
Pressemeddelelse 
Roskilde Dyrskue er nomineret til Bedste Børneevent 2017 
Landbrugsformidling i børnehøjde har længe været på Roskilde 
Dyrskues dagsorden. Her kan både røres og spørges -  og mange 

børnefamilier har fået øjnene op for, at et dyrskue er sjov læring.  

 
Hvordan ser en høne ud indvendig? Er det virkelig tarme man bruger, når man 

stopper pølser og er en ko ikke bare en ko?  
På Roskilde Dyrskue har børnene bogstaveligt talt fingrene i landbruget og 

bliver klogere på en sjov måde.  
”Vi har lavet mange værksteder, hvor børn kan blive klogere ved at prøve ting 

af, og ikke bare lytte. Og så har vi skabt mange muligheder for at se og røre 
ved de mange landbrugsdyr og sætte landmanden i spil, så man kan gå direkte 

til kilden med sine spørgsmål. Det mener vi er en god en måde at møde dansk 
landbrug på”, forklarer Rikke Neuenschwander, der i 7 år har arbejdet med 

Roskilde Dyrskues børneopleveler.  I år fik mange børn en særlig oplevelse da 
elever fra ZBC, Slagteriskolen i Roskilde, viste grisens indvendige og stoppede 

pølser med børnene. Ved siden af kunne man se grisene i en moderne 
grisestald – samt fritgående grise i på græs.  

 

Roskilde Dyrskue er stadig et dyrskue 
Det er brugerne af Danmarks største guide for børnefamilier, Børn i byen, der 

har nomineret Roskilde Dyrskue til Bedste Børnevent 2017, sammen med 4 
andre events, såsom Langelands Festivalen og Cirkus Summarum.  

”Vi er meget stolte over, at vores arbejde med at formidle dansk landbrug på 
en sjov og lærerig måde har båret frugt. Børnene er jo fremtiden. Nogle af 

dem skal måske være landmænd, når de bliver store, og de skal alle være 
forbrugere og derfor er det vigtigt for landbruget, også at blive vist frem for 

børnene. Vi skal gøre vores for, at børnene ved, hvor mælken kommer fra”, 
fortæller Povl Fritzner, der understreger, at dyrskuets arbejde for børnenes 

oplevelser, ikke ændrer ved dyrskuets grundpræmisser: ”Roskilde Dyrskue er, 
og skal fortsat være, en levende fagmesse for landbruget med en stor og 

relevant maskinudstilling og en dyreudstilling af meget høj kvalitet. Men som 
Danmarks største dyrskue, og med en position tæt på store byer, mener vi 

også at vi har en forpligtelse til at invitere alle dem, der ikke har daglig adgang 

til en gård, indenfor”. 
 

Vær med i afstemningen 
Hvem der bliver Bedste Børnevent afgøres af en onlineafstemning, hvor alle 

kan deltage. Man kan afgive sin stemme via www.roskildedyrskue.dk.  
Afstemningen pågår frem til 25. oktober og resultatet offentliggøres den 5. 

november. 
 

Kontakt for yderligere information:Sekretariatschef, Charlotte Frimer Petersen, 
tlf: 40994733, mail: cfp@roskildedyrskue.dk 


