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Almindelige bestemmelser for Roskilde Dyrskue 2021
For at kunne udstille skal ejeren være bosiddende inden for området Sjælland, Møn, Lolland-Falster
eller Bornholm eller være inviteret af Roskilde Dyrskue.
Ingen kan tilkendes anerkendelse uden at være ejer af det eller de udstillede dyr. Ret til at modtage
anerkendelse tilkommer dog også aktieselskaber og foreninger, når dyrene ejes af foreninger eller
disses medlemmer.
Det påhviler hvert dommerhold ved sin formand, umiddelbart efter at bedømmelsen er sluttet at
indføre denne med motiver i dommerprotokollen, få protokollen underskrevet af hele dommerholdet og
aflevere protokollen til sekretariatet. Dommerne er bemyndigede til at overføre dyr fra den ene gruppe
til den anden.
Dommerne har frie hænder og selvstændigt ansvar for udførelsen af deres hverv, dog i henhold til
reglerne. Der kan gives ærespræmie til dyr, der opnår mindst 23 point
Efter at bedømmelsen er afsluttet, indføres resultatet i dommerprotokollerne, og når disse er
underskrevet, er den trufne afgørelse inappellabel.
Ingen kan være dommer, når vedkommende selv udstiller i de hold, dommerudvalget skal bedømme,
eller når der inden for disse hold udstilles dyr, i hvis bedømmelse han/hun er direkte økonomisk
interesseret. Roskilde Dyrskue har ret til at lade suppleanten indtræde eller flytte vedkommende til et
andet dommerhold.
Ethvert dyr, der tilkendes anerkendelse, skal udstilles på en sådan måde, at alle kan tage det i øjesyn
og blive bekendt med hvilken anerkendelse eller hvilken plads, det har opnået ved bedømmelsen.
Dommerne kan beslutte at tilbageholde en anerkendelse.
For at kunne udstilles i en samling skal dyret også være udstillet som enkeltindivid.
Dyrets ejer må indestå for rigtigheden af den alder, afstamning og ydelse, som han/hun har opgivet
ved tilmelding. Ligeledes må han/hun indestå for, at dyret ikke har fejl, der let kan undgå dommernes
opmærksomhed.
Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, der af Fødevareregionen er sat under offentligt tilsyn.
Såfremt forholdene gør det umuligt at skaffe plads til alle de tilmeldte dyr, kan Roskilde Dyrskue i
samråd med udstillingsudvalgene foranledige, at der foretages en prioritering.
På dyrskuepladsen leveres foder og halm til de udstillede dyr, efter nærmere aftale med
udstillingsudvalgene.
Dyrene skal være på dyrskuepladsen senest kl. 8.00 fredag morgen. For kvæg, får, geder og
kaniners vedkommende dog torsdag.
Ifølge Bekendtgørelse nr. 185 vedrørende dyrskuer, foretages der en veterinær syning af alle dyr. Ved
denne syning vil dyr, der har symptomer på smitsomme sygdomme blive afvist. Dette gælder også dyr
med ringorm. Enhver risiko for afvisning af dyr ved denne syning bæres alene af udstilleren.
Roskilde Dyrskue kan kræve et dyr hjemsendt, såfremt det skønnes farligt for dyr eller mennesker,
eller kræve at det forbliver i stalden.
Ingen dyr må fjernes fra dyrskuepladsen før søndag aften efter kl. 17.00. Dyr, der uden skriftlig
tilladelse trækkes bort fra skuet inden for de i programmet fastsatte mødetider, fortaber retten til
præmie, og udstilleren vil blive udelukket for udstilling af dyr i 5 år.
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Udstillerne skal under skuet, i et og alt, rette sig efter de givne regler og følge alle anvisninger fra
Roskilde Dyrskue eller dennes repræsentanter.
Der etableres nattevagt, men dyrskuet påtager sig intet økonomisk ansvar for de på pladsen værende
dyr og rekvisitter.
Udstillere bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden
form for beskadigelse såvel under forsendelse / transport som under udstillingen. Udstillerne er tillige
ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller
forsømmelse fra udstiller eller medhjælpers side. Det kan anbefales udstillerne at sikre sig i den
henseende gennem et tillæg til bestående forsikringer.
Tilmeldingsfrist:
Heste den 1. april.
Kødkvæg den 15. april
Malkekvæg, får, geder samt kaniner den 1. maj.
Malkekvæg: Forhånds tilmelding af besætning senest den 10. april (Kun Chr nr.)
Tilmeldingsgebyr

Gebyr

Moms

I alt kr.

