
Instruktion  

 
I forbindelse med skindindsamlingen skal man følge denne instruktion.  

 

Håndtering af skind inden indsamling: 

• Fra slagteren må man kun hente skind fra egne dyr og de skal transporteres hjem i emballage, 

hvorfra der ikke kan sive blod, saft m.v.. 

• Skindene skal være saltet minimum 14 dage før indsamlingen. 

• Skindene skal være skåret fri for benstumper, haleben, kødrester m.v.. 

• Man må kun medbringe skind fra egne dyr, der før slagtningen ikke viste tegn på sygdomme, der 

kan smitte mennesker eller dyr.  

• Man må medbringe hjemmeslagtede skind, hvor man har fulgt reglerne for hjemmeslagtning. 

  

Pakning af egne skind – derhjemme: 

• Skindene rystes fri for salt, evt. sure skind kasseres.  

• Alle skind mærkes med avlerens CHR nr.. og lammets nr., hvis man vil avle efter det. Det kan 

gøres ved at lade et øremærke sidde på skindet ved slagtningen eller ved at bruge et menillamærke, 

plastikstykke eller andet, som kan bindes på skindet, hvor man tydeligt kan skrive nr., så det ikke 

udviskes under transporten til garveriet. 

• Skindene vejes derhjemme.  

• Til indpakning bruges 2 lag nye kraftige gennemsigtige plastposer. Dvs. først lægger man skind i 

den ene pose, lukker til med gaffatape og derrnæst lægges de i den næste pose. Inden man lukker 

til, indlægges en seddel, som viser, hvorledes man ønsker skindene i pågældende pose garvet. 

Vedlagte sedler skal bruges. Er der behov for flere, tager man selv kopier.  

• Selve pakningen: skindene foldes sammen og pakkes så fladt som muligt/ flade pakker med mindst 

mulig luft. Posernes åbne ende foldes lidt sammen, bukkes ind over pakken og tapes fast, så den 

ligger fladt og følger posens flade – ikke som når man samler og binder en pose for oven. Denne 

pakning er for at udnytte pladsen i containerne.   

• På hver seddel skrives nummer i rækken af pakker, man har med – eks. 1 af i alt 8 pakker, 2 af i alt 

8, osv. 

• Det skal være samme garveønske til alle skind i samme pose. Der kan godt være flere skind i 

samme pose, måske 3 – 4 skind afhængig af størrelse og vægt. Den yderste pose lukkes også 

forsvarligt til med gaffatape. Hver enkelt pakke med skind må ikke være tungere end at de kan 

håndteres uden at åbne sig eller gå i stykker.    

• Baggrundserklæring underskrives og medbringes til indsamlingsstedet. Ligeledes medbringes også 

dokumentet Skinnberedning følgeseddel i 3 eksemplar udfyldt hjemmefra. 

 

På indsamlingsstedet: 

• Man må ikke gå ind til vores dyr. 

• Man medbringer kun egne skind. 

• Når man kommer med de indpakkede skind udfylder vi skema med navn, adresse, CHR nr,, antal 

skind, totalvægt m.v.. Disse ting følger skindene til garveriet.  

• Man følger arbejdsgang og anvisning på indsamlingsstedet. 

• Når man indleverer sine skind, er det på ejerens ansvar hele vejen. Vi hæfter ikke for skindene, 

heller ikke under transporten til og fra garveriet samt medens de står hos os efter garvningen i 

Sverige. Garvningen er et mellemværende mellem avler og garveri. 

 

Vi modtager ikke:  

• Skind, hvor denne instruks ikke er fulgt. 

• Avlerens indpakkede skind må ikke åbnes på indsamlingsstedet. 

• Er der udbrud af smitsomme sygdomme, eks. udbrud af bluetongue, da må skind fra besætninger i 

en radius af 20 km. ikke indleveres. Opstår andre sygdomsudbrud, som har indflydelse på 

smittefarer, er den enkelte avler forpligtet til at undersøge reglerne i forhold til, om skindene må 

indleveres. 

• Skind fra syge dyr eller besætninger med mistanke om sygdom.  


