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Pelsdyravlere har haft rekord-
indtjening i 2009 og 2010, og 
2011 tegner også godt. Men er-
hvervets udviklingsmuligheder 
hæmmes på grund af langvarig 
sagsbehandling i kommunerne.

Af Carsten Steno

A
vl af pelsdyr til minkskind er en af de 
brancher i Danmark, der har de bedste 
udviklingsmuligheder, og indtjeningen 
er helt i top. Verdens største minkauk-

tion ligger i København og de godt 1.500 avlere 
tjener gode penge. I alt skaber erhvervet 20.000 
arbejdspladser i Danmark.

Pelsdyrsavlerbranchen har oplevet et par gode 
år i 2009 og 2010. Indtjeningen er steget, produ-
centerne er bedre polstret til fremtiden, og der 
har været plads til større lønudbetaling til ejerne. 

Det viser ErhvervsBladets analyse af branchen, 
der omfatter regnskaber fra 40 af de i alt godt 
1.500 avlere. 

Bruttofortjenesten er næsten fordoblet og 
driftsresultatet steget med 365 procent fra 2008 
til 2009. Det er et resultat af større omsætning og 
næsten uændrede omkostninger. Den primære 
årsag til stigningen i omsætningen er den globale 
stigning i prisen på mink. Prisen på mink var i 
2008 195 kroner per mink, og i 2009 328 kroner 
per mink.  Også i 2010 har indtjeningen været 
høj, men der foreligger endnu ikke tal for dette 
regnskabsår. 

Eliten køber pels

Direktør i brancheforeningen Kopenhagen Fur 
Torben Nielsen vurderer, at prisudviklingen 
sandsynligvis er et resultat af, at den globale fi-
nanskrise er på retur. Kvinderne – eller måske i 
særlig grad deres mænd – har igen råd til at købe 
pelse. Især blandt eliten i nyrige lande som Rus-
land og Kina.

Brancheforeningen oplyser, at branchen kun 
afsætter 0,5 procent af deres totale produktion i 
Danmark. Resten går til eksport. Erhvervet er så-
ledes særdeles lukrativt for Danmark.

Producenterne i ErhvervsBladets analyse har 
præsteret at hæve deres afkast på egenkapitalen 
fra -13,9 procent til 39,8 procent i 2009. Det er et 
resultat af større egenkapital, og fordi resultatet 
før skat i udsnittet er steget fra -20 millioner kro-
ner i 2008 til 49 millioner kroner i 2009. Branchen 
som i 2008 fik et samlet underskud, præsterer i 
2009 et overskud på næsten 50 millioner kroner.

Den positive udvikling afspejler sig også hos 
Pelsavlernes voksende auktionsforretning, Ko-
penhagen Fur i Glostrup. Den omsatte for syv 
milliarder kroner i den forgangne sæson, og med 
de aktuelle markedsudsigter ventes et til-
svarende niveau i 2010/11. Den stigende 
omsætning skyldes dog især udenlandske »
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skind – blandt andet fra Polen og Østeuropa, 
mens den danske produktion stagnerer.

Stadigt flere flytter til Polen

Og lige her blinker advarselslamperne. Miljøbu-
reaukrati forhindrer ifølge branchens talsmænd 
den nødvendige udbygning af erhvervet. Det kan 
tage op til fem år at få en miljøtilladelse igennem, 
hvis den da overhovedet kommer igennem. Og 
sagsbehandlingen er meget forskellig fra kom-
mune til kommune. 

»Vi kan desværre ikke udnytte en ellers ene-
stående chance for at skabe nye arbejdspladser 
og valutaindtjening til Danmark. Det skyldes, at 
det er uendeligt vanskeligt at udvide produktio-
nen. Selv simple ombygninger begrundet i bedre 
dyrevelfærd tager op til fire år at behandle på 
grund af kommunalt bureaukrati,« siger Torben 
Nielsen, som er administrerende direktør i Dansk 
Pelsdyravlerforening/Kopenhagen Fur.  

Samtidig kræver nye skærpede regler for stør-
relsen af pelsdyrbure, at hver enkelt minkavler 
investerer betydelige beløb i modernisering af 
produktionsapparatet uden udsigt til at få in-
vesteringen forrentet i form af højere priser for 
skindene.

