Børnedyrskue på Oldemorstoft
På Oldemorstoft er vi stolte af og glade for at kunne invitere til børnedyrskue, den sidste lørdag i juni. Her
vil være fremvisning og bedømmelse af kæledyr – store og små – samt mulighed for en hyggelig familiedag
på museet. Vi glæder os til at se jer!
Tilmelding og betingelser:
For alle børn – store og små. Du skal dog selv kunne styre dit kæledyr eller have en voksen med til
at hjælpe dig.
Selve dyrskuet er gratis. Der kan købes pølsehorn, kage, kaffe/te og saftevand. Museet er åbent på
dagen så længe dyrskuet finder sted – entré over 18 år er 40 kr.
Tilmelding senest den 19. juni for ”almindelige” kæledyr.
Tilmelding af klovbærende husdyr så som kreaturer, får og geder er senest 2. juni – vær obs. på
krav til mærkning, dokumenter og attester.

•

Sted:
Udendørs på plænen foran Oldemorstoft, Bovvej 2, 6330 Padborg

•

Mødetid:
Aflæsning af dyr og efterfølgende dyrlægekontrol foregår i intervallet kl. 09-10
Alle dyr bliver tjekket af dyrlægen før de må komme på dyrskuepladsen.

•

Bedømmelse:
Foregår kl. 10-12 i ringen.
Kl. 12:30 er der fremvisning og uddeling af præmier i ringen.
Efter præmieuddelingen må dyrene forlade pladsen, men man må også gerne blive og vise dyrene
frem til interesserede.

•

Praktisk
1. Ankomst og parkering
Aflæsning af dyr må gerne foregå på græsrabatten på Bovvej mellem Oldemorstoft og
biblioteket. Derefter skal køretøjerne flyttes til parkeringsplads.
2. Pladsforhold
Ponyer kan opbindes ved bom på pladsen.

Hunde vil hver få en nedbanket tøjringspæl.
Bure skal man selv medbringe til de mindre dyr.

3. Vand og foder
Der vil være mulighed for tapning af vand ved pladsen. Evt. foder til dagen skal du selv
medbringe til de dyr der måtte have brug for det. Husk selv at medbringe de spande og
skåle, som du skal bruge.
•

Ikke tilladte dyr:
Vi frabeder os hingste, grise samt kreaturer under 6 mdr.
Hvis dyret skønnes farligt for andre dyr eller for mennesker vil det blive krævet hjemsendt.

•

Sundhedskrav m.m.:
Heste skal have den lovpligtige ansvarsforsikring samt pas – pas skal fremvises.
Udstillere af heste skal på pladsen underskrive en erklæring om, at deres hest kommer fra en
ejendom eller stutteri, hvor der ikke er forekommet smitsomme sygdomme inden for den sidste
måned.
Hunde skal have den lovpligtige ansvarsforsikring samt være chipmærket.
Dyrene skal være raske og sunde og må ikke have åbne sår.
Vi forlanger ikke, at dyrene er vaccinerede, men anbefaler kraftigt at heste vaccineres hvert år og
hunde hvert 2. år.

Vigtigt: Læs venligst længere nede regelsæt vedr. dit dyr. Teksten er lånt fra SEGES hjemmeside
(bemærk at det er vejledende, generelle dyrskue-regler):

For tilmelding og praktiske informationer om selve dagen, mail: peza@museum-sonderjylland.dk, kontakt
Oldemorstoft på 74 67 51 50 eller se mere på hjemmeside/vores facebookside.
Vi glæder os til at se Jer og håber at vi alle må få en god og hyggelig dag med dejlige dyr.

Bemærk: Al ophold på pladsen og deltagelse sker på eget ansvar.
Udstilleren er ansvarlig for eventuelle skader, de eller deres dyr, måtte påføre andre personer, dyr eller
genstande.

_______________________________________________________________________________________

VIGTIGT
Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark
For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal
beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.
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 Kvæg. Øvrige dyrskuer
opfordres til at følge de samme regler.

Der er en risiko for spredning af smitte
ved at udstille dyr på dyrskuer.
Alle har 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!
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 bør Fødevarestyrelsen kontaktes først.
Læs sundhedsreglerne for:
KVÆG
FÅR OG GEDER
HESTE
KANINER
FJERKRÆ
KATTE

