Lemvig marked og dyrskue
Lemvig Flyveplads
den 28. og 29. maj 2022
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Dyrskuets CHR nummer
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Dyrskueudvalget
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Finn Gade
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Morten Agger
Dyrskuets sekretær
Henrik Damgren
Dyrlægetilsyn
Dyrlægegruppen Vestjylland
Dyrskuepladsens adresse
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Dommere kvæg
DH og RDM Jørgen Knudsen
Jersey		
Thomas Søgaard
Kødkvæg
Erik Ørnsbjerg Johansen
Mønstring
Jørgen Knudsen
Dommere avlsheste og mønstring
		Allan Vihrs
		Henning Lund
		Niels Peter Riis
Dommere fritidsheste
Ridning
Carsten Bach Pedersen
Mønstring
Lene Gadgaard
Agility		
Flagridt
Masja Reinhard m.fl.
Årets hest
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Dommere/bedømmelse
I det omfang det er muligt og antallet af tilmeldte
dyr berettiger til, inviteres aut. racedommere til at
foretage avlsbedømmelsen. Som udstiller vil du
dog, f.eks. indenfor hestene opleve, at der ikke er
en dommer til hver enkelt race. Lemvig marked
og dyrskue benytter sig dog altid af erfarne dommere, der har stort kendskab til heste og bedømmelse af disse. Ingen kan deltage i bedømmelsen
af dyr, han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller
på anden måde økonomisk interesseret i.

Præmiering
Præmiering i forbindelse med avlsbedømmelse
foregår efter de for Landsskuet gældende regler.
Det er en pointskala, hvor 24 point er maksimum.
Der udleveres rosetter, efterhånden som bedømmelsen er færdig.
Hos fritidshestene uddeles rosetter i forbindelse
med afslutningen af konkurrencen om Årets Fritidshest.
Almindelige bestemmelser
På skuet kan kun udstilles dyr, der er rettidigt tilmeldt og optaget i kataloget.
Udstilleren bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskader og
anden form for beskadigelse, såvel under forsendelse som under udstillingen, ligesom udstillerne
er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres
dyr eller genstande på grund af fejl og forsømmelse fra udstilleren eller hans medhjælpers side.
Det kan anbefales udstillerne at sikre sig i den
henseende gennem et tillæg til bestående forsikringer.
Udstillerne må under lokalskuet i et og alt rette sig
efter anvisningerne fra dyrskueudvalget, der har
afgørelsen med hensyn til eventuelle uoverensstemmelser.
De besøgende færdes på udstillingsarealet på
eget ansvar. Eventuelle skader erstattes kun af
foreningen, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelighed fra foreningens side, og denne som følge deraf tillægges ansvaret.
Skuets ledelse kan kræve et dyr hjemsendt, hvis
det skønnes farligt for dyr eller mennesker.
Dyrene må først forlade skuet efter kl. 16.00.
Det vil være en stor hjælp, hvis udstillerne vil sikre, at der ikke efterlades andet end strøelse og
evt. foderrester ved dyrets plads, når udstillingen
forlades.
Ved tilmeldingen accepterer du, at vi må bruge relevante oplysninger om dig og dyrene i kataloger
og på hjemmesiden og bruge eventuelle billeder
i markedsføringen. Samtidig erklærer du, at du
er bekendt med reglerne for Lemvig marked og
dyrskue, samt indestår for rigtigheden af de oplysninger, du har givet ved tilmeldingen.
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SUNDHEDSREGLER - GENERELT
For at undgå smittespredning gælder en række
regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal
beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra
dyr eller besætninger med sygdomme.
Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger, der
har sygdomme.
Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og Landbrug & Fødevarer.

Brug sund fornuft: Tænk hele tiden på om det,
du er i gang med, kan øge smitterisikoen!
Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at
der er sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles
Fødevarestyrelsen og skuets ledelse.
Særligt for børnedyrskue
Der kan deltage kaniner i børnedyrskue uden særlige krav til vaccination og mærkning, da børnedyrskuet bliver afholdt på et område fuldstændig
adskilt fra hovedskuets afdelinger for disse arter.

Forhold vedrørende smittebegrænsning på
dyrskuet:
Alle har et ansvar for at begrænse smitte mellem
dyrene på dyrskuet.
• Ved vask af dyrene anbefales det ikke at anvende højtryksrenser
• Undgå så vidt muligt kontakt med dyr fra andre
besætninger
• Undgå at stresse dyrene
• Foder skal opbevares forsvarligt og ikke mindst
adskilt fra gødning

Udstilling af dyr på dyrskuer er bl.a. et positivt
udstillingsvindue for landbruget, men der er en risiko
for spredning af smitte ved at udstille dyr.
Alle har derfor et medansvar for at mindske denne risiko.
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KVÆG
Alt kvæg skal være øremærket og registreret i
CHR-registret efter gældende regler.
For besætninger, som har dyr stående i besætningen, der er importeret inden for de sidste 12 måneder, skal lovmæssige krav til særlig overvågning
for IBR og BVD overholdes. Desuden skal Landbrug & Fødevarers retningslinier i forbindelse med
import af kvæg overholdes.

