
Dyrskue er altid en god oplevelse 
Esper Agger udstiller en hel flok køer, mens sønnen Mads-Emil har en kalv med. 
 
Med ni tilmeldte køer er Esper Agger fra Hygum den største udstiller af malkekøer på Lemvig 
Marked og Dyrskue. 
 
”Det ender dog nok kun med, at vi tager en syv-otte stykker med”, siger den unge mælkeproducent, 
der overtog den fædrende gård for knapt fire et halvt år siden og i dag har en sortbroget besætning 
på 165 køer.  
 
Med sig hjemmefra har Esper Agger også en tradition for at udstille på det lokale dyrskue. Og det 
har han tænkt sig at blive ved med, selvom den årlige bedømmelse og konkurrence med stadigt 
færre andre kvægavlere i dag ikke har økonomisk betydning for bedriften. 
 
”Rationelt set er det at udstille en oplevelse, som man skal vælge at prioritere. Der er stadig et 
element af konkurrence, men for mig handler det først og fremmest om at bakke op om dyrskuet og 
få en sjov oplevelse. Det er altid en god og hyggelig dag, hvor vi kommer i kontakt med mange fra 
byen”, siger Esper Agger. 
 
Han erkender, at byfolkene nok går mest op i selve atmosfæren ved dyrskuet, men bruger alligevel 
en del tid i denne uge til at træne og klippe sit ko-hold. Selve udvælgelsen begynder ved 
tilmeldingen i begyndelsen af maj, hvor Esper Agger også sørger for, at klovbeskæreren er besøg. 
 
”Nogle køer springer i øjnede som dyrskue-køer, men det er først nu her, hvor vi begynder at træne, 
at den endelig udvælgelse finder sted. Hvis koen ikke er til at trække, ryger den i svinget, med 
mindre det er en super-ko”, siger den erfarne udstiller. 
 
Finjustering af yveret 

Han malker køerne sent fredag aften og vurderer her nøje, hvor meget mælk, der skal være tilbage i 
yveret, for at det tager sig godt ud, når den første bedømmelse finder sted lørdag formiddag. 
Forinden er køerne fragtet ind på flyvepladsen ved seks-tiden og vasket, så de kan nå at tørre og se 
godt ud, før dommeren går i gang.  
 
Med sig har familien Agger også en enkelt kalv, som sønnen Mads-Emil på fire et halvt præsenterer 
i ringen lørdag formiddag ved en særlig mønstring for børn med kalve. Det har gennem de seneste 
fire år været en specialitet for Lemvig Marked og Dyrskue, men tiltrækker her en halv snes børn, 
som gerne vil prøve at præsentere et dyr i ringen.  
 
Det sker for at skærpe interessen for at udstille og kunne være en del af forklaringen på, at antallet 
af malkekøer på Lemvig Marked og Dyrskue igen er på vej frem. 
 
”Det er rart at se, at bøtten er vendt”, siger kvægbrugskonsulent Peter Helms, der koordinerer 
dyrskuet. 
 
Han peger dog på, at det utvivlsomt har betydning for fremgangen, at landmænd, der egentlig ikke 
ville udstille, har fået set besætningen igennem for mulige dyrskue-køer. Og da nogle få potentielle 
besætninger på egnen lige nu ikke må deltage på dyrskuet på grund af et andet salmonella-niveau 
end de øvrige udstillere, er der mulighed for fortsat fremgang i de næste år.  



 
 
Mads-Emil har med lidt hjælp fra familiemedlemmer 
været med til kalve-mønstringen de sidste to år, men 
viser under træningen derhjemme, at han sagtens kan 
håndtere en kalv alene.    
 
 


