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MICHAELS Jagt & Fiskeri A/S
Porthusvej 127 · 5700 Svendborg · 62 21 11 53

Indskydning på egen 100 m bane
Følg os på Facebook · www.michaelsjagt.dk

Jagt · Fiskeri · Outdoor

Hos MICHAELS Jagt & Fiskeri...
– finder du Fyns største udvalg af kvalitets produkter til jægeren, 

fiskeren og outdoor oplevelserne.

– forhandler vi alle de kendte varemærker som Härkilä, Fjällräven, 
Nordisk, Browning, Beretta og Sauer, for bare at nævne nogle få.

– er den eneste jagtforretning, der tilbyder indskydning på egen 
indendørs 100 m bane og eget våbenværksted.

– står vores 2 bøssemagere klar til at servicere, reparere eller lave 
personlig individuel tilpasning af dit våben.

 

Med andre ord...
MICHAELS Jagt & Fiskeri har alt til jagt, fiskeri og outdoor under 
ét tag – så behøver du kun at handle et sted!

Køb online på  
www.michaelsjagt.dk 

Som medlem af Dansk Jægerforbund tilbydes du Verisure Start til 495 kr. 
i installation inkl. 1 åbningskontakt og 1 fotodetektor uden beregning.

Specialtilbud til medlemmer af Dansk Jægerforbund. 

Med jægerpakken rammer du 
et godt tilbud på privatalarm
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Kontakt din lokale Dansikring Direct Partner:
Torben Morielle - Tlf. 24 23 54 22
E-mail: torben.morielle@dansikring-direct.dk

Du sparer i alt 6.090 kr. i installation for jægerpakken. 
(Normal pris for jægerpakken: 6.585 kr.) 
Jægerpakken indeholder nedenstående:

Verisure Start 495 kr. i installation. Normal pris, 4.995 kr. 
Verisure Start indeholder: 1 VBox (GSM), 1 fotodetektor, 
1 betjeningspanel, 1 sirene, 1 åbningskontakt, 1 StarKey 
og alarmskilte. Standardabonnement, 339 kr./md.

Ekstra! Uden beregning - Værdi af 1.590 kr. 
1 fotodetektor og 1 åbningskontakt.  

495 kr.
Spar 6.090 kr. i 

installation
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Da jeg i starten af 2015 tiltrådte som 
formand for en af landets største jagt-
foreninger, var min intention, at være for-
mand i 1 år, indtil den netop overståede 
generalforsamling, og ny formand var 
valgt. Den tidligere formand var gået af 
private årsager, der var splid, ting der ikke 
blev gjort, aftaler der ikke blev overholdt, 
beskyldningerne og påstande flød igen-
nem luften, kort sagt et foreningsskib med 
matroser, men uden styrmand.

Det var sort bane
Første spørgsmål, hvad er egentligt 
foreningens eksistensgrundlag, forenin-
gen har en mission, der står bla. i ve-
dtægterne, at foreningens formål er at 
samle alle jæger indenfor foreningens om-
råde og fremme deres interesse indenfor 
Danmarks jæger forbund.
Bestyrelsen skulle til at arbejde sammen, 
og nye streger slås 
og andre viskes 
ud, det gjorde at 
samarbejdet og 
dialogerne imel-
lem bestyrelses-
medlemmerne og 
foreningens medlemmer engang imellem, 
har været lidt …, men heldigvis, for på den 
måde styrkede vi hinanden og fik tankerne 
til at rulle og en stor ros til min bestyrelses 
kollegaer, de gjorde det, der skulle til og 
holdt ud. Gjorde et stykke frivilligt arbejde, 
skønt det var som at skyde elefanter med 
slangebøsse.
Arbejdstøjet blev taget på, de erfaringer 
der var fra 2014 og bagud, blev taget til 
efterretning og nogle sat i værk, bla. nyt 
regnskabsprogram, en ny arbejdsgruppe 
”tænketanke”, hvor en gruppe af erfarne 
medlemmer kunne give deres interesser 
tilkende, så det ikke kun er bestyrelsen 
der kommer med ideer, nyhedsbrev blev 
etableret, og sidste nyhed, en ny webside 