Generelle regler for deltagelse i dyrskue
Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og
udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1
i minimum 7 mdr. før dyrskuet.

Indsyning
Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten
til skuet. Kun sunde dyr kan udstilles. Smitsomme
sygdomme som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis vil medføre, at
dyrene ikke får adgang til skuet.

Kvæg fra kødkvægsejendomme og ejendomme med gamle husdyrracer
Kvæg fra ikke-mælkeleverende ejendomme der
skal tilføres dyrskuet, skal undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonellaantistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 6 måneder før
dyrskuet. Kalve under 3 måneder, der skal tilføres
dyrskuet, skal også undersøges for salmonellaantistoffer.

Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor
besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på
paratuberkulose kan ikke tilføres skuet.
Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14
dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.
Transport
Køer og kvier må ikke transporteres de sidste 30
dage af drægtighedsperioden. Kvæg anses ikke
for transportegnet før 15 dage efter kælvning. Der
må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er
14 dage gamle.
Salmonella
Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, d.v.s.
rent geografisk gælder samme regler for hele landet. De generelle regler er ligeledes ændret på en
række punkter.

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de
seneste 7 måneder før skuet.

Andre besætningstyper
For mælkeleverende ejendomme skal der være taget 4 tank mælksprøver, hvor den seneste max må
være 30 dage gammel.
Dyret/dyrene, der skal tilføres dyrskuet, skal undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonellaantistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst
6 måneder før dyrskuet. Kalve under 3 måneder,
der skal tilføres dyrskuet, skal også undersøges
for salmonellaantistoffer.
Hvis der ved blodprøverne findes dyr med positivt
resultat (≥ 50 ODC%), kan besætningen ikke udstille på dyrskuer.

Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget
af dyrskuerne for at beskytte de deltagende besætninger bedst muligt.
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KVÆG
Mycoplasma
Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt
for smitte med Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret mycoplasma
i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før
skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige
symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og
mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra
besætningen.
Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve (PCR) ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring
månederne april og september, grænseværdi for
PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i dyrskuer.
Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasmaprøve ved seneste nationale tankmælks-overvågning eller anden positiv tankmælksprøve kan
deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50
ODC%. Prøven bør udtages direkte fra tanken af
uvildig person eksempelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.
B-streptokokker
Der kan ikke udstilles dyr fra besætning i B-streptokok registret. Besætningen, hvori dyret er regi-streret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer
til dyrskuet. Tjek eventuelt ved opslag i CHR-registret.

7/30 dages reglen
7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt
begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at
•
•

du ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der
er gået mindst 7 dage siden der sidst kom dyr
ind i besætningen, og
kvæg, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst
30 dage.

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den
generelle 30 dages regel. Det betyder, at kvæg,
som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet
dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles
på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne
er opfyldt.
Udstationering
Besætningsejer skal udstationere dyret til skuets
CHR. nr. 73058 med en kode 50 og hjemtage det
igen med en kode 51 i Dyreregistrering eller på besætningsblokken.

Ved tilmelding af kvæg gives der tilladelse til at vi må indsamle
data på besætningen og tilmeldte dyr til brug for sundhedsvurdering
jf. dyrskuets sundhedsregler.
Data indsamles fra CHR (Det centrale Husdyrregister)
og Kvægdatabasen
og leveres af Landbrug & Fødevarer
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HESTE
Heste skal medbringe deres hestepas. Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et hestepas, som skal
følge hesten under transport. Føl skal chipmærkes
og have pas, senest når det er 6 mdr. eller ved
udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der
er senest.
Det anbefales, at alle heste vaccineres mod influenza.
Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34
dage eller har folet indenfor de seneste 7 dage,
anses ikke for transportegnede. Føl må ikke transporteres, før navlen er fuldstændig helet. (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december
2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v.).
Heraf følger, at hopper og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles.
Det anbefales, at føllene er mindst 14 dage gamle
ved skuets start.
Heste med åbne, blødende eller væskende sår og
heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist.
Holdinddeling
Hestene inddeles i to kategorier: avlsheste og fritidsheste.
Avlshestene fremstilles i følgende hold:
• Hingste 4 år og derover
• Hingste 3 år
• Hingste 2 år
• Hopper 4 år og derover med føl ved siden
• Godlhopper
• Hopper 3 år
• Hopper 2 år
• Vallakker (skal være mindst 4 år)

