
Nye ideer hjælper 
minkavlere  
til effektiv drift

n  Minkfarmen Thyrrestrup Testcenteret grund-
lagt i 1993. 

n  Færdig udvidet i 2015 til 9.999 tæver 

n  Udviklings-, produktions- og byggeafdeling 
grundlagt i 2000.  

n  Hovedprodukter: Minkhaller i alle størrelser, 
sorteringsvogn, inventar til minkhaller samt 
redskaber til rationel farmdrift.  

n  Eksport: Finland, Holland, Norge, Spanien, 
Island, Sverige, USA, Canada, Grækenland, 
Litauen, Italien, Letland, Polen, Ukraine, Irland, 
Frankrig og Rusland.

Thyrrestrup Mink

Udvidelsen af Thyrrestrup Testcenter er netop 
afsluttet. Det er nu landets største private testcenter 
for mink med 10 klimahaller på i alt 31.500 m², der 
huser 9.999 tæver. Thyrrestrup Mink ApS holder infor-
mationsmøder til efteråret for bankrådgivere og deres 
landbrugskunder, der kunne være interesserede i at 
omlægge en del af deres drift til mink.

På få år er Thyrrestrup Mink 
blevet en anerkendt spiller, 
når det gælder opførelse af 
minkhaller og produktion af 
udstyr til minkfarme. Siden 
2000 har Thyrrestrup Mink 
ApS bygget 331 minkhaller 
på 148 farme. 

Annette Thyrrestrup, ad-
ministrerende direktør for 
fabrikken i Aars og bygge-
afdelingen hos Thyrrestrup 
Mink ApS, ser lyst på frem-
tiden. 

Positiv udvikling 
- Vi bygger mange minkhal-
ler i øjeblikket. Der var gode 
auktionspriser indtil 2013, 
i årets slutning oplevede vi 
et lille knæk, men nu er pri-
serne på et godt niveau igen. 
Der er en positiv stemning i 
branchen. Vi er i gang med 
mange nye projekter lige nu, 
siger Annette. 

Produkter opfindes  
når behovet opstår 
Thyrrestrup Mink’s pro-
duktprogram udvides i takt 
med, at behovet for produk-
terne opstår på testcenteret.  

- Produkterne bliver 
fremstillet efter vores ønsker 
om, at de skal være driftsef-
fektive og kræve minimal 
vedligeholdelse, have en 
lang levetid og kort tilbage-
betalings tid. 

- Det endelige produkt 

kommer tilbage til testfar-
men for grundig afprøvning 
før markedsføring og salg. 

Udvidelsen af  Thyrre-
strup Testcenter er netop 
afsluttet. 

Det er nu landets største 
private testcenter for mink, 
med 10 klimahaller på i alt 
31.500 m², der huser 9.999 
tæver. 

Konkurrencedygtige  
priser 
En af Thyrrestrup Mink’s 
stærke sider er kvalitetspro-
dukter til konkurrencedyg-
tige priser. Det kan lade 
sig gøre ved at Thyrrestrup 
Mink er selvfinansierende 
og foretager storindkøb på 
de rigtige tidspunkter di-
rekte ved råvare-producen-
ter. Alt udviklingsarbejde 
udføres internt. Produkti-
onsanlægget optimeres og 
automatiseres løbende. Se-
rieproduktion af standard 
produkter på egne danske 
fabrikker. De lavere produk-
tionsomkostninger kommer 
kunderne til gode.

- Det er en nødvendighed 
for at være konkurrence-
dygtig, når der produceres i 
Danmark. Den korte vej ud  
til hovedgruppen af mink-
avlere giver dem produkter, 
der kommer til tiden og som 
lever op til deres forvent-
ninger. Derved kan avancen 

reduceres, bl.a. også fordi 
reklamationer er yderste mi-
nimale, siger Annette Thyr-
restrup. 

Automatisk udmugning 
Sidste leveringsklare nyhed 
er automatisk udmugnings 
anlæg. Udviklingen be-
gyndte med at løse alle de 
kendte problemer, der er 
ved de allerede eksisterende 
anlæg på markedet. 