Grundgebyr pr. udstiller (ikke kanin)..

336,00

84,00

420,00

Malkekvæg: ..........................................
Kalvekonkurrence:
Kalve under 1 år.....................................
For 3. års kalve skal der betales almindeligt tilmeldingsgebyr.

160,00

40,00

200,00

240,00

60,00

300,00

Kødkvæg: .............................................
Kødkvæg: (ko med kalv i boks) ..............

272,00
320,00

68,00
80,00

340,00
400,00

Heste:....................................................
Heste: Gangartskonkurrence .................

320,00
300,00

80,00

400,00
300,00

Får og geder: ........................................

80,00

20,00

100,00

Kaniner, grundgebyr pr. udstiller........
Kaniner ..................................................

48,00
40,00

12,00
10,00

60,00
50,00

De fastsatte tilmeldingsgebyrer gælder for alle, dog fratrækkes aktive medlemmer af Gefion, Østdansk
Landboforening, Odsherreds Landboforening, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landøkonomisk
Selskab, Sjællandske Familiebrug og Landboungdommen kr. 200,00 inkl. moms (dog ikke ved
kanintilmeldinger).
Hvis sekretariatet skal indberette tilmeldinger, opkræves et gebyr på kr. 400,For dyr, der afmeldes senest den 25. maj 2021, vil tilmeldingsgebyret blive tilbagebetalt.
Udstilleren kan ikke disponere over staldpladsen, ved afmelding eller udeblivelse.
Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar og risiko.
Enhver besøgende må rette sig efter alle bestemmelser truffet af Roskilde Dyrskue.
Roskilde, februar 2021
Roskilde Dyrskue v/ Charlotte Frimer Petersen
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Afdeling for får og geder
Veterinære forhold for udstilling af får og geder på dyrskuer i 2021
Udstilleren har pligt til at opsøge dyrlægen for dyrlægekontrol, inden indkørsel på pladsen.
•
•

Der må ikke være tilført klovbærende dyr til udstillerbesætningen de seneste 7 dage inden
udstilling.
Det udstillede dyr skal have været i besætningen de seneste 30 dage.

Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument. Dette udskrives fra nettet eller ved
henvendelse kan ske til CHR-afdelingen på tlf. 70 15 50 15.
Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt tilsyn.
Importerede dyr: Importerede dyr, skal være godkendt i relation til officielle godkendt regler. Dyr
importeret efter 01.01.2020 kan ikke udstilles.
Maedi: Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. M3 attest medbringes og
forevises ved indsyn.
Salmonella: Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have salmonellaniveau 1, i min 7 mdr..
Skab og lus: Dyr med lus eller skab vil blive afvist.
Kastning: Får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage.
Klovsyge:
•
•

For at udstille får og geder skal besætningen være testet fri for klovsyge og ejererklæring
vedrørende det frivillige klovsygesundhedsprogram skal medbringes.
Prøverne for klovsyge test er gældende i 3 år

Følgende regler skal dog overholdes:
❖ Lam/kid skal forblive i boksen eller indhegnet forevisningsring under udstillingen.
Smitsomme sygdomme: Besætninger med udbrud af nedenstående sygdomme kan ikke udstilles:
Orf i udbrud inden for 3 mdr. før dyrskuet, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom
øjenbetændelse, byldesyge og jaagsiekte lungesygdom.
Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme, inden for de sidste
14 dage, forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes, kan besætningsejeren
drages til ansvar.
Transport: Får/geder som forventes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet anses ikke for
transportegnede.
I øvrigt udstilles dyrene sundhedsmæssigt på eget ansvar.
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Generelle forhold
Dyrene skal have godkendte CHR-øremærker for at kunne udstilles, og være mærket i henhold til
gældende regler (Mærkningsbekendtgørelsen, nr. 679 af 18. maj 2020). Undtaget er dyr med
dispensation fra Fødevarestyrelsen.
Efter dyrskuet nedtager udstillerne grinderne som afleveres i de opstillede stativer.

