
 
 
 

Aflysning af Landsudstillingen 2016 
 
En meget tung, men nødvendig beslutning er taget, D.F.f.R.’s landsudstilling d. 9 – 10 – 
11. december 2016 er aflyst. 
 
Vi har i hovedbestyrelsen valgt at tage denne beslutning, forbuddet mod at samle dyr pga. 
den frygtede fugleinfluenza H5N8, gør at det er en nødvendig beslutning. 
 
Jeg har de sidste dage haft nogle gode samtaler med souschef Stig Mellergaard, 
Fødevarestyrelsen, om situationen og de forskellige tiltag der gøres for at mindske risikoen 
for, at den frygtede fugleinfluenza H5N8 spredes fra vildfugle til fjerkræ både 
hobbybesætninger og erhvervsfjerkræ. Man kan fra Fødevarestyrelsen naturligvis ikke 
sige noget om hvor lang tid forbuddet mod samlinger vil vare, men man sammenligner 
meget forløbet, med det der var i 2006, her var trækfuglene fløjet tilbage til ynglestederne 
inden forbudte blev ophævet.  
 
Vi har valgt at melde ud i dag, for vi tror ikke på at forbuddet ændres i løbet af en lille 
måned. Vi håber at de af vore medlemmer og besøgende af udstillingen, som har bestilt 
hotel eller andet kan nå at få dette afbestilt, uden de store økonomiske konsekvenser.    
 
En Landsudstilling er meget mere end konkurrence og præmier, bedømmelse og kåringer.  
For rigtig mange er det sociale samvær blandt mennesker med samme interesse, Levende 
Racefjerkræ, også en oplevelse. Der er noget rigtig mange vil savne, dagene med 
opbygningen, dyrenes komme, afviklingen af udstillingen og de mange gode snakker med 
besøgende gæster. En god uge med masser af gode oplevelser må desværre undværes i 
år. 
 
Jeg vil opfodre Jer alle til at følge de regler som Fødevarestyrelsen sætter for at mindske 
risikoen for, at den frygtede fugleinfluenza H5N8 spredes fra vildfugle til fjerkræ både 
hobbybesætninger og erhvervsfjerkræ.  
Sker det, står Danmark til at miste eksportindtægter i millionklassen, fordi en lang række 
lande øjeblikkeligt vil standse deres import af blandt andet dansk fjerkrækød 
 
”Uanet om man er privat hobbyavler eller professionel æg- eller fjerkræproducent, betyder 
reglerne, at ejerne fra nu af er forpligtede til at beskytte dyrene mod fugleinfluenzaen”, 
forklarer souschef Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen. ”Det er meget vigtigt, at alle er 
med til at leve op til deres ansvar, så vi i fællesskab kan være med til at sikre, at H5N8 
ikke får en fod inden for i danske besætninger”, siger Stig Mellergaard. 
 
Vi samles i hovedbestyrelsen inden længe, for at få en afklaring på hvordan vi får LU 2016 
afklaret økonomisk, det er vort helt mål at udstillere skal have indbetalte stadepenge 
tilbagebetalt. 
 
Med håb om Jeres forståelse for denne beslutning. 
Hold dig orienteret gennem www.racefjerkrae.dk 
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl 
 
Niels Rasmussen, formand 
d. 15.11.2016 


