
  
 

Hvor land og by mødes 

Indbydelse                                                                                                                                                  marts 2022 

                          

Velkommen til Landbrugsmesse & Dyrskue  
lørdag den 28. og søndag den 29. maj 2022. 

 
Forberedelserne til Landbrugsmesse & Dyrskue i 2022 har været i fuld gang siden efteråret.  
Vi vil derfor gerne indbyde firmaer, forretningsdrivende, foreninger, politiske partier m.fl. til at deltage  
med en stand på messen i 2022. Gl. Estrup Landbrugsmesse & Dyrskue er den største udstilling af sin art i Østjylland. 
Messen er omgivet af en smuk natur og et historisk herregårdsmiljø ved Det Grønne Museum på Gl. Estrup ved Auning.  
Vi regner med et besøgstal på 20-22.000 gæster med ca. 500 udstillede dyr og bredt favnende udstillinger  
og stande af faglig og oplysende karakter – som noget nyt, udvider vi tilbudet til også at omfatte  
friluftsliv, fritidsliv og bygger broen mellem land og by. 

 

Landbrugsmessen er en meget alsidig udstilling med mange aktiviteter for både børn og voksne: 

 En stor og alsidig maskinudstilling, der henvender sig til alle slags landbrug, skovdrift, gartneri, entreprenør samt 
have- og parkinteresserede, herunder også biobrændsel  

 energibesparende systemer samt miljø. 

 Stande med inventar og udstyr til dyrehold; heste, kvæg, får, geder, hunde og mindre kæledyr 

 Traditionelt dyrskue der omfatter malkekvæg, kødkvæg, heste & får, med mere end 500 dyr. 

 Nyt Stort madområde bl.a.med råvarer fra lokale producenter og ægte Street Food.  

 Nyt ”Torvet” – Lokal madkultur 1:1 med workshops og fokus på Norddjurs mangfoldige fødevareproducenter.. 

 Kræmmermarked/ bagagerumsmarked/ loppe-/retromarked.  

 Politiske partier og interesseorganisationer. 

 Fritid, veteranbiler og flotte hesteshows.  

 Nyt Stort traktortræk med specialbyggede DTP traktorer. 

 Børnegård med halm- og kornland og køer til håndmalkning. 

 Børnedyrskue og gratis orienteringsløb for alle børn.   

 Spejderlejr med børneaktiviteter. 

 -og meget mere.... 

 
Tilmelding 
Ønsker du en stand på messen, kan du allerede nu sende en mail på salg@landbrugsmessen.dk   
Du er også velkommen til at kontakte Tina Kjærgård Tobberup telefonisk på tlf. 2119 4428  
eller Henrik Brøgger Larsen telefonisk på tlf. 5162 7459 
 

Telte m.m. 
Hvis du, eller dit firma, ønsker at leje et telt, skal bestillingen heraf ske på landbrugsmessen.dk  
eller ved bestilling af stand.  
Du må gerne medbringe firmaets eget telt, men det skal være et stabilt telt, der kan klare en mindre storm.  
Du har også muligheden for at tage en udstillingsvogn med. 
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Markedsføring 
Alle udstillere har mulighed for at være en del af dyrskues digitale markedsføring.  
Alle udstillere bliver præsenteret på messens hjemmeside med logo og kontaktinformation. 
Alle udstillere har også mulighed for at få opsat et reklamebanner på dyrskuet.  
Dette aftales nærmere med Tina Kjærgård Tobberup. 

 
Gæstebilletter 
Du har mulighed for at købe dine gæstebilletter med 10% i rabat, via vores hjemmeside.   
https://landbrugsmessen.dk/entrebilletter/ 
 
Bekræftelse på tilmeldingen 
Kort tid efter booking af stand udsendes en bekræftelse via mail.  
Fakturaen vil blive udsendt til betaling 1. april 2022.  

 
 

Vi ser frem til at møde jer, og vi vil gøre vores allerbedste, for at give jer et par fantastiske dage  
lørdag den 28. og søndag den 29. maj 2022. 

 
 

Med venlig hilsen og velkommen til  
Landbrugsmessen, Gl. Estrup 2022.  

    
Tina Kjærgård Tobberup, formand  
Henrik Brøgger Larsen, næstformand 
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