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Lemvig Marked og Dyrskue finder sted i weekenden den 2.-3. juni på 

Lemvig Flyveplads. Årets udgave af den store folkefest tæller flere dyr end 

sidste år. Veterantraktorerne spiller igen i år en central rolle, og de kan 

også opleves i Lemvig by fredag den 1. juni. 

Lemvig: Nedtællingen til årets udgave af Lemvig Marked og Dyrskue er gået ind i den 

afsluttende fase. Den store folkefest - der plejer at trække et sted mellem 10.000 og 

12.000 besøgende - finder sted i weekenden den 2.-3. juni på Lemvig Flyveplads. 

Det bliver i år med flere dyr end sidste år. Sådan ser det i hvert fald ud i skrivende 

stund. Der er en risiko for, at dyrskuet bliver uden heste på grund af frygten for 

hesteherpes. 

- Indtil videre har der ikke været nye udbrud af sygdommen på det seneste, men vi 

følger selvfølgelig nøje, hvordan der ser ud her i vores område, siger direktør Henrik 

Damgren fra Lemvigegnens Landboforening. 

Det er landboforeningen, der sammen med Lemvig Flyveklub står som arrangør af 

Lemvig Marked og Dyrskue. 



Lørdagen er klovdag, mens søndagen er hovdag. 

- Det tyder på, at der kommer cirka 10 procent flere dyr i år i forhold til sidste år, og det 

er jo glædeligt med sådan en fremgang, siger Henrik Damgren. 

Det er blandt andet hos malkekøer, kødkvæg og heste, at der er fremgang. 

Der kommer til gengæld ingen får med. 

- Der bliver færre fåreavlere på egnen - blandt andet på grund af risikoen for 

ulveangreb. Der var oprindeligt to fåreavlere tilmeldt, men de valgte at springe fra, og 

det giver heller ikke rigtigt nogen mening at lade blot to avlere konkurrere om at have 

de bedste dyr, siger Henrik Damgren. 

Veterantraktorerne bliver igen i år et festligt indslag på Lemvig Marked og Dyrskue, og 

de gamle traktorer bliver - som det har været tilfældet de seneste år - også en del af 

bybilledet i Lemvig dagen før. Altså fredag den 1. juni. 

Her vil de typisk flot skinnende veterantraktorer holde på parkeringspladsen mellem 

Bjarnes Fisk og Mathildes Kaj på Lemvig Havn. 

- Vi har i øjeblikket 21 tilmeldte traktorer, og der er plads til flere. Man kan tilmelde sig 

helt ind til den 1. juni, men vi vil naturligvis gerne have besked som tidligt som muligt, 

siger Henrik Damgren. 

De 21 traktorer er en nedgang i forhold til sidste år, hvor der var omkring 30. Men 

antallet af udstillere er faktisk steget. Det skyldes, at Anders Poulsen fra Nørre Nissum 

ikke deltager i år. Han deltog nemlig med hele 12 veterantraktorer sidste år. I øvrigt har 

Anders Poulsen - som man kan læse andetsteds her i avisen - oprettet sit eget 

traktormuseum med de gamle veterantraktorer. 

Veterantraktorerne er på plads kl. 11, og kl. 12.30 skal ejerne dyste i en slags 

ringridningskonkurrence, hvor hesten er skiftet ud med motoriseret landbrugsnostalgi. 

Det foregår på parkeringspladsen mellem Bjarnes Fisk og Sparekassen Vendsyssel. 

Kl. 14.30 kører de en tur rundt i centrum af Lemvig, og derefter sætter de kurs mod 

Lemvig Flyveplads, hvor de kan beundres hele weekenden. 

 


