
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. september 2013 

SR/at/SRCs 

 

 
CHINCHILLA MARKEDSRAPPORT 

 

Der blev udbudt 14.103 Standard Chinchillaskind på september-auktionen, og heraf solgte vi 

13.040 skind til 328 kr. i gennemsnit. 7.456 regulære skind blev solgt til 414 kr. i gennemsnit 

mod 411 kr. på juni-auktionen, og 5.584 undersorter blev solgt til 312 kr. I juni kostede under-

sorterne 244 kr. Topprisen på september-auktionen blev 760 kr. mod 720 kr. i juni.  

 

416 regulære Black Velvet blev solgt godt til 409 kr. i gennemsnit og 780 kr. i toppris, hvilket 

blev bedste pris for Chinchilla på hele auktionen. 595 undersorter kostede 201 kr. i gennem-

snit.   

 

Herudover blev der solgt en del mutationer, hvoraf Blue Diamond klarede sig bedst. 46 regu-

lære skind blev solgt for 662 kr. i gennemsnit og 710 kr. i toppris. 127 Shadow blev solgt til 514 

kr. i gennemsnit, og også her var topprisen 710 kr. 222 Violet blev solgt til 441 kr. i gennemsnit 

og 670 kr. i toppris. 230 Brown blev solgt til 390 kr. i gennemsnit og 560 kr. i toppris. 55 Safir 

blev solgt for 349 kr. i gennemsnit. Her var topprisen 500 kr. 

 

Der var mange kunder i auktionssalen fra Italien, Kina, Hong Kong, Rusland, Tyrkiet m.fl. Ef-

terspørgslen efter blå skind var som sædvanligt stor, men også den mørke farve var vigtig på 

september-auktionen. Størrelsen er fortsat godt betalt lige som de gode kvaliteter. Generelt 

var der prisstigninger på de gode skind, og prisen faldt lidt på de mere kommercielle skind. Der 

er god efterspørgsel efter mutationer, men det store problem er det lille antal skind, der bliver 

produceret. Kopenhagen Fur kan kun anbefale, at avlerne producerer nogle flere mutations-

chinchilla. 

 

Italien var største køber, men også Kina købte en del. Der blev solgt en hel del af de bedste 

skind til en tyrkisk kunde, og en ny russisk kunde købte toplottet og en del flere skind af de ab-

solut bedste. 

 

Kopenhagen Fur tror, vi går en god sæson i møde, da der er færre kvalitetsskind på verdens-

markedet. Vi modtager flere og flere skind, der er godt pelset og med god kvalitet. Desuden er 

garvningen yderligere forbedret hen over den foregående sæson. 

 

Standard Chinchilla  

 Antal solgt Gennemsnitspris Toppris 

Regulære  7.456             414             760 

Undersorter  6.647             193             410 

I alt  14.103             310             760 

Danske Standard Chinchilla  

 Antal solgt Gennemsnitspris Toppris 

Regulære  4.434             444                         760 

Undersorter  3.012             194             410 

I alt  7.446             343             760 
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Black Velvet Chinchilla  

 Antal solgt Gennemsnitspris Toppris 

Regulære  416             408             780 

Undersorter  595             201             330 

I alt  1.011             286             780 

Danske Black Velvet Chinchilla  

 Antal solgt Gennemsnitspris Toppris 

Regulære  124             549             780 

Undersorter  93             212             330 

I alt  217             405             780 

 

Vi siger tak til alle Chinchillaavlere for godt samarbejde i løbet af sæsonen. 

 

 

Stig Reinhold 


