
Landsskuet	  2016	  og	  fremtiden	  

Gennem	  de	  forudgående	  5	  år	  har	  antallet	  af	  tilmeldte	  Texel	  til	  Landsskuet	  i	  gennemsnit	  været	  65	  dyr.	  
I	  2016	  var	  der	  kun	  tilmeldt	  42	  dyr	  (fra	  11	  udstillere)	  svarende	  til	  en	  tilbagegang	  på	  ca.	  35	  pct.	  I	  samme	  
periode	  var	  tilmeldte	  dyr	  i	  øvrige	  racer	  som	  helhed	  stort	  set	  uændret.	  Set	  over	  en	  længere	  årrække	  er	  
det	  samlede	  antal	  af	  udstillede	  får	  dog	  faldet	  væsentligt.	  	  	  

På	  grund	  af	  et	  ekstraordinært	  frafald	  blandt	  de	  tilmeldte	  Texel	  blev	  antallet	  af	  bedømte	  dyr	  reduceret	  
til	  kun	  20	  dyr	  (fra	  7	  udstillere).	  Det	  er	  for	  mig	  at	  se	  det	  mindste	  antal	  udstillede	  dyr,	  der	  ar	  været	  
udstillet	  på	  Ungskuet/Landsskuet	  siden	  Texel	  blev	  introduceret	  i	  begyndelsen	  af	  1960’erne!	  	  Det	  er	  
endvidere	  iøjnefaldende,	  at	  mindre	  end	  en	  tredjedel	  af	  de	  bedømte	  dyr	  er	  2	  år	  eller	  ældre.	  	  

Det	  får	  mig	  til	  at	  rejse	  spørgsmålet:	  Hvad	  kan	  der	  gøres	  for	  på	  Landsskuet	  at	  øge	  både	  antallet	  af	  får	  
og	  antallet	  af	  udstillere	  i	  almindelighed	  og	  for	  Texel	  i	  særdeleshed?	  

Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  en	  mere	  imødekommende	  fortolkning	  af	  transportreglerne	  generelt	  vil	  kunne	  
bidrage	  positivt.	  Dette	  problem	  må	  der	  følges	  op	  på	  i	  et	  andet	  forum.	  	  

Et	  andet	  og	  mere	  nærliggende	  problem,	  der	  kan	  løses	  ”internt”,	  er	  for	  mig	  at	  se	  tilmeldingsreglerne.	  

Med	  den	  pris,	  som	  det	  koster	  at	  tilmelde	  1	  dyr,	  vil	  man	  klart	  være	  tilbageholdende,	  når	  man	  mere	  end	  
7	  uger	  forud	  for	  Landsskuet	  skal	  udvælge	  sine	  dyr.	  For	  de	  dyr,	  der	  har	  læmmet	  få	  uger	  forinden,	  er	  det	  
vanskeligt	  at	  forudsige	  formen	  på	  skuetidspunktet.	  Det	  er	  som	  at	  købe	  en	  dyr	  lodseddel,	  hvor	  man	  på	  
forhånd	  ved,	  at	  der	  ikke	  er	  gevinst	  hver	  gang!	  Sammenligner	  man	  med	  andre	  større	  dyrskuer,	  er	  
Landsskuet	  klart	  prisførende.	  Et	  prisleje	  som	  f.eks.	  Roskilde	  vil	  formentlig	  kunne	  øge	  antallet	  af	  
udstillede	  dyr	  væsentligt.	  	  

I	  det	  omfang	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  opnå	  mærkbare	  prisreduktioner,	  mener	  jeg,	  at	  man	  bør	  søge	  at	  få	  
”mest	  muligt	  for	  pengene”.	  	  

Det	  mest	  vidtgående	  forslag	  vil	  være	  helt	  at	  droppe	  det	  i	  forvejen	  offentliggjorte	  katalog.	  Ved	  
kaninerne	  står	  kaninavlerforeningen	  for	  tilmelding	  m.v.	  Her	  udnyttes	  de	  elektroniske	  muligheder,	  idet	  
de	  enkelte	  udstillere	  først	  angiver	  antallet	  af	  mødende	  dyr	  10	  dage	  forud	  for	  skuet.	  Ved	  fremmødet	  
sker	  den	  endelige	  registrering,	  hvorefter	  kataloget	  kan	  dannes	  og	  printes	  på	  stedet.	  Det	  katalog,	  som	  
jeg	  fik	  udleveret	  lørdag	  var	  endvidere	  ajourført	  med	  bedømmelser.	  

Et	  mere	  bæredygtigt	  forslag	  vil	  for	  mig	  at	  se	  være,	  at	  den	  enkelte	  udstiller	  på	  forhånd	  bestiller	  og	  
betaler	  for	  et	  givet	  antal	  bokse.	  Samtidig	  tilmelder	  man	  et	  ”bruttohold”	  af	  konkrete	  dyr,	  der	  optages	  i	  
kataloget.	  Bestiller	  man	  f.eks.	  5	  bokse,	  skal	  det	  være	  muligt	  at	  tilmelde	  et	  antal	  dyr	  større	  end	  5.	  
Udstilleren	  kan	  således	  frem	  til	  udstillingsdagen	  vælge	  hvilke	  af	  de	  tilmeldte	  dyr,	  der	  møder	  frem	  og	  



fylder	  det	  bestilte	  antal	  bokse.	  En	  følge	  heraf	  er	  endvidere,	  at	  en	  samling	  af	  f.eks.	  1-‐årige	  dyr	  efter	  
udstillerens	  valg	  vil	  kunne	  rummes	  i	  en	  dobbeltboks.	  Denne	  tilmeldingsform	  vil	  forhåbentlig	  kunne	  
øge	  antallet	  af	  dyr/udstillere	  og	  samtidig	  reducere	  antallet	  at	  tomme	  bokse	  på	  grund	  af	  udeblevne	  
dyr.	  En	  lignende	  ordning	  praktiseres	  på	  Landbrugsmessen	  Gl.	  Estrup,	  hvor	  man	  i	  2016	  havde	  en	  
betydelig	  udstilling	  af	  får	  med	  ca.	  60	  tilmeldte	  dyr.	  

Jeg	  vil	  derfor	  kraftigt	  opfordre	  Landsskuet	  og	  Udstillingsudvalget	  for	  får	  og	  geder	  til	  aktivt	  at	  medvirke	  
til	  snarest	  at	  nytænke	  tilmeldingsreglerne	  og	  gøre	  dem	  mere	  fleksible.	  Efter	  min	  mening	  er	  det	  
absolut	  påkrævet,	  hvis	  man	  vil	  bevare	  en	  fyldig	  udstilling	  af	  får	  og	  geder	  på	  Landsskuet.	  Mangler	  
udvalget	  inspiration	  og	  energi	  til	  at	  gå	  i	  gang	  med	  denne	  opgave,	  er	  jeg	  sikker	  på,	  at	  der	  er	  mange	  
gode	  kræfter	  på	  sidelinjen,	  der	  vil	  være	  behjælpelige!	  	  

Med	  venlig	  hilsen	  fra	  en	  mangeårig	  udstiller,	  der	  overvejer	  fremtiden	  	  

John	  Engsig	  	  

	  