Afdeling for får
Alle fåreracer godkendt af Dansk Kvæg kan udstilles i henhold til dyrskuet alm. regler om racerenhed,
racens beskrivelse og sundhed m.v.. Tvivlstilfælde vedrørende racerenhed, afvigelser i type, farve og
aftegn afgøres af dyrskuets ledelse.
De udstillede dyrs alder afgøres på grundlag af det kalenderår, hvori de er født. Dyr født i november
og december måned, kan udstilles i hold for de respektive efterfølgende kalenderår.
Uldlængden: For udstillede væddere og får gælder, at uldlængden ikke må overstige 2 cm. Dyr, der
ikke overholder disse regler, afvises af dommeren. Dog kan væddere og får af racerne Merino,
Wensleydale, Finuld, Spælsau og Gute møde med længere uld jvf. racebeskrivelsen. For
Finuldsracen gælder, at de skal være klippet efter 1. januar.
Tandstilling: Dyr med over- eller underbid større end ca. 1 mm bliver afvist ved bedømmelsen.
Halelængde: For alle dyr (gælder også import dyr) skal halen kunne dække endetarmsåbning og for
hundyr kønsåbning.
Samlinger: En samling kan bestå af 4 får, hvoraf mindst 3 skal bedømmes. Får tilmeldt som samling
skal udstilles som enkeltdyr, såfremt udefra kommende årsager (sygdom m.m.) forhindrer, at
samlingen kan udstilles. Alle dyr i samlingen skal tilmeldes som enkelt dyr, og der betales
tilmeldingsgebyr som for enkeltdyr.
Malkefårsracer der malkes på skuet kan stille uden lam.
Registrerede besætninger: Får, der er med i fåreregistreringen kan undlade at møde med lam, når
læmning og 2 måneders vægt er indberettet inden tilmeldingen til dyrskuet samme år.
Ikke-registrerede besætninger: Får fra besætninger, der ikke deltager i fåreregistreringen, og som er
2 år og ældre, skal møde med 2 lam.
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Holdinddeling:
Væddere
Væddere ........................................................

3 år og ældre

Væddere ........................................................

2 år

Væddere ........................................................

1 år

Får
Får med lam ..................................................

3 år og ældre

Får med lam ..................................................

2 år

Får med lam ..................................................

1 år

Får/gimmere uden lam ..................................

1 år

Samlinger
Samling af 3 dyr af samme køn.
Afkomssamling: 1 forældredyr med mindst 2 stk. afkom over 1 år, alle skal være tilmeldt og udstillet
som enkeltdyr
Tilmelding til kåring skal ske i forbindelse med tilmelding
Lineær kåring: Der gennemføres i år en lineær kåring af de udstillede dyr. Udstillerne skal ved
tilmelding til dyrskuet anføre, hvilke dyr de ønsker lineært kåret. Den lineære kåring kan efterfølgende
registreres i dyreregistreringen.
Konkurrencer:
Lammetilvækst: Der konkurreres om, hvem der har det hurtigst voksende lam (gram pr dag og/eller
procentvis), og hvem der har det hurtigst voksende lammekuld. For at deltage i konkurrencen skal
fødselsvægt og dato være indrapporteret ved tilmeldingen til dyrskuet. Lammet må maksimalt
være 5 måneder. Lammet skal være født af det tilmeldte moderfår og opfostret af samme.
Øvrige konkurrencer:
• Børnemønstringkonkurrence
• Mønstingskonkurrence for udstillere
• Bedste par, udstillerkonkurrence/showklasse
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Afdeling for geder
Alle gederacer godkendt af Dansk Gede Union kan udstilles i henhold til Dyrskuets alm. regler om
racerenhed, racens standard og sundhed m.v.. Der kræves mindst 87,5 % racerenhed.
Bukke og geder skal være øremærkede for at kunne udstilles. CHR-nummer / øremærkenummer skal
påføres tilmeldingsskema og anføres i kataloget sammen med eventuelt navn.
Der kan udstilles i følgende hold:
Bukke .............................................................

