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Sol over Roskilde Dyrskue 2016 

Der var både sol, statsminister, og masser af glade gæster og dyr på årets Roskilde Dyrskue 

 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen åbnede Roskilde Dyrskue 2016, og med det blev tre festlige dage skudt godt i 

gang.  

86.342 mennesker gæstede årets dyrskue og overværede de mere end 1.800 landbrugsdyr, der dystede om 253 

præmier i bedømmelserne og optrådte i de mange shows. Præmielisterne kan ses på www.roskildedyrskue.dk. 

 

Et mødested for land og by 
Roskilde Dyrskue ønsker at være et mødested for land og by, hvor forbrugere og producenter kan snakke sig ind på 

hinanden og blive klogere på hinanden. Derfor kunne man i år leje en landmand til en guidet tur rundt på pladsen, 

og møde landmænd i de mange udstillinger og værksteder.  

Formanden for Roskilde Dyrskue, Povl Fritzner, opsummerede missionen således i sin afsluttende tale søndag: ”Vi 

håber, at alle vores gæster går hjem med viden om det danske landbrugserhverv og anerkendelse af, at vi 

producerer sunde fødevarer af høj kvalitet, med høj dyrevelfærd og et af verdens laveste klima- og miljøaftryk”.  

 
Skoledag på Dyrskuepladsen 
Fredag gæstede 4.000 skolebørn Dyrskuepladsen. Her gik de ad Børneruten og kom forbi forskellige 

skoletjenestetilbud, hvor de blandt meget andet kunne se en gris indvendig, lave deres egne chorizo-pølse eller 

mini-burger.  

På 3 formidlingsområder, kaldet Gårdspladsen, kunne eleverne møde landmænd og bla. tage et kig i landmandens 

fremtidige værktøjskasse, og prøve Google-briller og se førerløse traktorer. 

 

En ulykke  

Roskilde Dyrskue har i år haft en ulykke, da to heste fra et firspand løb løbsk og ind i en udstillingsstand. Seks 

personer var involveret i ulykken, hvoraf de to blev hentet af ambulance. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser 

efterfølgende, at de tilskadekomne har fået mindre læsioner. 

Roskilde Dyrskue samarbejder med Region Sjælland om det præhospitale beredskab og Midt- og Vestsjællands 

Politi om at lave et så sikkert dyrskue som muligt, og sikre den rigtige behandling ved ulykker. Paramedicinere og 

samaritterne var således også til stede under hele dyrskuet. Og de tilskadekomne fik hurtigt den rette behandling. 

Roskilde Dyrskue arbejdere fortsat med sikkerheden omkring afvikling af Roskilde Dyrskue og vil tage ulykken 

med i den videre evaluering.  

 

Tak for nu og på gensyn 
Roskilde Dyrskue takker for det gode vejr, den gode stemning og de mange glade gæster. Vi håber, at vi alle mødes 

igen til næste år, hvor Roskilde Dyrskue finder sted den 9.-11. juni. 

For de heste- og hundegale vender vi tilbage på Dyrskuepladsen 3. og 4. september med arrangementet Store 

Hestedag.    


