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1.Arrangør
Helle Hallen
Vrenderupvej 40C, Vrenderup
6818 Årre
Mail: maelkefestival@hellehallen.dk
Tlf. 75 19 51 11
I samarbejde med de lokale borger-/erhvervs-/idrætsforeninger samt udviklingsrådene Helle Øst & Helle
Vest, Helle idrætssamvirke.

2.Åbningstider
Åbningstider for publikum er:
Lørdag: 9.30 – 16.00
Søndag: 9.30 – 16.00
For udstillere vil der være adgang til pladsen/hallerne:
Fredag: 8.00 – 20.00
Lørdag: 7.00 – 19.00
Søndag: 7.00 – 19.00

3.Dyrskuets CHR. Nr.
Dyrskuets CHR. Nummer er:

123882

4.Dyrlæge
Skovbjerg DyrlægeTeam
Grenevej 21
6752 Glejbjerg
Tlf. 44 22 33 00

5.Dyrlægebehandling
Omkostninger til nødvendige behandlinger vil blive opkrævet ved den enkelte udstiller.

6.Holdinddeling
Ved holdinddelingen er skæringsdatoen for alder dyrskuedagen.
Kvæg kan fremstilles i nedenstående hold:
Malkekvæg
Gr.1 – Enkelte køer
Gr.2 – Enkelte kvier under 2½ år
Gr.3 – Kofamilier – min. 3 køer
Gr.4 – Tyrefamilier – min. 3 køer efter samme tyr
Kødkvæg
Gr.5 – Tyre – min. 8 mdr.
Gr.6 – Enkelte køer – med eller uden kalv
Gr.7 – Enkelte kvier – min. 6 mdr.
Kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler for at kunne deltage på
dyrskuet.

7.Tilmelding af kvæg, får & betaling
Sidste frist for tilmelding til tankmælksprøver er fredag den 3. august 2018
Sidste frist for endelig tilmelding af kvæg til dyrskuet er mandag den 13. august 2018.
Tilmeldingsskema findes på www.hellehallen.dk/dyrskue
Tilmeldingsgebyr for kvæg er: Kr. 100,- + moms pr. dyr. (Dog højst betaling for de første 4 kvæg, øvrige er
gratis)
Tilmeldingsgebyr for får er: Kr. 50,- + moms pr. dyr. (Dog højst betaling for de første 4 får, øvrige er gratis)
Hvert fremmødte dyr udløser 1 stk entrébillet.
Regning fremsendes omkring 22. august og ved afbud herefter ydes der ingen refusion af det indbetalte
tilmeldingsgebyr.
Udstiller skal selv indberette flytning af dyr til/fra dyrskuet på www.webdyr.dk , eller via RYK.
Mælkefestivallens CHR nr. er 123882
Bemærk! Lørdag vil det kun være malkekvæg, der er på programmet, Søndag er det kun kødkvæg der er
på programmet.

8.Indsyning
Alle dyr skal synes ved ankomst til dyrskuet. Smitsomme sygdomme som f.eks. vorter, skab, ringorm,
klovbrandbylder eller digital dermatitis vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.

Der vil være dyrlæge begge dage til indsyning fra kl. 7.00-9.00

9.Foder
Halm og fuldfoder stilles gratis til rådighed. Der henstilles til moderat forbrug af halm.
Såfremt der ønskes økologisk foder, skal det anføres ved tilmelding af dyret.

10.Malkning
Der vil på dyrskuepladsen være SAC mobil malkningsmaskine til rådighed

11.Standleje
Standleje faktureres med en betalingsfrist på 14 dage. Tilmeldingen er først gyldig, når standlejen er betalt.
Ved afbud efter den 14. august ydes der ingen refusion af det indbetalte beløb. Hvis arrangementet aflyses,
kan der ikke gøres krav på erstatning for afholdte udgifter.

12.Hvilke stande kan jeg booke?
Standene er opdelt således:
Udendørs arealer: Dyreskuet
Hal 1 & Hal 3: Bolig & erhvervsmesse
Hal 2: Fødevaremesse
Der kan IKKE bookes stande til kræmmerboder.
Der medfølger 4 entrébilletter gældende til begge dage pr. standudstiller,
Dog undtaget 20x20m stande på dyrskuepladsen, disse udløser 8 entrébilletter til begge dage.
Ved behov for flere billetter, kan disse købes for 32,- + moms pr. billet.

