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Salget af 13.309 Chinchillaskind på juni-auktionen gav en gennemsnitspris på 351 kr. Det var
en lille prisnedgang på 7% i forhold til april-auktionen. Topprisen blev 720 kr. for toplottet.
Det største prisfald kom på de dyreste skind, men da vi samtidig havde str. 40 med på denne
auktion, kom gennemsnitsprisen tæt på den i april. Det er også grunden til, at den danske
gennemsnitspris næsten er magen til prisen i april. Vare for vare var der en prisnedgang. Som
altid var der stor forskel på de blå skind (renhedsgrad 1+2) og renhedsgrad 3+4. Størrelse bliver vigtigere og vigtigere. Navnlig bliver store skind betalt godt, og husk at det koster mange
penge at have for små skind. Undersorter blev solgt godt med stigninger, men også undersorterne levede godt af, at vi udbød flere store skind end på sidste auktion.
Det var ikke mange kunder i auktionssalen, da salget startede, men vi fik alligevel solgt skindene nogenlunde tilfredsstillende. Det var hovedsageligt Italien og Kina, der købte skindene,
men også Grækenland, USA og Danmark var blandt køberne.
Kopenhagen Fur ser ikke prisnedgangen som noget permanent. Vi har før set Chinchillaskind
falde i pris på juni-auktionen for så igen at stige på september-auktionen. Det tror vi på sker
igen. Vi har et meget attraktivt produkt, hvor kvaliteten af det arbejde, som avlerne har udført i
samarbejde med Kopenhagen Fur og Garveriet O. H. Pels, giver Chinchillaskind, som ifølge
vores kunder er de bedste i verden.
Kopenhagen Fur vil benytte lejligheden til at ønske alle Chinchillaavlere og deres familier en
rigtig god sommer.
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