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Plan for samarbejdet om fælles Nationalen/Landsudstilling 
11. og 12. december 2021 i Herning 

 

Referat 

Danmarks Racedueforeninger (DRF) og Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavls (DFfR) hovedbestyrelser 
har den 2. november 2021 holdt møde vedrørende fælles Nationalen/Landsudstilling den 11. og 12. 
december 2021.  

 

Pkt. 1. Velkomst. Formand Alfred Kirk, DRF og formand Carsten Blohm, DFfR bød velkommen. Begge 
formænd tilkendegav fuld støtte til en fælles Nationalen/Landsudstilling 2021, men udtrykte bekymring om 
muligheder for afvikling på grund af aktuelle tilfælde af fugleinfluenza jf. pkt. 3.  

Pkt. 2. Antal anmeldte dyr til udstillingen: 

• 2.439 duer hos DRF 
• 3.036 høns og 48 duer hos DFfR 
• 5.523 i alt 

Det er et tilfredsstillende antal dyr. DRF har en betydelig fremgang, mens DFfR har en tilbagegang på ca. 700 
dyr, og 50 færre udstillere. 

De over 5.500 dyr viser, at der er et stort potentiale i profileringen af vores hobbyer ved at gå sammen og 
lave en fælles udstilling. Det er både en større og mere variereret udstilling, end når vi holder hver for sig. Vi 
må på den baggrund kunne være i stand til at tiltrække et langt større publikum end normalt.  

Det er fortsat planen, at Jysk-Fynsk Kanariefugleklub og Vestjyske Kaniner kommer og udstiller deres dyr, 
hvilket er med til yderligere at styrke en fælles udstilling og give en endnu større publikumsbredde. 
Udstillerne fra de 2 foreninger betaler entre og katalog som deres bidrag til udstillingen, og får i øvrigt ikke 
del i indtægterne. 

Sirfjerkræ har henvendt og får mulighed for at deltage. 

Der er derfor god grund til at fortsætte det videre arbejde med en stor fælles udstilling. 

 

Pkt. 3. Aktuel status på fugleinfluenzaen. Den 1. november 2021 udbrød der fugleinfluenza på en farm med 
28.000 kalkuner ved Slagelse, hvilket har medført, at Fødevarestyrelsen har påbudt staldpligt for fjerkræ, 
fugle og lign., og overdækning af voliere på over 40 m2. Samtidig er samling af fjerkræ til dyrskue, udstilling 
og konkurrence ikke tilladt fra den 1. november 2021 kl. 1600. Varigheden af forbuddet er ikke fastlagt på 
nuværende tidspunkt, men må forventes at vare i flere uger. Hvis der kommer yderligere udbrud forværres 
situationen yderligere. 

Hovedbestyrelserne drøftede grundigt mulighederne for afvikling af den fælles udstilling den 11. og 12. 
december, idet vurderingen er, at forbuddet med samling af fjerkræ til udstilling næppe bliver hævet inden. 
Vi håber dog det sker, hvorfor vi afventer med at tage den endelige beslutning til senest den 15. november 
2021. 
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Det blev besluttet, at DRF og DFfR straks i morgen skriver til samtlige klubber og specialklubber og meddeler, 
at der er forbud mod samling af fjerkræ til udstilling og konkurrence. 

 

Pkt. 4. Aktuel status på EU Forordning 2020/688 i forhold til udenlandske udstillers muligheder for at 
udstille på fællesudstillingen. 

Da de nye regler stadig er usikre og i hvert fald meget bureaukratiske, blev det besluttet, at udenlandske 
udstillere ikke får mulighed for at udstille i år. 

 

Pkt. 5. Gennemgang af Planen for samarbejde for afviklingen af udstilling. 

Planen, som er anført nedenfor, blev tilført de sidste justeringer. Anført med rødt.   

 

Pkt. 6. Eventuelt. Da alt tyder på, at vi er nødt til at aflyse udstillingen den 11. og 12. december 2021, og da 
det så vil være tredje gang på 5 år, er det begge hovedbestyrelsers vurdering, at vi står i en meget alvorlig 
situation for vores hobby. Muligheden for avl og udstilling af raceduer og racefjerkræ synes at være meget 
begrænset.  
Afholdelse af udstillinger er året højdepunkt i arbejdet med vores dyr, og det vores medlemmer ser 
allermest frem til. Det er afgørende vigtigt, at vi har mulighed for at afvikle udstillinger og samlinger af 
fjerkræ og duer på forskellig vis i efteråret og vinteren, da vores hobby ellers vil dø.  
Vi drøftede mulighederne for at få myndighederne (Fødevarestyrelsen) til at ændre praksis, så hobby fjerkræ 
og duer er undtaget fra bestemmelserne om nedlukning og forbud med udstillinger. Det er vores vurdering 
lige nu, at det vil blive meget vanskeligt at få disse ændringer gennemført, idet vores arbejde med EU-
forordning 2020/688 har vist, at det nærmest er umuligt at få lempelser på dette område i både EU og 
Danmark. Vi vil dog forsøge at få et møde med Fødevarestyrelsen på højt ledelsesmæssigt niveau.  
 
 Da mulighederne for lempelser er ringe, drøftede vi alternative måder at afvikle vores fælles udstilling på i 
2022. 
Vi kom frem til, at det bedste vil være at flytte udstillingen til oktober måned, idet fugleinfluenzaen først 
optræder i november måned og senere samtidig med trækfuglenes ankomst og afrejse. Ved de tidligere 
aflysninger har fugleinfluenzaen aldrig optrådt i oktober måned, og i de sidste mange år har bl.a. 
Specialklubben for Dværg Wyandotter holdt deres specialudstilling i oktober måned, og den er aldrig blevet 
aflyst. 
Kan vores dyr være færdig til udstilling i oktober måned? 
Det er vores bedste overbevisning, at langt de fleste dyr vil kunne være færdig i oktober måned til udstilling. 
I mange år har Hannover udstillingen i Tyskland været afholdt i oktober måned for både høns og duer. Det 
kræver selvfølgelig, at avlen skal startes lidt tidligere for nogles vedkommende, men det vil være muligt. 
Hovedbestyrelserne er derfor af den holdning, at vi i 2022 skal holde vores fælles udstilling den 22. og 23. 
oktober 2022. 
Det aftaltes, at hovedbestyrelserne hver i sær undersøger holdningen blandt medlemmerne til en sådan 
flytning af udstillingen, og at vi inden jul træffer endelig beslutning, så alle får mulighed for at planlægge 
avlen i 2022. 
 

Referent: Jørgen Abrahamsen 


