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BLÅ RUTE: Økocamp, smådyr, maskinudstilling
GUL RUTE: Jagt, malkekvæg, 4H, malkerobot, spisekammer
RØD RUTE: Kødkvæg, hestestald, malkerobot
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mødested for land & by

BØRNERUTEN...



STEDER AT OPLEVE:

l
Gårdsplads Gris/høns og æg
Gå på opdagelse blandt grise, høns og æg. Få en 
snak med nogle af de landmænd der selv har svin 
eller høns. Dem finder I ved ornen, eller ved hønse-
teltet. 

l
Økocamp
I ØkoCamp kan klassen tjekke sin økoviden med 
brætspillet Øko-wizzer. Her er Øko-landmænd, I kan 
snakke med. Der er mulighed for at bage øko-brød 
og lave sin egen koldskål.

l
Smådyrs stalde og ZOO – børnescene
I smådyrsstaldene er der masser af forskellige akti-
viteter. Får, geder og kaniner er gjort klar til fremvis-
ning i ringene. I Hønseudstillingen er der daggamle 
kyllinger,    I kan prøve at holde. 
09.00 – 10.30 Indskoling: Husdyr og produkter.
10.30 – 12.00 Mellemtrin: Komparativ anatomi.
12.00 – 14.00 Udskoling: Genetik og evolution.

l
Gårdsplads Maskiner
I Dansk Landbrug bliver der brugt masser af teknolo-
gi, prøv Walk of Future, hvor I bl.a. kan se googlebril-
len. I kan prøve at måle fugtigheden i korn og køre 
med små pedaltraktorer. Se den førerløse traktor, der 
kan klare markarbejdet helt alene.

l
4H området
En lille bro fører over til 4H, hvor der uddeles skat-
tekort over området. 4H har sit helt eget børne-
dyrskue, hvor børn udstiller deres egne kæledyr. 
Her kan I få inspiration til selv at holde dyr. Der er 
mulighed for at klappe og kæle med får, geder, 
høns og kaniner.
Aktiviteter som Action madskole, maling på trædyr 
og ponyridning koster lidt penge.

l
Jagt & hunde
Følg naturstien, hvor der vil være mulighed for 
både at se og mærke forskellige udstoppede dyr og 
billeder af naturen/dyrene. Skydebane med uddan-
nede instruktører hvor eleverne kan skyde med pile 
eller luftgevær. 

Andre gode madpakkesteder
Gedetårn, ZOO-børnescene, Gårdspladserne,
ØkoCamp, 4H-området, Jagtområdet og i haven.

Staldtips
På Roskilde Dyrskue kommer du helt tæt på dyr-
ene. Det er skuets styrke, der sikrer dig de største 
oplevelser, men husk på at dyr er...dyr. De kan blive 
bange og reagerer instinktivt ved at flygte eller 
forsvare sig med spark eller bid. Så hold afstand og 
rør kun ved dyr, der er rolige og som har set dig. Pas 
især på dyr med unger, de passer ekstra godt på, at 
ingen nærmer sig deres afkom. 
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l
Gårdsplads Kødkvæg
På gårdspladsen er der en sjov quiz om kødkvæg. I 
kan se de fleste af de forskellige slags kødkvæg, vi 
har i Danmark. Gå en tur gennem kødkvægsstaldene 
og se de imponerende dyr.

l
Hestestalde
Der findes mange forskellige hesteracer i alle størrel-
ser. Hvilken er din ynglingshest? 

l
Malkerobot
Peter Sivertsens køer er taget på dyrskue og har skif-
tet den hjemlige stald ud med stalden på dyrskuet. 
Her kan I se, hvordan køerne selv går ind i malkero-
botten og bliver malket automatisk. Koen bestem-
mer selv, hvornår hun vil malkes.

l
Spisekammer
I Spisekammeret er der masser af mad- og havein-
spiration. Der er forskellige aktiviteter, I kan prøve.

l
Malkekvægsstald
Køerne i malkekvægsstalden har en travl formid-
dag. Det er nemlig fredag formiddag, køerne bliver 
bedømt og får deres rosetter. Der er travlhed i frisør-
salonen, hvor de sidste krøller bliver sat, før køerne 
stilles til skue. 
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