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Kære avlere  
 

Vedr. skindindsamlingen d. 5. og 6. februar 2022  

 

Så er vi ved at være klar til dette års skindindsamling.  

Med denne mail vedlægger vi forskellige ting, som I bedes læse og følge, både i forhold til forberedelse, pakningen 

hjemmefra og den måde, det vil foregå her på indsamlingsstedet. Denne gang er der også instrukser i forhold til Covid-

19 på særskilt bilag 

Følgende 8 filer er vedlagt mailen: 

• Alm. Orientering – dette brev 

• Instruktion omkring håndtering og pakning af skind.   

• Identifikationsseddel, som lægges i poserne sammen med skindene  

• En baggrundserklæring, som udfyldes hjemmefra og afleveres ved indleveringen af skind. 

• Tro og love erklæring skal kun bruges ved fællestransport af skind og afleveres ved indsamlingen. 

• Fællestransportskema, som udfyldes og medbringes hertil, hvis flere avlere laver fælles transport. 

• Det svenske skema udfyldes og medbringes ved skindindsamlingen. Vi har vedlagt en kopi af skemaet, I kan 

også finde det på Tranås` s hjemmeside. Denne medbringes udfyldt i 3 eksemplarer.   

• Instrukser vedr. Covid-19    

 

Vedr. fællestransport: hvis I er flere avlere, som afleverer skind sammen, skal I mødes et sted, hvor der ikke er dyr, 

evt. på en parkeringsplads. Der afleveres en liste med navnene på dem, der indleverer på stedet. Den, som kommer 

med skindene skriver under på dokumentet, at reglerne er fuldt.         

 

Priser: 

Når I afleverer skind, indbetales 35 kr. pr. skind til at dække vores udgifter. 

Derudover indbetales ved indleveringen 50 kr. pr skind i depositum, dette beløb modregnes ved den endelige 

opgørelse fra Sverige.  

På garveriets hjemmeside ses garvepriser og prisen på de øvrige ting, som man ønsker sine skind behandlet. Når 

skindene kommer garvede tilbage, laver vi den endelige afregning i danske kroner. I skal være opmærksomme på, at vi 

skal betale dansk moms og at der til prisen også vil være fragten til og fra Sverige.    

Grundet mængden af skind vi sender, opnår vi rabat. Prisen kan svinge lidt fra år til år afhængig af kursen.    

Typisk vælges følgende 3 garvninger:   

Pels:   

Pelsgarvning betyder, at garveriet nedklipper uldsiden til 18 mm. Disse skind er f.eks. velegnet til at sy af, i 

barnesengen, i møbler m.v. De er vaskbare  

Plaid:  

Her klipper garveriet skindene ned til 3,5 cm. Disse skind kan også bruges til mange forskellige ting og er vaskbare. 

Måtte:  

Ulden klippes ikke og garves i fuld uldlængde. Disse er ikke vaskbare. 

 

Plaidskind nedklippet til 5 cm.: disse er også vaskbare. 

 

Øko-garvning/plaid: Skindene klippes ned til 3,5 cm, men er ikke vaskbare. 

 

Det er ikke alle skind, der egner sig til måtteskind. Hvis ulden er meget filtet, kan der ske skade på skindet. Nogle 

gange vælger garveriet at klippe til kortere længde, hvis de vurderer, at skindet ikke dur som måtteskind eks. pga. filtet 

uld. 

Med hensyn til skader, kan der nogle gange være saltskader eller syninger på bagsiden. Der kan være flere 

forklaringer, eks. at slagteren har snittet for tæt på skindet eller saltningen ikke har været helt ok.   

 

Til de forskellige garvetyper kan der også vælges andre muligheder ved garvningen.  

På garveriets hjemmeside kan I se priser og hvad det koster ekstra, hvis I f.eks. ønsker farvet bagside, voksbehandling, 

økogarvning m.v. Det hedder Tranås Skinnberedning. http://www.tranas-skinn.se/ 
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Vi har nogle farveprøver og farvede skind, som I er velkommen til at komme og se, inden I beslutter og pakker jeres 

skind derhjemme. 

   

Alle er velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller manglende oplysninger. 

 

 

Vi kan ikke sige præcist, hvornår skindene kommer tilbage. Vi har oplevet, at de kom tilbage i oktober og vi har de 

seneste år oplevet, at de har været her midt i juni.        

 

Vi sender en mail, når skindene er her og hvornår de kan afhentes. Hvis der er nogen, som ønsker dem tilsendt, sender 

vi gerne. I skrivende stund har vi ikke pris på forsendelse.  

 

 

Når vi får skindene tilbage, bliver de måske sendt ad to omgange. Farvning af skind tager lidt længere tid og kommer 

måske senere end de andre.   

Når skindene er tilbage, vælger vi 2 weekender, hvor I skal afhente jeres skind. Vi opfodrer meget til, at I kommer på 

de weekender, som vi melder ud eller vælger at få dem tilsendt.  

 

Betaling: der betales senest ved udlevering og afhentning af skind i de pågældende weekender. Garveriet står i den 

anden ende og vil gerne have deres penge.    

 

Salt: vi har stadig sække med stensalt. I må meget gerne give besked, hvis I ønsker stensalt. Pris pr. sæk 85 kr. (25 kg. 

pr. sæk)       

 

Vi glæder os til at se jer. 

 

Venlig hilsen  

 

Kirsten og Leif 

Gl. Aarup 11,  

5560 Aarup  

mail: gl.aarup5560@hotmail.com   

Hjemmeside: www.gl-aarup.dk   

tlf. 21391088 
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