- Det har blandt andet 
resulteret i et produkt med 
større driftssikkerhed, meget 
bedre servicevenlighed. Der 
er længere holdbarhed på 
wirer og skrabere, ja alt er 
stærkere. Alt er lavet i rust-
fri. Vi har lavet et stærkere 
gear og en kraftigere motor. 
Anlægget stopper hurtigt 
ved havari. Der er mindre 
brug for service og det meste 
kan man selv skifte. 

” FAKTA
Vi er leveringsdygtige i Danmarks mest rationelle 
farmløsning, og på Thyrrestrup Testcenter kan 
inter esserede opleve en effektiv minkfarm med 
kort tilbagebetalingstid.

Annette Thyrrestrup, administrerende  
direktør for fabrikken i Aars og for bygge-
afdelingen hos Thyrrestrup Mink ApS. ”

” FAKTA
Minkbranchen er jo kendt for at dækningsbidraget 
svinger noget, men siden 1994 har der næsten 
kun været store sorte tal på bundlinjen. Og hos de 
minkproducenter, der kører en rationel produktion, 
har overskuddet været endnu større.

Annette Thyrrestrup, administrerende  
direktør for fabrikken i Aars og for bygge-
afdelingen hos Thyrrestrup Mink ApS. ”

- Vi bygger mange minkhaller 
i øjeblikket, siger Annette 
Thyrrestrup, administrerende 
direktør for byggeafdelingen 
hos Thyrrestrup Mink ApS. 

- Til gyllerenderne har vi 
lavet to-trins skrabere, som 
også skraber overkanten. 
Det betyder; Slut med fluer 
og lugt. Skraberne er med 
gummimembraner, der har 
meget lang holdbarhed, si-
ger Per Thyrrestrup, inde-
haver af Thyrrestrup Mink. 

Møde med  
nye minkavlere 
Dette efterår vil Thyrrestrup 
Mink tilbyde bankrådgivere 
og deres landbrugskunder, 
der kunne være interesse-
rede i at omlægge en del af 
deres drift til mink, et intro-
duktionsmøde omkring op-
start af minkfarm.  

- Vi er leveringsdygtige i 
Danmarks mest rationelle 
farmløsning, og på Thyrre-
strup Testcenter kan  inter-
esserede opleve en effektiv 
minkfarm med kort tilba-
gebetalingstid, der også kan 
etableres hos en ny minkav-
ler, siger Annette Thyrre-
strup.  

Hun så gerne en tilgang 
af kollegaer i Danmark, og 

kunne godt unde at svine- 
og mælkeproducenterne fik 
et højere dækningsbidrag 
for deres arbejdsindsats, for 
eksempel ved at omlægge en 
del af deres produktion til 
mink.  

Sorte tal på bundlinien 
- Minkbranchen er jo kendt 
for at dækningsbidra get 
svinger noget, men si-

den 1994 har der næsten 
kun været store sorte tal 
på bundlinjen. Og hos de 
minkproducenter, der kører 
en rationel produktion, har 
overskuddet været endnu 
større, siger Annette Thyr-
restrup.

Lederen af minkfarmen Thyrrestrup Testcenter Rønne Peder sen 
skal i gang med at teste det sidste nye produkt før markeds-
føring. En stor rustfri fodersilo til 23 tons minkfoder.  Omkring 
den bygges et isoleret elementhus med  vaskeplads og kølig 
parkering til 3 fodermaskiner.

Indvielse af ny hal på 5.000 m² ved Thyrrestrup Testcenter.  
En 37 meter bred 16 rækkers minkhal med automatisk klima-
styring og automatisk udmugningsanlæg. 

Thyrrestrup halmsamler 
fjerner al halmen på én gang 
og efterlader en fint renset 
gang. Den er fremstillet af 
højstyrkestål, og egenvægten 
er så lav, at den kan benyttes 
af selv små minilæssere. På 
billedet ses udviklingschef 
Sergejs Boisko. 

Eksportchef Olha Krechko 
med en mink i fangerør.

Thyrrestrup Mink’s gyllerende 
er Danmarks bredeste på  
41 cm. Den er svejset i sam-
lingerne så der ikke er ujævn-
heder, når skraberen kører 
igennem renden. 

Farme med Klimastyring 
modtagere løbende juster-
ings-værdier pr. SMS fra  
Per Thyrrestrup, indehaver af 
Thyrrestrup Mink. 