3 år og ældre

Bukke .............................................................

2 år

Bukke .............................................................

1 år

Grand Old Ladies, med/uden kid

7 år og ældre

Geder med kid ................................................

3 år og ældre

Geder med kid ................................................

2 år

Geder med kid ................................................

1 år

Geder uden kid ...............................................

1 år

Afkomssamling: 1 forældredyr med min. 2 afkom på min 1 år.
Dyr til samling tilmeldes enkeltvis
Gedernes alder følger kalenderåret, således regnes dyr født i 2020 for værende 1 år i 2021.
Geder på to år og derover skal kunne dokumentere produktionsegenskaber i form af kid.
Geder, der er med i gederegistreringen, kan undlade at møde med kid, når læmning og 2 mdr. vægt er
indberettet inden tilmeldingen til dyrskuet.
Geder, der udstilles med kid, skal have læmmet efter 1/1 i indeværende år
Geder og bukke skal kunne håndteres således at yver, patter og pung kan vurderes af dommerne.
Tandstilling: Dyr med over- og underbid større end tilladt i racestandarden, kan ikke bedømmes.
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Afdeling for fjerkræ
Alt fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet kan fastslås.
Der skal foreligge vaccinationskort mod Newcastle disease med dyrlægestempel ved
ankomst til Dyrskuet (Revaccination skal foretages én gang årligt). Vaccinationen skal være
udført senest 8 dage før udstilling, ellers vil dyret blive afvist.
Daggamle kyllinger skal mærkes batch-vis, og skal holdes adskilt fra vaccinerede fjerkræ.
Der kan ikke tilmeldes duer til udstilling.
Det skal bemærkes at udstillerne har pligt at holde sig orienterede om de til enhver tid
gældende veterinærregler. Følg med på fvst.dk
OBS. Dyrene skal igennem indsyn - hos Dyrlægen ved port 6

Afdeling for kaniner
For at kunne udstille kaniner på Roskilde Dyrskue skal man være medlem af en
landboorganisation eller en kaninavlerforening. Kaninerne skal være racerene, og må ikke
være kastreret. Kaninen skal være mærket med avlernummer i højre øre (4 cifre) og
kuldmærket i venstre øre (mindst 3 cifre).
Der må ikke udstilles unger under 6 uger, heller ikke sammen med moderen.
Det er ikke tilladt at udstille kaniner fra besætninger, der er vaccineret mod myxomatose og
VHD, indenfor de sidst 30 dage.
Der må ikke udstilles kaniner fra besætninger, hvor der har været udbrud af smitsomme
sygdomme inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet.
Det er ikke tilladt efterfølgende at ombytte de tilmeldte dyr med en anden klasse eller
race/farve/variant. F.eks. En tilmeldt blå hermelin, kan ikke erstattes med en sort. Hun med
unger kan ikke erstattes med enkeltdyr osv.
Ved mere end 280 tilmeldte katalognumre forbeholder udvalget sig ret til af afvise kaniner,
hvor udstilleren har tilmeldt mere end 6 katalognumre af en race.
I forbindelse med bedømmelse af dyrene opkræves stambogsafgift.
OBS. Dyrene skal igennem indsyn - hos Dyrlægen ved port 6
Kaninerne skal behandles på en etisk korrekt måde. Man må ikke tage kaniner i
nakkeskindet, da dette dels ødelægger pelsen og påføre kaninen store smerter.
Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre karantæne eller bortvisning fra dyrskuet.
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