så dagens lys.
Men det var stadig op af bakke, hvorfor.. 
en forening der har givet mig så mange 
gode oplevelser igennem mit virke, fra 
første gang jeg var med i bestyrelsen i 
starten af 00’ne.
En af de ting jeg har set er bla. den ko-
rtsigtede vision der ligger for foreningen, 
ting blev gjort som vi altid har gjort det, in-
gen gjorde sig tanken at sætte sig ned og 
kigge på hvor foreningen vil værre henne 
om 3,5 eller 7 år… visionen skal være lang-
sigtet, skal vi have hund træning tilbage, 
vi har en underafdeling, ”det løse krudt” 
lige uden for vores dør. Går jeg en tur med 
min lille hvalp, bliver den overfaldet af flere 
ukontrollerede hunde der er i hundeskoven 
hver dag, så svaret er, selvfølgelig skal vi 
det, enhver hund skal have grunddressur, 
både jagthunde og familiehunde. Skal vi 
have jagttegnsundervisning i Otterup, ja 

er svaret og vi skal 
fortsat uddanne 
undervisere, så vi 
har kompetente 
folk, der selv skal 
ligge den dag-
sorden, efter de 
få afgrænsninger 

bestyrelsen har sat. Skal vi have jagthorn-
sundervisning igen, ja hvorfor ikke? 
Desværre blev der for år tilbage ikke set 
skriften på væggen, vores kursister var så 
dygtige at de manglede nye udfordringer 
og daværende undervisere have med-
delt at de ikke kunne tilbyde mere, så 
naturligvis kigger hornblæserne sig rundt 
efter nye udfordringer.
En bestyrelse skal ikke stå bag hver en 
prut der skal luftes i denne forening, vores 
medlemmer kan sagtens selv, besøg af 
børnehaver, er en af dem, hvor et medlem 
står for hele arrangementet, koordination-
en og afvikling, og et lille skriv til underteg-
nede, og det blev en succes.

Leder

Enhver hund skal 
have grunddressur, 
både jagt- og familie-
hunde...

“



5

Det er grøn bane
Vi har mange udfordringer og gøremål, 
nogle har vi gjort i mange år, de skal 
måske op til genovervejelse, er der stadig 
interesse og efterspørgsel for dem, ek-
sempelvis købe jagter er det noget vi skal 
forsætte med, at tilbyde vores medlem-
mer, få tilmelder sig, det er et stort arbejde 
at organisere, men der er heldigvis også 
tiltag der bare køre på skinner, eksempel-
vis vores ”Vildt med mad”
Som jeg indledte med, var planen 1 år på 
posten, men jeg var også velvidende om, 
at man ikke indenfor 1 år, kan nå at rette 
en forening op, der ligger ned, og som 
har en kortsigtet vision, og mål der ikke er 
ændret i flere år. I den del af erhvervslivet 
jeg er tilknyttet til hverdag, energisekto-
ren, bruges flere år på at nå de mål, de 
har sat, det kan være omstilling fra fossile 
brændstoffer til bio brændsel, det tager 
tid at omstille sig, derfor valgte jeg for-
satte som formand og arbejde videre med 

foreningsar-
bejdet, i en 
2 årig peri-
ode, og som 
før nævnt, er 
jeg igennem 
tiden blevet 
beriget med 
mange de-
jlige oplev-
elser fra 
denne forening, så Boston moddellen vil 
blive taget i brug, vi skal have vurderet mis-
sionen, nedfældet den langsigtede vision 
på skrift, lavet en handlingsplan, derefter 
kan vi fordele ansvar og give prokura, til 
den enkelte udvalgs formand.

Formand
Lars Madsen

LM@OOJF.dk

Nordfyns nye jagtbutik, besøg  
vores butik på nettet  

eller på adresse  
 
 

Anderupløkken 21  
5270 Odense N 
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OTTERUP   
SØNDERGADE 23   TLF 64 82 40 60

Som formand for jægerråd nordfyn, 
bestyrelsesmedlem og nyjæger koordi-
nator i kreds 5 har der været fuld fart på 
hele året, med en masse sjove og lærerige 
opgaver. I en tid med store forandringer 
i Danmarks Jægerforbund er det godt 
at være med der vor det sner, det gør at 
jeg hurtigt er orienterer om aktuelle ting, 
som kan viderebringes til de lokale jagt-
foreninger, den anden vej er jo også meget 
vigtig så vi kan få tanker og ideer bragt ind 
i systemet. Jeg vil gerne her opfordre, hvis 
i har noget på hjertet så lad os i jæger-
rådet eller bestyrelsen bringe det videre. 
Kun ved at åbne munden kan man gøre 
sin indflydelse 
gællende.
Nu har arbejdet i 
det `nye` Jægerråd 
kørt i et år, der er 
brydninger i gang 
med mange nye 
tiltag der bliver 
holdt kursus for medlemmerne så de kan 
ruste sig så godt som muligt på kom-
mende opgaver. Politisk skal jægerrådene 
også lære at stå stærkere. Vi har her på 
Nordfyn afhold knivkursus, fældekursus, 
foredrag samt debatmøder m.m. Kreds-
ens Årsmøde blev i 2015 afholdt som et 
heldags møde på Dalum Landbrugsskole, 
et godt møde med fin tilslutning og en 
pæn tone. Referat kan læses på kreds-
ens hjemmeside. Det er blevet besluttet at 
årsmødet 2016 skal afholdes som et aften-
møde. Det bliver afholdt uden egenbetal-