13.Bestilling af el.
Der er mulighed for bestilling af el. på standen
Indenfor kan der etableres 230v for 250,- + moms
Udenfor er priserne:
230v – 700,- + moms
16A – 1100,- +moms
32A – 1700,- +moms
Bemærk! El skal bestilles samtidig med standen.
Agerbæk el-service står for alt etablering af el på dyrskuepladsen

14.Udlejning af borde
Der er mulighed for at leje et Bord (L182xB75xH73cm) for 100,- + moms
Der er mulighed for at leje et Ståbord (H110xD80cm) for 100,- + moms
Bordene skal afleveres i rengjort stand.

15.Internet
Der vil være trådløst internet både indendørs & udendørs.

16.Opstilling og nedtagning
Opstilling
Der er adgang til dyrskuepladsen/messehallerne Fredag den 14. september fra kl.8.00 til 20.00 samt Lørdag
den 15. september kl. 7.00 til 9.30 (Mælkefestivallen åbner kl.9.30) Alle køretøjer skal være væk fra
dyrskuepladsen senest kl.9.00. Bemærk! Det er ikke tilladt at køre på pladsen når dyrskuet er åbent.
Udstillere, som benytter pælebor ved opsætning af flagstænger eller på anden måde graver dybe huller,
skal først indhente tilladelse fra dyrskuets kontor.
Flagning og andre arrangementer i standens afgrænsning skal udføres på en sådan måde, at det ikke
generer nabostande.

Nedtagning
Nedtagning skal foretages umiddelbart efter dyrskuet/messen er færdig (Mælkefestivallen/messen lukker
Søndag kl.16.00). Standene skal afleveres opryddede, evt. tape og lign. skal være fjernet. Affald skal lægges
i de opstillede containere.
Udstillerne forpligter sig til at efterlade standen i rengjort og reetableret stand.
Affaldscontainere er opstillet på pladsen. Heri skal alt affald lægges.

17.Vagt
Der vil være hundevagt på pladsen om natten fra Fredag den 14. september til Søndag morgen den 16.
september.

18.Overnatning
Det er ikke tilladt at overnatte på standen.

19.Udstillingsmateriale
Udstillingsmaterialer må kun befinde sig indenfor den lejede stand, evt. musik/højttaleranlæg m.m. må ikke
kunne genere de øvrige udstillere. Brug af åben ild er ikke tilladt.

20.Konkurrencer
Gratis konkurrencer er tilladt på standene. Der må ikke sælges lodsedler eller lign. på dyrskue/messeområdet uden forudgående aftale med arrangøren.

21.Salg af mad & drikke
Salg af mad og drikke er ikke tilladt uden foregående aftale med Helle Hallen. Færdigtilberedt mad, slik
samt sodavand & øl er under alle omstændigheder ikke tilladt at sælge. Overtrædelse medfører øjebliklig
bortvisning.

22.Forplejning til udstillere
For udstillere er der mulighed for at bestille forplejning i løbet af weekenden. Forplejningen vil bestå af
morgenmadsbuffet fra kl. 7.30-10.00 både Lørdag & Søndag, samt middagsbuffet fra kl.11.00-14.00 både
Lørdag & Søndag. Prisen for dette er kun 130,- excl. moms pr. person pr. dag, eller begge dage samlet for
kun 220,- excl. moms. Bemærk! tilbuddet gælder kun for udstillere, og skal bestilles senest mandag den 3.
september.

23.Parkering for udstillere
Parkering på dyrskuepladsen er ikke tilladt, dog vil reklamebiler være tilladt, hvis de indgår i udsmykningen
af standen. Der vil være mulighed for parkering af 2 køretøjer pr. udstiller på udstillerparkeringspladsen.
Udstillerparkeringen er gratis. Øvrige køretøjer henvises til publikumsparkeringspladsen. Traktorer &
dyretransportere henvises til parkeringsplads forbeholdt disse.

24.Parkering for besøgende
Parkering for besøgende er i år gratis.

25.Adgang for besøgende
Entrébillet for voksne koster 40,- Børn under 12 år har gratis adgang til dyrskuet og messerne.

