
Copyright Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt 

 

Skinnyavl 

Hvis du planlægger at avle på dit skinny eller skinnybærer marsvin, så er der nogle ting du bør 

sætte dig ind i.  

Disse ting vil jeg komme ind på i denne artikel, som tager udgangspunkt i min egen viden samt 

egne erfaringer og holdninger. 

 

Først og fremmest, er der nogle procentsatser for hvad du får hvis du parrer følgende: 

 

Skinny + Skinny = 100 % Skinny unger 

Skinny + Skinnybærer = 50 % Skinny & 50 % Skinnybærer unger 

Skinny + Almindeligt marsvin = 100 % Skinnybærer unger 

 

Ovenstående er de parringer der gerne må foretages i skinny/-bærer avl.  

 

Da der, desværre, er en del mennesker derude der ikke sætter sig ind i skinny/-bærer avl og derfor 

blander nogle ting ind i denne avl, der absolut ikke burde forekomme der, vil jeg også komme ind 

på dette.  

Parringer der absolut IKKE må forekomme:  

 

Skinny eller Skinnybærer + Cuy eller Cuma – generelt bør INTET med cuy i afstamningen blandes 

med skinny/-bærer avlen! 

Skinny eller Skinnybærer + Satin marsvin – indtil videre er vores skinny/-bærer avl ikke stærk nok 

til at begynde at blande satin ind i den. 

Skinnybærer + Skinnybærer – denne parring vil resultere i nogle unger hvor du ikke vil kunne se 

om de er Skinnybærer eller almindelige marsvin og derfor bør den ikke forekomme! 

Skinnybærer + Almindeligt marsvin – denne parring vil ligesom ovenstående resultere i nogle 

unger hvor du ikke vil kunne se om de er Skinnybærer eller almindelige marsvin, og bør derfor ikke 

forekomme!  

 



 

I min avl herhjemme, bruger jeg mest muligt at parre en Skinnybærer hun med en Skinny han. 

Dette har jeg valgt da jeg på den måde da jeg så kan få mere størrelse på afkommet ved at bruge 

nogle gode solide bærere til formålet. Man kan godt avle Skinny + Skinny, me

generationer i træk – der bør man tage bærere med ind over, for at holde størrelsen på 

afkommet.  

Generelt handler det meget om ansvar og omtanke. Især også ved salg af afkom, gælder det om at 

informere og give vejledning med. 

skinnybærere er private folk stadig forbeholdne med at købe til kæl fordi de ikke rigtigt ved hvad 

det betyder at et dyr er skinnybærer.

Nogle gode links man evt. kan give med:

 

http://www.von-sortfod.dk/Skinnyvejledning_A4.pdf

http://www.skinnyfakta.dk 

https://www.facebook.com/groups/263946243657947/
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vl herhjemme, bruger jeg mest muligt at parre en Skinnybærer hun med en Skinny han. 

Dette har jeg valgt da jeg på den måde da jeg så kan få mere størrelse på afkommet ved at bruge 

nogle gode solide bærere til formålet. Man kan godt avle Skinny + Skinny, me

der bør man tage bærere med ind over, for at holde størrelsen på 

  

 

Generelt handler det meget om ansvar og omtanke. Især også ved salg af afkom, gælder det om at 

informere og give vejledning med. Skinny/-bærer er ikke helt kendt ude i befolkningen endnu, især 

skinnybærere er private folk stadig forbeholdne med at købe til kæl fordi de ikke rigtigt ved hvad 

det betyder at et dyr er skinnybærer.  

 

Nogle gode links man evt. kan give med: 

sortfod.dk/Skinnyvejledning_A4.pdf 

ebook.com/groups/263946243657947/ 

Copyright Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt 

vl herhjemme, bruger jeg mest muligt at parre en Skinnybærer hun med en Skinny han. 

Dette har jeg valgt da jeg på den måde da jeg så kan få mere størrelse på afkommet ved at bruge 

nogle gode solide bærere til formålet. Man kan godt avle Skinny + Skinny, men ikke i flere 

der bør man tage bærere med ind over, for at holde størrelsen på 

 

Generelt handler det meget om ansvar og omtanke. Især også ved salg af afkom, gælder det om at 

bærer er ikke helt kendt ude i befolkningen endnu, især 

skinnybærere er private folk stadig forbeholdne med at købe til kæl fordi de ikke rigtigt ved hvad 

 


