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ÅRSRAPPORT 2018 
 

Chinchilla 
 

Sæsonen startede med et stort udbud på 24.209 Chinchillaskind på februar-auktionen. Vi solgte 

21.474 til en gennemsnitspris på 278 kr. 12.122 regulære skind blev solgt til 335 kr. i gennem-

snit, og toplottet opnåede 1.540 kr. pr. skind. Der var en pæn kollektion af mutationer, og her kla-

rede Beige og Shadow sig bedst, og der blev da også solgt en del Violet. 
 

På marts-auktionen blev der udbudt 14.571 Standard Chinchillaskind, hvoraf vi solgte 76% til en 

gennemsnits på 261 kr., hvilket var en prisreduktion på 8% i forhold til februar-auktionen. Regu-

lære skind kostede 296 kr. i gennemsnit. Toplottet blev solgt for 860 kr. Der blev solgt lidt under-

sorter i mutationerne. 
 

Priserne på maj-auktionen fik et lille fald på regulære Standardskind på 3% i forhold til marts-

auktionen. Der blev solgt 8.443 Standard Chinchillaskind. Gennemsnitsprisen blev 227 kr., og 

topprisen blev 700 kr. 4.393 regulære skind blev solgt for 287 kr. i gennemsnit. 
 

På juni-auktionen blev der udbudt 11.140 Standard Chinchillaskind, og de blev solgt for 241 kr. i 

gennemsnit, hvilket er en lille stigning på 6% i forhold til maj-auktionen. 7.422 regulære Stan-

dardskind blev solgt til 273 kr. i gennemsnit og en toppris på hele 1.680 kr. 
 

På september-auktionen udbød vi 18.084 skind, og af dem var 16.007 Standard Chinchillaskind, 

hvoraf 52% blev solgt til 224 kr. Vi solgte 5.698 af de regulære skind til 261 kr. i gennemsnit, og 

3.128 undersorter blev solgt for 155 kr. i gennemsnit. Topprisen blev skuffende 600 kr. pr. skind. 

Der blev desuden udbudt 2.077 mutationschinchillaskind. Bedste mutationer var Beige og Sha-

dow, der fik højeste toppris på 610 kr. af alle Chinchillaskind på auktionen. 
 

3.250 VB3 og VB4 skind vil blive kasseret efter september-auktionen. Der er ca. 5.000 skind til-

bage, hvoraf de fleste er undersorter, og de vil blive udbudt til den kommende sæson. 
 

Vi vil udbyde friske mutationschinchilla på januar- og september-auktionen 2019. 
 

Standard Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære       38.339  (37.075)  298 (337)  1.680 (1.700) 

Undersorter  24.399 (22.046)  187 (194)  390 (400) 

Total        62.738   (59.121)  255 (284)  1.680 (1.700) 
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Danske Standard Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  16.635 (17.174)  293 (346)  1.680 (1.700) 

Undersorter  7.996 (9.653)  180 (183)  390 (400) 

Total  24.631 (26.827)  256 (288)  1.680 (1.700) 

 

Black Velvet 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  127 (305)  302 (356)  350 (480) 

Undersorter  543 (313)  147 (181)  200 (280) 

Total  670 (618)  177 (268)  350 (480) 

 

Danske Black Velvet Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  70 (129)  311 (375)  350 (480) 

Undersorter  112 (87)  154 (183)  200 (280) 

Total  182 (216)  215 (297)  350 (480) 

 

Violet Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  471 (327)  198 (299)  280 (540) 

Undersorter  393 (133)  92 (134)  130 (190) 

Total  864 (460)  150 (251)  280 (540) 

 

Danske Violet Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  457 (300)  199 (299)  280 (540) 

Undersorter  338 (99)  92 (131)  130 (190) 

Total  795 (399)  154 (358)  280 (540) 

 

Shadow Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  322 (488)  282 (289)  610 (460) 

Undersorter  159 (169)  88 (132)  130 (230) 

Total  481 (657)  218 (249)  610 (460) 

 

Danske Shadow Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  284 (392)  284 (288)  610 (460) 

Undersorter  133 (134)  88 (127)  130 (230) 

Total  417 (526)  221 (247)  610 (460) 
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Blue Diamond Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  29 (65)  220 (260)  220 (450) 

Undersorter  79 (-)  80 (-)  80 (-) 

Total  108 (115)  118 (189)  220 (450) 

 

Danske Blue Diamond Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  29 (62)  220 (254)  220 (450) 

Undersorter  74 (50)  80 (97)  80 (126) 

Total  103 (104)  119 (191)  220 (450) 

 

Safir Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  - (51)  - (242)  - (250) 

Undersorter  38 (18)  80 (80)  80 (80) 

Total  38 (69)  80 (200)  80 (250) 

 

Danske Safir Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  - (47)  - (242)  - (250) 

Undersorter  34 (1)  80 (80)  80 (80) 

Total  34 (63)  80 (201)  80 (250) 

 

Beige Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  356 (297)  289 (330)  410 (420) 

