
 

 

REGLER FOR UDSTILLING AF DYR på Roskilde Dyrskue 
www.roskildedyrskue.dk Dyrskuepladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde 

 

Fælles regler for alle dyr i 4H afdelingen 

 På dyrskuepladsen leveres foder og halm til de udstillede dyr. Wrap / hø medbringes 

hjemmefra  

 Dyrene skal være på dyrskuepladsen/ 4H staldene mellem kl.17:00 - 19:00 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. Dyrskuets ledelse 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. 18.00.  

 Udstillerne skal under skuet, i et og alt, rette sig efter de givne regler og følge alle 

anvisninger fra dyrskuets ledelse eller dennes repræsentanter.  

 Udstiller og ejer bærer selv enhver art af risiko for det udstillede dyr, såvel under 

transporten til og fra skuet, som under skuet.  

 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. 

 Alle dyr skal gennem dyrlæge-indsyning ved port 6  

 

  



 

Heste:  
Medbringe: Sundhedserklæring og hestepas  

 

Alle udstillere skal ved indsyning til skuet aflevere en skriftlig erklæring på de udstillede hestes 

sundhedsstatus. Udstilleren erklærer ved sin underskrift, at de udstillede heste kommer fra en 

ejendom eller et stutteri, hvor der ikke er forekommet smitsomme sygdomme indenfor den sidste 

måned. Hermedj menes 1 måned fra afslutningen af sidste sygdomsudbrud, således at risiko for 

smitteoverførsel er overstået. Hvis denne regel overtrædes kan besætningsejeren drages til 

ansvar. 

 

Alle heste skal være vaccineret mod influenza og stivkrampe. Heste påbegyndt vaccination før 

01.01.2013 skal være vaccineret med 2 basisvacciner med 21-92 dages mellemrum. Heste 

påbegyndt vaccination efter 01.01.2013 skal være vaccineret med 2 basisvacciner med 21-92 

dages mellemrum. Hereften boostervaccine tidligst 5 mdr. og senest 7 mdr. efter 2. 

basisvaccination. Herefter 1 gang årlig. Sidste basisvaccination skal ske senest 7 dage inden 

dyrskue  

 

Kvæg og kalve:  

Alle kvæg og kalve har inden dyrskuet indleveret deres CHR nr til forhåndsgodkendelse  

 

 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. 

 SALMONELLA: Der kan kun udstilles dyr fra besætninger med salmonellaniveau 1. 

Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 

1 i min. 7 mdr., når dyret ankommer til dyrskuet. Det enkelte dyr må kun udstilles, såfremt 

det vedvarende har været registreret i besætninger med salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr. 

inden dyrskuet.  

 Smitsomme sygdomme, herunder bl.a. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder, digital 

dermatistis mv. vil medføre, at dyrene ikke får adgang til dyrskuet. 

 Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomst til dyrskuet.  

 Kun sunde og raske dyr kan tilføres dyrskuet. 

 

  



 

Får og geder:  

 

Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument, Maedi 3 attest og klovsyge attest 

 

 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.  

 Der kan ikke udstilles dyr fra besætning, der af Fødevarestyrelsen er sat under offentligt 

tilsyn. 

 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. 

 Klovsyge: For at udstille får og geder skal besætningen være testet fri for klovsyge og 

ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge sundhedsprogram skal medbringes.  

 Prøverne for klovsyge test er gældende i 3 år 

 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. 

 

Hunde:  

 

Medbring vaccinationsbog  

 

 Hunde skal være sunde og raske  

  



 

Fjerkræ:  

Medbringe vaccinationskort 

 

 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 

 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  

 

Kaniner, marsvin og øvrige helt små dyr  

 

 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, 

indenfor de sidst 30 dage.  

 Der må ikke udstilles kaniner, marsvin og øvrige helt små dyr fra besætninger, hvor der har 

været udbrud af smitsomme sygdomme inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet.  

 OBS. Dyrene skal igennem indsyn - hos Dyrlægen ved port 6 