Derfor er der stadigt flere danske minkavlere, 
der forlader Danmark og etablerer sig i Polen, 
selv om det der er sværere at få minkfoder af god 
kvalitet. Netop den høje kvalitet af dansk foder 
sikrer den høje skindstandard og tilsvarende hø-
jere pris for dansk mink. Men ifølge pelsdyrav-
lerbranchen er det kun et spørgsmål om tid, før 
 det også bliver muligt at få foder af høj kvalitet 
i Polen.

»Vi oplever på vores egn, at flere minkavlere 
flytter til Polen. Det er ikke muligt for unge at 
få forrentet investeringen i en minkfarm på de 
vilkår, der er i Danmark,« mener eksempelvis 
pelsdyravler Torben Mikkelsen, Glerup Mink, ved 
Hadsund. 

Stordrift betaler sig

Carsten Bukholt, Bukholt Mink i Lem ved Ring-
købing, er dog knap så pessimistisk. Han driver 
sammen med sin bror en af landets største mink-
farme med en bruttofortjeneste på over 25 mil-
lioner kroner og et overskud i fjor på 14 millioner 
kroner før skat. Han har netop investeret godt tre 
millioner kroner i den nye type bure, som den se-
neste regulering kræver og fejrer i disse uger det 
gode resultat med en familieferie på Mallorca.

»Vi kan klare os endnu ved stordrift og effek-
tiv produktion, og fordi vi har det gode foder 
herhjemme. Det er en større logistikopgave at 
flytte til Polen. Så længe verdensmarkedspriser-
ne er høje, er  det stadig muligt at opnå en god 
indtjening. Blandt andet fordi vi får 40-50 kroner 
mere for vores skind, end de polske producenter 
typisk gør,« siger Carsten Bukholt. 

Også han forudser dog intensiveret konkur-
rence fra Polen, hvor lønningerne er under en 
fjerdedel af, hvad de er i Danmark.

»

FOTO: HENNING BAGGER
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Afkastningsgrad SoliditetVirksomheder 2009

Afkast på aktiver i procent

Pelsdyravlerbranchens top 20

HBH Mink ApS

Engesvang Mink ApS

Bukholt Mink ApS

Vald. Knudsen ApS

Hagendrup Mink ApS

Trige Minkfarm ApS

Bork Pelsdyrfarm ApS

Glerup Mink ApS

Tørring Minkfarm ApS

L. J. Sørensen A/S

Thyra Mink af 1996 ApS

Haurvig Mink ApS

Bøgballe Mink A/S

Gedsted Minkfarm ApS

Gindeskovgård Mink ApS

Bjerregaard's Mink ApS

Egebjerg Mink ApS

Minkfarmen Højlund ApS

Plougslund Mink ApS

Arne Andersen's Minkfarm ApS.
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Analysen er udarbejdet af Berlingske 
Research for ErhvervsBladet og omfatter 
pelsdyravlere. Disse 40 virksomheder, som kun 
er et udsnit af branchen, er valgt ud fra deres af-
kastningsgrad og repræsenterer således de 40 
virksomheder, som klarer sig bedst i branchen. 

Analysen er udarbejdet ud fra selskabernes 
tre seneste tilgængelige regnskaber og omfat-
ter ikke virksomheder uden offentliggjorte 
regnskaber som eksempelvis personligt ejede 
virksomheder. På baggrund af regnskabstallene 
udarbejdes nøgletal for hver enkelt virksomhed 
og for branchen. 
 

Æ

Æ

Afkastningsgrad:
Driftsresultatet (overskuddet før renter, eks-

traordinære poster og skat) målt i forhold til de 
gennemsnitlige aktiver. Udtrykker virksomhe-
dens evne til at tjene penge på den alminde-
lige drift.

Soliditet:
Egenkapitalen målt i forhold til de samlede 

aktiver. Udtrykker, hvor solid virksomheden er til 
for eksempel at modstå en økonomisk krise.

