
Sydvestjysk Pelscenter producerede i seneste sæson 760.000 
skind med fokus på at minimere omkostninger og tidsforbrug 
samt optimere kvalitet

Sydvestjysk Pelscenter har i det forgangne år skruet op for bluset 
med lidt flere maskiner, og fokus på arbejdsgange og kvaliteten.

– Frem for alt er vi gået meget frem i antallet af skind. I forrige 
sæson flåede vi dagligt omkring 25.000 mink om dagen, i år er vi 
oppe på ca. 40.000. 

– Inden for vores efterbearbejdning som taning, tørring og pak-
ning, er vi nu oppe på mellem 10.000 og 10.600 om dagen. Sidste år 
lå vi på 5.000 - 5.600 skind dagligt, fortæller Christian Winther, direk-
tør i Sydvestjysk Pelscenter.

Antallet af skind, der blev forarbejdet i forrige sæson var 580.000. 
Det tal er i år steget til 760.000 skind.

– Vi har optimeret til at kunne lave mellem 800.000 og 900.000 
skind, men en del flere mink end forventet endte i denne sæson 
med at blive videresolgt til avl, forklarer Christian Winther.

Karrusel i tanerummet
På flåområdet er man gået fra 7 til 11 flålinjer med Jasopels som ma-
skinleverandør. Sammen med den øgede mængde skind har der i 
pelssæsonen været behov for betydeligt flere medarbejdere.

– Det har været hektisk. Vi er gået fra 130 til 180 medarbejdere, 
hvoraf halvdelen er nye. En del af den øgede mængde skind er hen-
tet ved at medarbejderne nu arbejder i to-holdsskift, så vi benytter 
vores maskiner mere intensivt, siger Christian Winther.

I tanerummet er de markante forandringer allerstørst.
– Vi har fastholdt antallet af wrapmaskiner i taneområdet, men  sam-

men med Jasopels har vi bygget et karusselsystem med nogle bånd, så 
der konstant er skind og taner klar til operatøren af wrap-maskinen.
– Det har både forøget flowet og så har det sparet nogle medarbej-

dere, fremhæver Christian Winther, der også har øget mængden af 
taner og vogne, for at kunne imødekomme det større flow.

Optimering og kvalitetssikring
Med 180 medarbejdere, som i forskellig grad har kendskab til arbej-
det i et pelseri har Sydvestjysk Pelscenter fastholdt sit korps af senio-
rer, som oplærer medarbejdere og sikrer kvaliteten.

– Kvaliteten har overordnet udviklet sig positivt. Udover med-
arbejderne er der optimeret en del på vores skrabning. Alene det 
område har givet et løft til skindene senere i processen, fremhæver 
Christian Winther.

Også i den videre proces er der hentet mere kvalitet.
– Vi har også optimeret arbejdsgangen ved gennemløbstromlen 

efter skrabning, så der er savsmuld nok med fem minutters tromling 
efterfulgt af en syv minutters lædertromling med læderrens. Samlet 
ser vi en forbedring af vores kvalitet sammenholdt med forrige sæ-
son, vurderer Christian Winther.
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