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Rekord på gång för Elmia Lantbruk Djur & Inomgård 
Det har varit ett rekordhögt tryck bland utställarna och nu är nästan varje kvadratmeter 
bokad på Elmia Lantbruk & Inomgård. Det betyder att det kommer att bli en fullspäckad 
mässa när alla djuren intar mässhallarna 23-26 oktober. 
 
-Det kommer både låta och lukta och man får en riktig atmosfär. Intresset har varit jättestort, och 
det är riktiga entusiaster som kommer med sina djur, säger Susan Lothigius, ansvarig för mässans 
djurutställning. 
 
Sveriges största lantbruksmässa bjuder traditionsenligt både fackfolk och publik på riksutställning 
av nötkreatur. 165 mjölkkor och 100 köttdjur ska alla in i visningsringen för att bedömas och 
poängsättas i olika klasser. Och det är minst lika laddat med kor på utställning som det är på till 
exempel en hundutställning. 
-Nästan värre, man kan se hur utställarna sitter med nagelsax och finklipper millimeter på pälsen, 
fönar och sprayar innan de går in i ringen, säger Susan Lothigius. 
 
Lite annan klippning blir det på alla de cirka 400 får som också flyttar in i mässhallarna. Då är det 
tid och noggrannhet som står på spel.  Det blir SM i fårklippning för yrkesfolk, amatörtävlingar för 
dem som klipper sina får hemma på gården och demonstrationsklippningar. 
-Det kommer fårklippare från Nya Zeeland och Norge och tävlar och visar upp vad de kan, säger 
Susan Lothigius. 
 
I år står djurens hälsa och lantbrukets ekonomi i fokus på mässan. Det blir seminarier, 
demonstrationer och aktiviteter inom djurvälfärd, säker djurhandetring, nya affärsmöjligheter med 
mera.  
 
Förutom alla nötkreatur och får kommer också ett antal hästar, hundar och ankor till Elmia. 
Hundarna kommer för uppvisning i fårvallning på utefältet och ankorna har en alldeles egen 
huvudroll inomhus på mässan. 
- Ankvallning är en riktig publikmagnet. Hundarna vallar ankor inomhus, samma jobb som de gör 
med fåren utomhus, säger Susan Lothigius. 
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Förutom djuren bjuder mässan på allt annat som har med gården att göra, byggnadsinventarier, 
stallinredning, inomgårdstransport, utfodring, spannmålslagring, förnybar energi m.m.   
God mat finns förstås också på mässan. På Mat-Torget säljs närproducerade produkter som ost, 
korv, skinka, grönsaker, frukt och marmelad – allt gott som hör lantbruket till. 
  
För mer information kontakta produktchef Maria Lindsäth, tel: 036-15 22 28, 
maria.lindsath@elmia.se 
   
www.elmia.se/lantbrukinomgard 
 
Elmia Lantbruk Djur & Inomgård är Sveriges största mässa för lantbruksbranschen. Elmia höll 
lantbruksmässa första gången 1961 och i år är det 39:e gången det är mässdags för 
lantbruksbranschen på Elmia i Jönköping. 
 
 
 

 