26. Generelle sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark
Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod
smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme.
Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES. Øvrige dyrskuer opfordres til
at følge de samme regler. Der kan dog være forskelle, så tjek lokale regler inden tilmelding.
Udstilling af dyr på dyrskuer er bl.a. et positivt udstillingsvindue for landbruget, men der
er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer.
Alle har derfor et medansvar for at mindske denne risiko.
Forhold vedrørende smittebegrænsning på dyrskuet
Alle har et ansvar for at begrænse smitte mellem dyrene på dyrskuet.

1.
2.
3.
4.

Ved vask af dyrene anbefales det ikke at anvende højtryksrenser
Undgå så vidt muligt kontakt med dyr fra andre besætninger
Undgå at stresse dyrene
Foder skal opbevares forsvarligt og ikke mindst adskilt fra gødning

Brug sund fornuft: Tænk hele tiden på om det, du er i gang med, kan øge smitterisikoen!
Hvis der bliver konstateret anmeldepligtige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning, efter at der er
sendt dyr til skuet, skal dette straks meddeles til Fødevarestyrelsen og skuets ledelse.

Særligt for børnedyrskue
Der kan deltage kaniner og fjerkræ i børnedyrskue uden særlige krav til vaccination og mærkning, hvis
børnedyrskuet bliver afholdt på et område fuldstændig adskilt fra hovedskuets afdelinger for disse arter.
Hvis man ønsker at anvende denne mulighed for fjerkræ skal Fødevarestyrelsen kontaktes først.

KVÆG
Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Indsyning
Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan udstilles. Smitsomme
sygdomme som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis vil medføre, at dyrene
ikke får adgang til skuet.
Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme
sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på
paratuberkulose kan ikke tilføres skuet.
Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.
Transport
Køer og kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden. Køer anses ikke for
transportegnede før 15 dage efter kælvning. Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage
gamle.
Salmonella
Danmark er igen samlet salmonellamæssigt, d.v.s. rent geografisk gælder samme regler for hele landet. De
generelle regler er ligeledes ændret på en række punkter.
Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af
dyrskuet for at beskytte de deltagende besætninger bedst muligt.
Generelle regler for deltagelse i dyrskue
Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i
minimum 7 mdr. før dyrskuet.

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste
7 måneder før skuet.
Kvæg fra kødkvægsejendomme og ejendomme med gamle husdyrracer
Ingen yderligere krav.
Andre besætningstyper
Salmonella Dublin niveaugivende prøver skal være udtaget indenfor 12 måneder før flytning.
For mælkeleverende ejendomme skal 4 tankmælksprøver være udtaget med mindst 3 ugers mellemrum, og
seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.
For ikke-mælkeleverende besætninger afhænger antallet af prøver af besætningsstørrelsen (1 – 8 prøver).
Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at
bekræfte besætningens status.
For kvæg af malkerace gælder, at dyret/dyrene, der skal tilføres dyrskuet, skal undersøges ved blodprøve
for forekomst af salmonellaantistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 6 måneder før dyrskuet. Hvis
der ved blodprøverne findes dyr med positivt resultat (≥ 50 ODC%), sættes besætningen i niveau 2 og kan
ikke udstille på dyrskuet. Kalve under 3 måneder, der skal tilføres dyrskuet, skal også undersøges for
salmonellaantistoffer.
Mycoplasma
Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i
dyrskuer. Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før skuet, og
der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og
mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.
Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve (PCR) ved den seneste nationale
tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdi for
PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i dyrskuer.
Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasmaprøve ved seneste nationale tankmælksovervågning
eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR
og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven bør udtages
direkte fra tanken af uvildig person eksempelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.
B-streptokokker
Der kan ikke udstilles dyr fra besætning i B-streptokok registret. Besætningen, hvori dyret er registreret og
udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer til
dyrskuet. Tjek eventuelt ved opslag i CHR-registret.
7/30 dages reglen
7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme
sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at
•
•

man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der sidst kom dyr ind
i besætningen, og
kvæg, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30
dage.

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har
deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på
forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er
opfyldt.
Udstationering
Besætningsejer skal udstationere dyret til skuets CHR. nr. med en kode 50 og hjemtage det igen med en
kode 51 i Dyreregistrering eller på besætningsblokken.

