Årets sidste auktion på Kopenhagenfur er afsluttet:
Med september auktionen er salget af minkskind produceret i 2016 afsluttet.
Gennemsnitsprisen for danske minkskind for salgssæson 2017, endte på
262 kr. mod 235 kr. i 2016.
Hvad betyder det for de danske minkavlere ?
Landbrugets rådgivningstjeneste SEGES har offentliggjort regnskabs-tallene for
2016.
På baggrund af 119 årsrapporter ( regnskaber ) viser tallene:
Gennemsnitsfremstillingsprisen i 2016, for samtlige regnskaber er på 303 kr. /
skind.
Dette er alle udgifter: foderomkostninger, pelsning, vedligehold, diverse og
lønomkostninger, inkl. en ejeaflønning på 450.000 kr.
2016-resultatet giver altså for en gennemsnitsminkavler et underskud på
51 kr. / skind ( SEGES regner med en gennemsnitspris på 236 / skind i 2016 )
Men, der er meget stor forskel på de enkelte farmes produktionspris og salgspris.
For de 25 % af farmene i undersøgelsen, der havde det bedste resultater var
underskuddet i 2016 i gennemsnit på 4 kr. / skind. Af denne gruppe er der jo helt
sikkert nogle, der fortsat tjener penge. Dels fordi de holder en langt bedre
gennemsnitspris på de skind de sælger og fordi de fx sælger avlsdyr. Men også
fordi produktionsprisen for nogle avlere kan være langt lavere:
Man kan fx se, at der er stor forskel i foderomkostninger ( forskellen er ikke
angivet ) Men også forskelle i udgifter som, øvrige stykomkostninger: en forskel
på 8 kr / skind, vedligehold: en forskel på 4 kr. / skind, leasing og afskrivning: en
forskel på 9 kr / skind og lønomkostning ( inkl. ejeaflønning ) : en forskel på 13 kr.
/ skind. I alt viser de 25 % bedste af regnskaberne en fremstillingspris på 266 kr /
skind altså en fremstillingspris, der er 37 kr. mindre end gennemsnittet.
Nu er det jo ikke sikkert at dem, der har de bedste resultater både har de højeste
salgspriser og de laveste produktions-omkostninger og begge dele er jo lige
vigtige når man taler om fortsat eksistens af minkfarmen.
Men ét er i i hvert fald sikkert ! At selvom gennemsnitsprisen steg i 2017
til 262 kr. / skind så vil mange minkavlere, desværre, fortsat have
underskud på skind produceret i 2016 og solgt i 2017.
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