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Pälsdjursuppfödning på Bj örkö
Den ftirste som blev pio4jär på vår ö var
Bernt Rabe ftir denna något ovanliga
näringsgren. Äret vär L944 när han star-
tade farmen men bara 2 är efter var flera
farmer på väg att uppftiras. När vi var
som flest var åtta fanner på ön.
För vår egen del startade vi t946 med att
köpa in 70 st dräktiga avelshonor ftir ett
pris kr 250 st. De köptes från
Ullestämma Minkarm utanfiir Linköping.
Eftersom åren gick ökade vi ut mer och
mer, men vid 325 avelshonor tyckte vi
antalet var lagom stort. För parningen
behövdes t hane till 4 honor. Parningen
började ftirsta dagarna i mars och slutade
efter ca 3-4 veckor. När 7 veckor gått kom
dom ftirsta kullarna och då började en
både arbets-sam och viktig tid i farmen.
Om vi kunde få 4 ungar i genomsnitt per
hona var resultatet godkänt. Många
honor fick ingen valp men det fanns dom
djur som kunde få ända upp till 10-12 st.
När sommaren och hösten hade gått och
vi hade kommit in i november skulle nya
avelsdjur tagas ut. Det var endast de
allra bästa djuren som fick leva vidare till
en ny avelssäsong, alla andra slaktades.
När urvalet var frirdigt började så päls-
ningen fttr fullt.

Dom ftirsta åren hade vi gengas som
avlivningsmedel. Det var inte alltid så lätt
att få fram ren och fin gas alla gånger.
Senare avlivade vi djuren med elektrisk
ström och nackbrytning. Det var mycket
bättre och smidigare både ftir djuren och
oss själva.
Efter pälsning och skrapning av skinnen
samt torkning var det dags efter en tid ftir
packning och ftirsäljning av skinnen.
Skinnen såldes på auktion ibland på
Hudson Bay i London eller också i
Stockholm. Auktionerna hölls 2-3 ggr per
ar på de olika ställena. Alltid spännande
om man hade satsat på rätt auktion. Det
kunde vara stora prisskillnader på de
olika auktionerna.
En minkfarm behövde stora markområden
till sitt ftirfogande när de gällde ekonomi-
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huset och alla minklängorna. I ekonomi-
huset fanns ett rejält frysrum, kylrum
samt ett stort utrymme for malnittg och
blandning av minkfodan. Även ett litet
kontor samt päls och torkrum fanns.

Maten till minken bestod huvudsakligen
av fisk och köttavfall. Men for att få maten
så nära likt den som minken kom över i
det fria, fick en del annat också tillsättas.
Bland annat kokt potatis, havregröt, blod
samt inte minst olika vitaminer. Också en
del antibiotika blandades i mateo, for att
hålla den fri från bakterier. För att få mat
kontinuerligt till djuren skrevs kontrakt
med olika fisk och köttfirmor. Köttavfall
kom från Uddevalla och Göteborgs slak-
thus L-2 ggr i veckan. Fiskrenset kom från
olika fiskbodar i fiskhamnen i Gtiteborg.