FÅR OG GEDER
Alle får og geder skal være øremærket og registreret efter gældende regler.
7/30 dages reglen
7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme
sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at
•
•

man ikke må flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der sidst
kom dyr ind i besætningen, og
får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået
mindst 30 dage.

Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at får og geder, som
har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på
forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er
opfyldt.
Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument.
Udstationering
Besætningsejer er ansvarlig for at flokflytte dyret eller dyrene til skuets CHR. nr. med en kode 50 og
hjemtage igen med en kode 51 i Dyreregistrering eller på besætningsblokken.
Importerede dyr:
•
•
•
•

Import af dyr skal ske i overensstemmelse med officielle regler og Sundhedsprogrammet for Får og
Geder
Dyret/dyrene skal derfor mindst være importeret 12/15 måneder før skuets afholdelse.
Er der importeret dyr til besætningen inden 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr
Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er under samme regler.

Maedi
Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. Gyldig M3 attest medbringes og forevises ved
indsyning.
Scrapie
Der er ingen særlige krav, dvs. alle besætninger må udstille dyr (jf. EU-forordning 630/2013). Dette
indebærer, at besætninger, som ønsker at eksportere via blå øremærker (DAKA), ikke kan deltage.

Salmonella
Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr.

Skab og lus
Dyr med lus eller skab vil blive afvist.

Drægtighed/kastning
Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporteres, og
får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage.

Smitsomme sygdomme
Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: Orf, ondartet klovsyge, andre klovspalte
infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge.
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.
Ejererklæring vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning.

Klovsyge
For at udstille får og geder på Landsskuet skal besætningen være testet fri for klovsyge, og ejererklæring
vedrørende det frivillige klovsyge-sundhedsprogram skal medbringes.
Prøverne er gældende i 3 år, (hvis kravet om testgyldighed overholdes) på udstillingstidspunktet.
Det anbefales desuden, at får og geder ikke fremvises på eller krydser arealer på dyrskuet, hvor der også
færdes kvæg for at mindske en eventuel smitterisiko herfra.
BEMÆRK! Der kan være forskel på regler og krav til test for klovsyge på de forskellige dyrskuer.

HESTE
Heste skal medbringe deres hestepas. Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et hestepas, som skal følge
hesten under transport. Føl skal chipmærkes og have pas, senest når de er 6 mdr. eller ved udgangen af
fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest.
Det anbefales, at alle heste vaccineres mod influenza. Bemærk Roskilde Dyrskue kræver at alle heste, der
tilføres skuet er vaccineret mod influenza.
Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage eller har folet indenfor de seneste 7 dage, anses ikke
for transportegnede. Føl må ikke transporteres, før navlen er fuldstændig helet. (jf. Rådets forordning (EF)
nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter
m.v.).

Heraf følger, at hopper og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles.
Det anbefales, at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start.
Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist.

KANINER
Dyrene skal være forsynet med tydelig identifikation, d.v.s. kuldmærke i venstre øre med mindst 3 cifre og
avlernummer i højre øre.
Dyrene skal være ledsaget af ejererklæring udstedt af Danmarks Kaninavlerforening (DK).

FJERKRÆ
•
•
•

•

Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås (fast fodring)
Arrangøren af skuet skal føre optegnelser over det tilførte fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn
og adresse
Duer skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirusinfektion. Vaccinationen skal
foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine. Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere,
basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang
tidligst ved 6-ugers alderen. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination skal være udført
senest 8 dage før udstilling (BEK. nr. 1273 af 31.10.07).
Fjerkræ skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest.

Arrangøren af skuet skal, såfremt der er sket salg og anden omsætning på skuet, føre optegnelse over
købers og sælgers navn og adresse.

27.Risiko/Ansvar
Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden
form for beskadigelse såvel under forsendelsen/transport som under udstillingen, ligesom udstillerne er
ansvarlige for eventuelle skader der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller
forsømmelse fra udstillernes side. Udstillerne må selv undersøge med Deres forsikringsselskab, om Deres
forsikringer dækker dette, da dyrskuet ikke dækker.

28.Miljøskader
Udstillerne er ansvarlige for miljøskader forårsaget af f.eks. udslip fra traktorer, tanke, redskaber eller lign.
En eventuel hændelse skal straks meldes til arrangøren.

