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Regler for udstilling af får på Landbrugsmessen Gl. Estrup 2019 
 

1.  Generelt 
 

På Landbrugsmessen Gl. Estrup kan får udstilles med henblik på deltagelse i traditionelt dyrskue med 
bedømmelse og diverse konkurrencer. Officielt anerkendte racer kan deltage. Dyrene skal være over 87,5 
% racerene. 
 
Øremærker:  
Alle får skal være øremærket og registreret efter gældende regler.  
   
Registrerede besætninger:  
Får, der er med i registrering, kan undlade at møde med lam, når læmning og 2 måneders vægt er 
indberettet inden tilmelding til dyrskuet. 
Alle 2-års og ældre får skal have læmmet og opfostret eget afkom i udstillingsåret. Ingen krav om 2 lam. 
1 års får kan tilmeldes med eller uden afkom. 
For får, der er skyllet og derved ikke selv har født lam i udstillingsåret, gælder, at der samtidig med 
tilmeldingen skal indsendes en skylleattest.  
 
For Gotlandsk Pelsfår gælder samme regler, men her skal du huske at vedhæfte dyrets stamtavle ved 
tilmelding, når de ikke er med i den danske fåreregistrering. 
 
Dyrlægekontrol: 
Alle får skal synes ved ankomst til messeområdet af en dyrlæge. I den anledning bedes følgende iagttaget: 

• Udstillere af får benytter indkørslen fra Randersvej, men hjemkørsel skal ske via markvejen/Museet. 

• Dyrlægekontrol sker nær ved fåreteltet lørdag den 25. maj kl. 7.00 - 8.00. Dyrlægekontrol vil desuden 
blive gennemført fredag aften den 24. maj kl. 19.00 – 20.00. Vi anbefaler, at man kommer fredag 
aften, hvis det er muligt. 

 
Det anbefales, at dyrene får et fodbad inden Landbrugsmessen med evt. formalin. 
Alle, der hjemtager dyr fra skuet, skal orienteres om, at man bør behandle hjemtagne dyr på samme måde 
som indkøbte dyr (30 dages karantæne, fodbad m.m.). Evt. igen med formalin fodbad. 
 

2.  Bedømmelse 
 

Tilmeldte får og væddere skal desuden efterleve følgende: 
 
Uldlængde:  
På de udstillede får og væddere samt lam over 4 mdr. må uldlængden ikke være over 2 cm. Hos de af 
uldracerne, hvor ulden indgår som en del af bedømmelsen, tillades den nødvendige uldlængde for 
bedømmelsen. 
 
Tandstilling:  
Dyr med over- eller underbid afvises. 
 
Halelængde:  
For alle dyr født her i landet skal halen kunne dække endetarms- eller kønsåbning. 
 
Alder:  
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. 
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Der kan til bedømmelse tilmeldes får og væddere i følgende hold: 
 
Hold 1 Væddere 3 år og ældre 
Hold 2 Væddere 2 år 
Hold 3 Væddere 1 år 
Hold 4 Får med lam 3 år og ældre 
Hold 5 Får med lam 2 år 
Hold 6 Får med lam 1 år 
Hold 7 Får uden lam 1 år 
Hold 8 Samling af 3 får med lam 2 år og ældre 
Hold 9 Samling af 3 får med lam 1 år 
Hold 10 Samling af 3 får uden lam 1 år 
 
Hold 11 Besætningsgruppe. Samling af 3 dyr over 1 år, hvor dyrene skal være fra 3 forskellige årgange. 
             Max 1 vædder og 2 hundyr eller 3 hundyr. 
Hold 12:  Hold på 3-4 lam til Lammeskuet – under 3 mdr. 
Hold 13 Hold på 3-4 lam til Lammeskuet – over 3 mdr. 
Hold 14 Bedste lam - kan være fravænnet eller ikke fravænnet lam - både vædder og gimmer. 
 Først findes bedste gimmerlam og vædderlam. Dernæst findes Skuets bedste lam. 
 
Samling:   
En samling skal bestå af mindst 3 får. Samlingens får kan tilmeldes hold for enkelt får, men kan kun  
bedømmes et af stederne. 
 
Besætningsgruppe:  
Konkurrencen afvikles på tværs af alle racer.  
 
 
Adgangskort:  

Udstillere af får tildeles partoutkort/ armbånd efter følgende retningslinjer: 
  1 får: 1 stk. 
  2 - 3 får: 2 stk. 
  4 - 5 får: 3 stk. 
  6 - 7 får: 4 stk. 
  over 7 får: 5 stk. 
 
 

OBS! 
 
For geder gælder samme regler og holdinddeling efter samme princip som for fårene. 


