla produkter 
du behöver till din pälsfarm, oberoende av sä-
song. Varje årstid innebär nya arbetsmoment 
på din pälsfarm, med allt från seminering till 
pälsning. Vi håller produktsortimentet uppda-
terat och hos oss hittar du både standardpro-
dukter och specialprodukter. 

Kontakta oss gärna inför nästa säsong. Vi la-
gerför ett omfattande produktutbud och kan 
erbjuda dig helhetslösningar. Vi strävar till att  
uppfylla våra kunders önskemål.

OstroCenter  +358 6 781 7450
Frillmossavägen 2 info@ostrocenter.fi
FI 66900 Nykarleby www.ostrocenter.fi

I 50 års tid har vi på Granlunds specialiserat 
oss på tillverkning och utveckling av tillbehör 
samt redskap inom pälsdjurssektorn. Produkt-
utvecklingen sker ständigt i nära samråd med 
lokala farmare. Pälsfarmarna delger ofta sina 
behov av nya eller förbättrade produkter och 
vi tillverkar den bästa möjliga produkten för 
att underlätta farmarbetet. Vår långa erfaren-
het och ständiga produktutveckling har gjort 
Granlunds till marknadsledare och föregånga-
re i branschen.

Vi använder och marknadsför farmnät från Be-
tafence som är världens största enskilda galler-
producent. Betafence produktionsstandarder 
är betydligt hårdare än branschens allmänna 
normer, vilket garanterar galler av mycket hög 
kvalitet. 

Vi strävar till ett nära och långsiktigt samarbete 
med kunderna som huvudsaklingen består av 
farmare i Finland. En del av våra produkter går 
också på export.

Vi är verksamma i en kommun var pälsdjursnäringen har en framträdande roll.  
Med många års erfarenhet av pälsdjursnäring kan vi erbjuda helhetslösningar  till 
dig som pälsfarmare. Vi följer säsongsarbetet på farmen och erbjuder produkter 
för varje moment. Därför lönar det sig att kolla med oss, även om vi finns i Finland.

Granlunds Farmtillbehör +358 6 764 1033
Norra Munsalavägen 174 info@granlunds.com
FI 66950 Munsala www.granlunds.com

Annons
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Helsida
185 mm x 285 mm

Stående
Halvsida
90 mm x
285 mm

Halvsida
185 mm x 135 mm

Standard
185 mm x 55 mm

Logotype
90 mm x
30 mm

Enkel
90 mm x
55 mm

Kvartssida
90 mm x
135 mm

minksvensk

ANNONSSTORLEKAR
OCH PRISER 2013
Logotyp 3 900 kr
Enkel annons 4 800 kr
Standardannons 6 700 kr
Kvartssida 8 500 kr
Halvsida 13 500 kr
Stående halvsida 13 500 kr
Helsida 18 500 kr

ALL UTRUSTNING FÖR FARMER 
OCH PÄLSHANTERING

Hedensted Gruppen – för professionella pälsfarmare

Hedensted Gruppen A/S är ledande fullserviceleverantör av 

all slags utrustning för pälsdjursuppfödare i Europa. 

Vi arbetar ständigt med att skapa värde för våra kunder 

genom att erbjuda lösningar som förbättrar deras ekono-

miska resultat.
För mer information:
Tonny B. Rasmussen
Mobil (+45) 30 88 13 31
tbr@hedensted-gruppen.dk

BETAFENCE

Vejlevej 15, DK-8722 Hedensted
Telefon  (+45) 75 89 12 44
Telefax (+45) 75 89 11 80

www.hedensted-gruppen.dk

VATTENSYSTEM pälSNiNgSMASKiNER FODERMASKiNER BOlÅDOR NäT



Box 216, 294 25 Sölvesborg
Tel: 0456-544 90, Fax: 0456-543 80

E-post: kansliet@svenskmink.se
www.facebook.se/svenskmink

www.svenskmink.se

Det kompletta säkra minkgödselsystemet
GVA tillverkar kompletta 
minkutgödslingssystem sedan 1992.
Detta ger garanti för stor kunskap om 
projektering, produktion och funktion.

Vår minkgödselränna är världens 
bäst sålda (3.000.000 meter).
Den är 100% formstabil och produceras 
i vår egen fabrik i Danmark.

Vi har eget fullt tillbehörssortiment, vilket 
ger Dig trygghet i ett väl fungerande 
utgödslingssystem.

Välkomna att kontakta
MINKOMAT AB
Göran Ohlsson,  070-6004800

Automatisk GVA
vajerutgödsling

GVA ränna m
onterad för 9 år sedan ... Inga problem

!

Länk till vår
facebooksida


