
1.800 dyr gæster Dyrskuepladsen i Roskilde 
Igen i år oplever Roskilde Dyrskue stor tilslutning fra landbruget.  

Nu er tilmeldingerne for alle dyregrupper lukket og tallene er gjort op: 253 malkekvæg, 296 
kødkvæg, 52 får, 32 geder, 240 kaniner, 111 fjerkræ.  Hertil kommer 200 showheste, dyr i 
4Hs børneskue samt flere dyr der indgår i børneaktiviteter rundt på pladsen. I alt vil cirka 
1.800 dyr være samlet på Dyrskuepladsen.  

Ingen store krisetegn 
”Vi er glade for, at vi fortsat oplever stor tilslutning til dyreudstillingerne, for dyrene skal jo 
være i fokus på Roskilde Dyrskue. Vi følger landbrugets udvikling tæt, men vi kan 
konstatere at når man kigger på vores tal, så afspejler det ikke et landbrug i stor krise. 
Sidste år var der tilmeldt 282 malkekøer, og dette fald mener vi skyldes de lave 
mælkepriser. Også på hestetilmeldingerne har vi kunnet spore en lille nedgang, der kan 
relateres til den økonomiske krise, for der er ikke bedækket så mange hopper i den 
seneste tid og det slår selvfølgelig igennem på unghestene”, fortæller Thor Nielsen, 
Sekretariatsleder på Roskilde Dyrskue. Dyrekatalogerne kan ses på 
www.roskildedyrskue.dk. I katalogerne kan man orientere sig i de udstillede dyr og deres 
afstamning.  
Heller ikke maskinudstillingen er mærket af krisestemning. ”Vores Maskinudstilling blev i år 
udsolgt tidligere end de forrige år, og vi har rigtig mange gengangere der vælger at komme 
igen. Men der er også blevet skabt plads til nye udstillere, så vi kan præsentere vores 
gæster for en stor variation af maskiner”, siger Thor.  
 
Nye racer 
I år er racen Murray Grey med på Roskilde Dyrskue. Racen bliver kaldt Australiens 
nationale kødkvægsrace og er særligt berømmet for sit meget rolige temperament, lette 
kælvninger og gode kødkvalitet. Tyrene vejer mellem 900 kg og 1200 kg.  
Også racen Clydesdale er i år med for første gang. Clydesdale er en af de tunge 
hesteracer: En svær trækhest, der stammer Skotland og har et stang mål på mere end 
170 cm.  Den stærke trækhest blev brugt i landbruget og var udbredt i Skotland i starten af 
1900-tallet. Efter mekaniseringen af landbruget faldt antallet dog stødt og i dag bruges 
hesten fortrinsvis til kørsel.  
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