Avlsbedømmelse
De udstillede heste skal som hovedregel være
godkendt af eller – via afstamning – tilknyttet et
avlsforbund under Landsudvalget for Heste i DK.
Der skal foreligge et hestepas eller en stamtavle
udstedt eller godkendt af ovennævnte landsudvalg, og som afstamningsmæssigt er godkendt af
den pågældende avlsretning. Der gives dispensation til Holsteiner dog således, at der er krav om, at
hesten er kåret, og/eller dens far og mor er kåret.
Hesten kan tidligst deltage i bedømmelsen, når
den er to år, eller den skal fylde to år i løbet af sommeren.
Udover avlsbedømmelsen kan du deltage i mønstring for avlshestene. Mønstringen vil ske samtidig
med avlsbedømmelsen. Her er ingen aldersopdeling. Du kan også deltage i de øvrige konkurrencer
sammen med fritidshestene (dog ikke mønstring),
hvis tiden tillader det.
Vallakker
Udstillede vallakker skal være mindst 4 år, og der
skal være mindst en to-ledet afstamning. Vallakker
kan indgå i en samling, dog med højest 50 %.
Er vallakken kåret, skal det være under et af Landsudvalgets avlsforbund.
Vallakker kan ikke deltage i konkurrencen om at
blive kåret til skuets bedste avlshest.
Skuets bedste avlshest
I denne konkurrence deltager alle fløjdyr inden
for alle repræsenterede racer, der er fremstillet til
avlsbedømmelse, og som minimum har opnået 23
point.
Fritidsheste
Hos fritidshestene er der ikke krav om stamtavle.
Alle udstillede heste kan deltage i mønstring, ridning, agility og flagridt. Se konkurrencebeskrivelserne på næste side
Retningslinjer for konkurrencerne kan fås ved henvendelse til Fjordland på tlf. 9663 0544 eller findes
HER
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KONKURRENCER FOR HESTE
Er der ændringer i forhold til de oplysninger, der
står i kataloget vedr. konkurrencerne, skal dette
oplyses senest kl. 09.15 på dyrskuedagen.
Dommerne forventer, at der er øvet på de forskellige discipliner hjemmefra.
HUSK at du skal bære ridehjelm i konkurrencerne.
I konkurrencerne opdeles deltagerne i 3 hold (gælder
ikke for mønstring ved avlshestene):
Hold 1 til og med 12 år
Hold 2 fra 13 år til og med 17 år.
Hold 3 fra 18 år
Vi forbeholder os ret til at ændre i holdopdelingen efter tilmeldingen, hvis der er for få deltagere i holdene.
Holdinddelingen gælder ikke ved avlsbedømmelsen.
Flagridt:
Der rides enkeltvis på tid. Der rides én omgang i ringen, hvor flag hver for sig skal flyttes til næste spand.
Spandene står på halmballer, så rytterne har mulighed for at nå dem fra hesten.
Hvis et flag falder ud af spanden, før rytteren er i mål,
gives der 15 strafsekunder.
Deltagere i denne konkurrence skal være under 18
år.

Rideprøve:
Hesten fremvises under rytter. Der rides med sadel
og trense og alm. delt bid. Der rides med reglementeret hovedbeklædning. Derudover er der ikke specielle krav til påklædning. Der rides efter dommerens
anvisning, så deltagelse kræver ikke, at rytterne skal
kunne et bestemt program. Hestens gangarter skal
vises, og dommeren vurderer samarbejdet mellem
hest og rytter.
Mønstring:
Hesten mønstres / fremvises på en bane efter nærmere fastsatte regler. Hesten skal have trense/hovedtøj på og fremvises ved hånd. Hesten skal vises
i skridt og trav og skal kunne stå stille foran dommeren. I vurderingen indgår blandt andet også hestens
velplejethed og mønstrerens optræden samt påklædning- evt. hvide bukser og hvid skjorte. Husk
velsiddende fodtøj, så hesten kan følges ubesværet i
trav. (bemærk mønstring ved avlshestene foregår
sammen med avlsbedømmelsen)
Agility:
Hesten og fremviseren skal gennem en forhindringsbane sammen. Hesten kan trækkes eller rides gennem forhindringsbanen.
Du kan kun deltage i én af de to agilitykonkurrencer.
Du har 3 forsøg til at gennemføre hver opgave.
Årets Fritidshest:
I denne konkurrence kan alle fritidsheste deltage.
Her lægges der vægt på harmoni og omgang mellem hest og trækker, hestens velplejethed, trækkers
påklædning og sikkerhed.
Dommerne vil have fokus på dig hele dagen.

KANINER
Der findes ingen specifikke bestemmelser for de udstillede kaniner på Lemvig marked og dyrskue, ud

over de til enhver tid gældende veterinære regler,
samt de generelle regler for skuets udstillere og dyr.

BØRNEDYRSKUE
For alle dyr ved børnedyrskuet gælder de samme krav, som er beskrevet under de forskellige
dyrearter i Plan og Regler.
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Vi gør opmærksom på, at der højest kan tilmeldes to børn pr. tilmeldt dyr.

