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Hestene kommer alligevel med til årets Lemvig Marked og Dyrskue. Arkivfoto: Johan Gadegaard 

 

Udbrud af virussygdom er under kontrol, og derfor åbner Lemvig Marked 
og Dyrskue op for heste 

Rom: Der bliver en hov-dag ved årets Lemvig Marked & Dyrskue, der 
afvikles i den første weekend af juni. 

Hestene, der er i centrum på hov-dagen, var ellers i fare for ikke at blive 
lukket ind til dyrskuet, efter der i løbet af forårsmånederne har været et 
udbrud af virussygdommen hesteherpes, der i alvorligste fald kan være 
dødelig for heste. 

Men udbruddet af sygdommen er under kontrol, og derfor har ledelsen af 
Lemvig Marked og Dyrskue sagt ja til, at hestene kan være med. 

- Vi kan drage et lettelsens suk. Men der har ikke været nogle tilfælde af 
hesteherpes i vores område, og udbruddet har koncentreret sig om Fyn, 
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og vi har løbende fulgt anvisningerne fra Landscentret for Heste, siger 
Peder Helms, der er dyrekoordinator ved Lemvig Marked og Dyrskue. 

Dyrskuet overvejede for et par uger siden, om de skulle undlade at have 
heste med ved årets arrangement på grund af smittefaren. Dengang blev 
det besluttet, at man ville tage en beslutning en halv snes dage før 
dyrskuet, og det har man gjort nu. 

På trods af usikkerheden om hvorvidt heste ville blive tilladt på dyrskuet, er 
flere heste end sidste år meldt til. I år kommer der 28 avlsheste og 38 
fritidsheste. Sidste år var de tilsvarende tal henholdvis 20 og 34. 

Der er også lidt flere køer med ved årets dyrskue. I år kommer der 94 
malkekvæg, og det er to flere end sidste år. Blandt kødkvæget er der 13 
voksne og tre kalve med i år. Sidste år var der 11 voksne køer med. 

Desuden er 44 dyr meldt til børnedyrskuet, og det er også to flere, end der 
var med ved sidste års dyrskue. 

 