Undersorter  371 (520)  99 (157)  120 (300) 

Total  727 (817)  192 (220)  410 (420) 

 

Danske Beige Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  300 (194)  292 (334)  410 (420) 

Undersorter  224  (278)  99 (158)  120 (300) 

Total  524 (472)  210 (230)  410 (420) 

 

Diverse Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  65 (37)  274 (174)  360 (260) 

Undersorter  13 (29)  80 (80)  80 (80) 

Total  65 (66)  274 (133)  360 (260) 
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Danske Diverse Chinchilla 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  58 (23)  292 (171)  360 (260) 

Undersorter  7 (18)  80 (80)  80 (80) 

Total  58 (41)  292 (131)  360 (260) 

 

Alle Chinchillaskind sæsonen 2017/2018 

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  39.696 (38.645)  297 (336)  1.680 (1.700) 

Undersorter  25.995 (23.278)  182 (192)  390 (400) 

Total  65.691 (61.923)  251 (282)  1.680 (1.700) 

 

Alle danske Chinchillaskind sæsonen 2017/2018  

  Antal solgt (2017)  Gns.pris (2017)  Toppris (2017) 

Regulære  17.826 (18.321)  290 (343)  1.680 (1.700) 

Undersorter  8.918 (10.237)  172 (181)  390 (400) 

Total  26.744 (28.558)  251 (285)  1.680 (1.700) 

 

Sæsonen startede godt med et stort udbud på både februar- og marts-auktionerne og et accep-

tabelt prisniveau på både Standard og mutationschinchilla. Herefter faldt både salgsprocenterne 

og priserne på de næste tre auktioner. Alt i alt kostede Chinchillaskind 251 kr. for alle skind solgt 

på Kopenhagen Fur i 2018. Det er som tidligere store skind med god kvalitet og frem for alt god 

renhedsgrad, der klarer sig bedst. Det er fortsat 2XDK, der er dyrest, men i år så vi, at XDK blev 

dyrere og dyrere, efterhånden som sæsonen skred frem, og på de seneste auktioner var priserne 

på XDK tæt på 2XDK. 3XDK klarede sig igen i år dårligt, både med hensyn til salgsprocent og 

prisniveau, og var faktisk billigere end XDK på september-auktionen. Grunden til, at priserne på 

DK og XDK er så høje lige nu, er, at kunderne farver skindene og laver andre processer med 

dem, når de får dem hjem. Det er moden lige nu. 

 

Mutationerne skuffede og mest typen Violet, mens Shadow og Beige ser ud til at have en fremtid 

hos kunderne. Kunderne ønsker fortsat flere skind i lottene. Kunderne ønsker, at der er så 

mange skind i samme farve, renhed og kvalitet, at de kan lave kollektioner af skindene og 

komme tilbage og købe flere, hvis det går godt med at sælge kollektionerne til forbrugerne i form 

af jakker og kåber. 

 

Det er fortsat bemærkelsesværdigt, at de danske skind kun er på prisniveau med de udenland-

ske skind. Selvfølgelig er der en del danske skind blandt de gode skind, der er trukket tilbage, og 

det vil helt sikkert betyde noget for den danske gennemsnitspris, hvis disse var blevet solgt. Det 

kan også være, at de udenlandske skind er lysere end de danske, og i øjeblikket er det en fordel. 

En anden grund er, at der er solgt mange danske topavlsdyr, både til udlandet men i høj grad 

også til nystartede danske Chinchillaavlere. Der mangler simpelt hen en del af de bedste danske 

skind. Det betyder så forhåbentligt, at vi om kort tid vil se en klar udvidelse i Danmark af gode 

skind. 
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Italien var igen dette års klart største og vigtigste købermarked både med hensyn til antal købte 

skind og højeste priser. Ligeledes købte Hong Kong, Japan og Korea samt England og Tyrkiet 

en del skind, og det var hovedsageligt de dyreste skind. Kina var igen en pænt stor køber i sæ-

sonen, men de kinesiske kunder køber stadigvæk ikke den dyre ende af skindene. Vi arbejder 

fortsat på, at Chinchilla vil blive en mere integreret del af det kinesiske marked, ligesom mink er 

det.  

 

På trods af at der er krise i pelsbranchen, er der fortsat interesse for vores produkt. Vi ved, at vo-

res garvning er verdens bedste, og at vores avlere laver store, gode skind. Hertil kommer, at vi 

stadig er de eneste avlere i verden, der kan producere store mængder genetisk blå Chinchilla-

skind, og det er det, der efterspørges. Når priserne er lave, så er det eneste, avlerne kan gøre, at 

sørge for at lave så gode skind som muligt. Der vil utvivlsomt blive produceret flere mutations-

chinchilla med hovedvægt på Beige og Shadow. Så håber vi, at kineserne til den kommende sæ-

son bliver endnu større kunder på Chinchilla.  

 

Kopenhagen Fur vil gerne sige tak for et godt samarbejde igennem hele sæsonen til alle Chin-

chillaavlere. 

 

 

Stig Reinhold 