Forrentning af egenkapital:
Overskuddet før skat målt i forhold til 

egenkapitalen (opgjort som gennemsnit over 
året). Udtrykker virksomhedens evne til at skabe 
overskud, set fra ejernes synsvinkel

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

METODE OG ORDBOGÆ

Verdens kvinder 
efterspørger mink, og 
priserne er igen stigende 
efter finanskrisen. Derfor 
har pelsdyravler Torben  
Mikkelsen i Hadsund og 
hans kolleger tjent gode 
penge i de senere år. 
Foto: Henning Bagger

INFOshop B
 PENGE I PELSDYR. Få det 
samlede overblik over bran-
chens økonomiske tilstand 
og se, hvordan de enkelte 
virksomheder klarer sig. Køb 
hele alysen på b.dk/infoshop 
til 990,- kr.

b.dk/infoshop

Lone og Flemming Ronald Larsen

Lone Vølding

Køb af virksomheder
- også virksomheder med gældsproblemer

Opkøb af alle typer virksomheder, også virk-

somheder der er konkurstruet, ikke virksom-

heder med fast ejendom.

kontakt på mail

ju.ourhouse@gmail.com

1999 2003 2004
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2008

2011

... elektroniske fakturaer.
Hvor længe har du råd til at lade være?

Se her: www.portoenstiger.dk

TrueLink.dk

4,00 kr. 4,25 kr. 4,50 kr. 4,75 kr.
5,50 kr.

8 kr.??

kl. projektorer

Møde - kursus - konferenceMøde - kursus - konference

75 39 60 33
Se vore gode kursustilbud - www.hovborg-kro.dk
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Af Carsten Steno

T
orben Mikkelsen nær-
mer sig de 60 år. Han 
driver Grevil Mink ved 
Hadsund og produce-

rer godt 14.000 minkskind 
om året. Han kunne sagtens 
producere det dobbelte, men 
det må han ikke. 

I Mariagerfjord Kommune 
har et nyt flertal bestående 
af S og SF nemlig vedtaget, 
at pelsdyravlere kun må ud-
lede halvdelen af den mæng-
de kvælstof, som andre 
pelsdyravlere i gennemsnit 
får lov at udlede. Det sker 
angiveligt af hensyn til den 

sårbare økokultur i Mariager 
Fjord.

»Men vi ligger faktisk 
langt fra fjorden, og vi op-
samler al vor gylle, som 

vi skal,« siger Torben Mik-
kelsen, der forudser, at det 
bliver svært at generations-
skifte hans minkfarm. 

Han har ellers fået en lang 

række priser for sine skind 
og er kendt i branchen for at 
drive en hæderlig forretning. 
Men han ser ingen mulig-
heder for, at yngre kræfter 
kan gå ind og overtage hans 
farm. Hvis de skal kunne 
forrente investeringen, skal 
produktionen udvides, og 
det er der ingen mulighed 
for. Derfor driver han selv 
farmen videre på ubestemt 
tid. 

Miljøregulering truer fremtid

Torben Mikkelsen peger på, 
at en veldrevet og effektiv 
minkfarm først og fremmest 
skabes ved hele tiden at 

være over dyrene og sikre, 
at de har de godt, og at der 
ikke spreder sig sygdomme. 
Det kræver erfarent perso-
nale. Derfor er det som så-
dan heller ikke lønomkost-
ningerne, men kommunens 
miljøregulering, der truer 
hans fremtid. 

»Der er stort set ingen 
virksomheder tilbage i Had-
sund-området. Vi ender alle 
som pensionister på over-
førselsindkomster, der ikke 
bidrager til samfundet. Det 
kan da ikke være rigtigt,« 
mener han. 

cs@erhvervsbladet.dk

Umuligt at udvide god forretning
Producent i Mariager har god økonomi i pelsdyravl. Alligevel bliver det svært at sælge farmen videre til  
næste generation.

»Der er stort set ingen virksomheder til-

bage i Hadsund-området. Vi ender alle 

som pensionister på overførselsindkomster, 

der ikke bidrager til samfundet. Det kan da 

ikke være rigtigt.

Torben Mikkelsen, ejer af Grevil Mink i Hadsund
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