
Skinnets värde-
en viktig faktor  för 

lönsamheten



Några av nycklarna till ett högre skinnvärde

• Urval

• Rätt slakttid

• Bra slakt & saltning

• Rätt beredning



Urval

• Alla skinn ska (kan) INTE beredas

• Titta på djuren innan ni märker med   
”återtag skinn”

• Individmärkning vid beredning ger dig ”Facit”

• Skapa en ”skinn-grupp” i besättningen



Rätt slakttid
• April - November

• Under vintermånaderna sätter alla 
raser vinterull som är av betydligt 
sämre kvalité och sällan blir bra på ett 
berett skinn.



Rätt slakttid
• Klippning ca 6-8 veckor före slakt och 

utfodring med kraftfoder bidrar till 
bättre pälskvalitet på vinterlammen

• Krävs en ordentlig kostnadskalkyl för 
bästa ekonomiska utfall



Bra slakt & saltning
Riktigt uselt avtaget skinn
(faktiskt från ett ”slakteri”)

Riktigt snyggt avtaget skinn



Långsmal nacke / ”normalt” skinn



Saltningen

• Det är viktigt att saltningen görs så fort skinnet svalnat eftersom 
förruttnelseprocessen påbörjar i skinnet så fort det är avtaget från 
kroppen. För sen saltning gör att skinnet surnar.

• Använd helst nytt salt eftersom det konserverar lädret snabbare än 
salt som använts tidigare. Gammalt salt kan också innehålla bakterier 
som gör att skinnet surnar.

• Skinnen bör ligga minst 10-14 dagar i salt innan de levereras in till oss

• Ett välsaltat och svalt förvarat skinn kan ligga länge (ca 6 mån.) utan 
att bli förstört



Rätt beredning
• Rätt beredning för varje skinn 

• Låt skinnet styra användningsområdet 

• Ge kunden rätt information och 
guidning i sitt köp – va proffset!

• Prisdifferentiera skinnen – våga ta 
betalt för de bra skinnen men också ta 
mindre för de dåliga



Rätt beredning
• Nyttja vår kostnadsfria tjänst –

”Önskar hjälp med val av lämpligaste 
beredning”

• Ge oss guidning i vad ni ungefär vill ha, 
eftersom ett skinn kan vara lämpligt 
till flera olika beredningsalternativ



Marknadsföring
• Egen Gårdsstämpel på skinnen

Vi hjälper er gärna med att ta fram en design –
ni berättar bara vad ni vill ha för text och ev. logga



Stort tack för uppmärksamheten 
och lycka till med försäljningen!!
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