
Sydvestjysk Pelscenter pelser 900.000 mink i den kommende 
sæson med fokus på optimering i samarbejde med Jasopels

Sydvestjysk Pelscenter er ved at lande godt på benene efter starten i 
2013. I den indeværende sæson er der pelset omkring 600.000 mink 
og i den kommende sæson skal op mod 900.000 mink pelses og 
bearbejdes.

– I den kommende sæson skal vi flå omkring 35.000 mink om da-
gen. Omkring 7.800 bearbejder vi videre og resten ryger på frys, for-
tæller Christian Winther, direktør i Sydvestjysk Pelscenter.

Pelscentret ligger i et nedlagt mejeri i udkanten af Varde med 
10.000 kvadratmeter under tag.

– Det er nærmest ideelle rammer. Vi har en stor frysekapacitet og 
gode muligheder for at lave en rigtig god logistik, så vi har mindst 
mulig håndtering. Det hjælper os med at arbejde effektivt, og be-
vare den høje kvalitet, vurderer Christian Winther.

Jasopels som hovedleverandør
Efter opstarten i 2013 er Jasopels blevet den foretrukne leverandør 
af maskiner og udstyr til pelscentret. I den kommende sæson om-
fatter det blandt andet 11 flålinjer, 5 kropstromler, 5 skrabelinjer, 5 
skindtromler, 250 maxivogne med taner samt 6-8 tanelinjer og 2 
skindrenseautomater.

– Vi har et tæt samarbejde med Jasopels om at gøre vores produk-
tion endnu bedre. Vi kan trække på den indgående viden Jasopels 

har om deres maskiner – omvendt har vi en enorm driftserfaring. Den 
kombination giver en mulighed for at få stadigt stærkere og bedre 
produkter, forventer Christian Winther. 

En af fordelene ved det tætte samarbejde er ligeledes, at der 
hurtigt kan skabes resultater.

– Det er lidt som at sejle i en jolle. Hvis vi ændrer på noget, kan vi 
hurtigt mærke effekten af det, vi har gjort. Det bliver muligt at få hurti-
ge tilbagemeldinger på vores handlinger, og det tiltaler mig, siger Chri-
stian Winther, der tidligere har været fabrikschef hos Velux og Vestas.

Seniorer oplærer og kvalitetssikrer
En meget stor del af arbejdsstyrken i pelscentret er sæsonarbejdere 
fra Baltikum.

– I højsæsonen beskæftiger vi op til 150 medarbejdere, heraf er 
de fleste fra Letland, der tager orlov fra deres arbejde fra fx offent-
lige stillinger i hjemlandet, fortæller Christian Winther.

For at sikre kvaliteten af skindene og en god oplæring har Syd-
vestjysk Pelscenter en aftale med tidligere minkavlere.

– Vi har et godt samarbejde med en gruppe seniorer, som er 
med til at kvalitetssikre arbejdet. Det er hovedsagelig i flåprocessen, 
at de er med til at oplære de nye medarbejdere. Samtidig står de for 
kontroller i kæden, og registrer alt, så man kan følge skindene og stå 
inde for kvaliteten, forklarer Christian Winther, og tilføjer:

– Vi skal altid have styr på kvaliteten, dernæst skal vi kigge på optime-
ring i de enkelte led – og så huske at skære elefanten op i små bidder.
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