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.
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.
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. Kvæg anses ikke for
transportegnet før 15 dage efter kælvning. Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage
gamle.
Når der transporteres dyr fra forskellige besætninger på samme transport, bør de afhentes i rækkefølge efter
smittestatus, så dyr fra besætninger med lav smitterisiko hentes først. Med hensyn til salmonella er det et
lovkrav, at hvis der skal køres med dyr både det lav- og højprævalente område på samme transport, skal dyr
fra besætninger i det lavprævalente område hentes først, Når dyrskuet er slut, skal der ligeledes køres til
besætninger i det lavprævalente område først.
BVD, IBR, Leukose
Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, som Fødevarestyrelsen har sat under offentligt tilsyn.
Salmonella
Danmark er jf. gældende bekendtgørelse om salmonella hos kvæg opdelt i 2 områder (Figur 1) –
lavprævalent område med lav forekomst af salmonellasmittede besætninger (markeret med grøn farve)
omfattende øerne, det østlige Jylland samt Jylland nord for Limfjorden og et højprævalent område (markeret
med rød farve) dækkende Himmerland samt hele den vestlige del af Jylland og Sydjylland. Der er særlige
krav for besætninger fra det højprævalente område. Både i det lavprævalente og højprævalente område kan
der afholdes dyrskuer med med deltagelse af dyr fra begge områder. Grænsen mellem områderne kan
ændres af Fødevarestyrelsen.
Nedenstående regler består både af regler i henhold til salmonellalovgivningen og regler vedtaget af
dyrskuerne 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 9 mdr. før dyrskuet.
Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste
9 måneder før skuet.
Dyr kan efter deltagelse i dyrskue/individprøvning flyttes tilbage til oprindelsesbesætningen eller til en anden
besætning beliggende i samme område som oprindelsesbesætningen.
For mælkeleverende besætninger skal den seneste tankmælksprøve være udtaget højst 1 måned før
flytning.
For besætninger fra det lavprævalente område:
Ingen yderligere krav.

For besætninger fra det højprævalente område:
For mælkeleverende besætninger skal de 4 Salmonella Dublin niveaugivende tankmælksprøver være
udtaget indenfor de seneste 12 måneder; med mindst 3 ugers mellemrum. (Fremover foretages den
nationale overvågning 4 gange årligt, så i nogle tilfælde vil det ikke være nødvendigt med supplerende
prøver.)
For ikke-mælkeleverende besætninger skal alle niveaugivende prøver være udtaget indenfor 6 måneder før
udstilling. Antallet af prøver afhænger af besætningsstørrelsen (2 – 8 prøver). Dyr, der skal udstilles, kan
indgå i stikprøven (se nedenfor). Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i
stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.
For alle besætningstyper 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.

Figur 1. Højprævalent og lavprævalent salmonellaområde. Detaljeret kort med kommuneangivelser kan
ses her
Mycoplasma
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 skal testes for mycoplasma efter følgende skema:
•
•
•

Der skal udtages to tankmælksprøver med mindst 1 uges mellemrum indenfor 30 dage forud for
dyrskuet. Begge prøver undersøges for bakterier med PCR og for antistoffer med ELISA
Alle analyseresultater skal være negative for at besætningen kan udstille på dyrskuet. D.v.s. Ctværdien for PCR skal være højere end 37, og antistofværdien skal være lavere end 50 ODC%
Resultaterne skal være tilgængelige i Kvægdatabasen før dyrskuet

B-streptokokker
Der kan ikke udstilles lakterende dyr fra besætninger med B-streptokokker. Besætningen, hvori dyret er
registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer
til dyrskuet.
Ovennævnte prøver, der udtages til analyse ved PCR for mycoplasma, undersøges også for bstreptokokker. Hvis prøverne er positive, dvs. Ct-værdien i en af prøverne er mindre end 40, må
besætningen ikke udstille på dyrskuet.
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. 9 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.
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.

KATTE
Ved ankomsten til dyrskuet sker indtjekning, evt. kontrol af stamtavle (hvis det ikke er en huskat uden
stamtavle), kontrol af vaccinationsattest samt dyrlægekontrol. Stamtavler og vaccinationsattester skal
forevises. Bemærk at killinger/kuld skal være minimum 3 måneder for at kunne deltage. Drægtige og
diegivende katte må ikke udstilles.
Vaccination/revaccination mod kattesyge og katteinfluenza skal være foretaget senest 15 dage før
udstillingen og må ikke være ældre end den af dyrlægen fastsatte dato for revaccination.
Alle katte fra samme ejer vil blive afvist, hvis der findes tegn på følgende:
Lopper/loppeekskrementer, ringorm eller andre parasitter, smitsomme sygdomme (snue, betændte øjne
m.m.) eller kritisabel sundhedstilstand. Hvis vagthavende dyrlæge under dyrskuet finder tegn på, at en kat er
syg, skal pågældende kat sammen med alle andre katte, der tilhører samme udstiller, straks hjemsendes.

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-og-dyrevelfaerd/Sider/Sundhedsregler-fordyrskuet.aspx# https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sundhed-ogdyrevelfaerd/Sider/Sundhedsregler-for-dyrskuefjerkrae