ing i Ejbyhallerne d. 11-03-2016. Kreds 5 
havde igen stand på det Fynske Dyrskue, 
med mange hjælpere fra Nordfyn, vi havde 
nogle gode udstillingsdage med meget 
kontakt til gæsterne både børn og vok-
sne, en sådan udstilling er svær at måle 
værdien af men vi gør os da positiv be-
mærket og får en del god snak uden dog 
at få en masse nye medlemmer. Dyrskuet 
2016 stiller vi et stort spørgsmålstegn ved, 
da der er varslet væsentlige prisstigninger. 
Den store jagtudstilling på OCC der bliver 
afholdt hver andet år har kreds 5 selv stået 
for med et kæmpe forbrug at resurser, 
både økonomisk og timer, denne udstill-

ings form har vi i 
kredsen sagt fra til 
da vi ikke mener at 
den store indsats 
svarer til udbyttet, 
men vi bliver dog 
alligevel repræsen-
teret på udstillin-

gen 2016 men efter et andet koncept vor 
Danmarks Jægerforbund har overtaget 
tøjlerne, standen vil blive væsentlig mindre 
ca. 250 m2 men med et nyt mere målrettet 
koncept. Det bliver spændende at følge, 
standen bliver bemandet med folk fra Kalø 
med lidt hjælp fra os.
DJ er i gang med at udvikle nyt moderne 
udstillings materiale og kredsen vil blive 
betænkt med dele af det så det bliver let-
tere at hjælpe de lokale jagtforeninger med 
udlån. Der er afholdt 5 frivillige jagtprøver 
i kredsen, på Nordfyn blev den afholdt på 

Status for Jægerråd Nordfyn samt 
kreds 5 2015

Vi havde nogle gode 
udstillingsdage med 
meget kontakt til 
gæsterne...

“
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Leder

Denne leder er lidt anderledes end vanlig da 
det er bestyrelsen der skriver den, grundet vor 
tidligere formand valgte at stoppe af personlige 
årsager. Bestyrelsen vil gerne takke medlem-
mer og venner af huset for deres store hjælp 
igennem året, uden vore trofaste hjælpere ville 
meget havde set anderledes ud.

Vi har i foreningen været aktive på mange fron-
ter: vinsmagning sammen med DE4, jagttegns-
undervisning, hundetræning, jagthorn og en 
meget vellykket jagtgudstjeneste.

Ind-og mærkeskydning på Slusemøllen var igen 
en stor succes med mange deltagere, bukketræf 
med 10 fine bukke og en masse socialt samvær. 
Der er også afholdt flere foredrag.  Ungjægerne 
har afholdt flere jagter, loppemarked samt vildt-
slagtning.  Sankt Hans aften var velbesøgt med 
Jægerforbundets formand Claus Lind Christen-
sen som båltaler. Vi har også afholdt pokalskyd-
ning og  klubaftner med forskellige temaer.  Så 
det har været et meget aktivt år, hvor grillen også 
har været tændt på gågaden med smagsprøver 
af vildt. Vort samarbejde med turistforeningen 

med arrangementerne på Vigelsø, hvor vi har 
tryllet med det bedste grillmad har også været 
en stor succes. Vi i OOJF har mange gode ting, 
og nye er i støbeskeen, som vi skal følge op på. 
OOJF forsøger at profilerer sig i gadebilledet på 
mange forskellige måder, vi har været vært ved 
forskellige kurser samt jagtrelaterede møder, vi 
har leveret vildt til plejehjemmet så alle de ældre 
har fået mulighed for et måltid lidt anderledes 
end vanligt. Vi har også tænkt på aktiviteterne 
ved klubhuset, hundeskoven samt beboerne i 
oplandet ved at havde indkøbt en hjertestarter 
der er tilgængelig alle døgnets 24 timer. Vi ser 
frem til et spændende 2015 med mange aktivi-
teter nye som gamle.

Bestyrelsen
2014

Hjorslevvej 2 · 5450 Otterup

Tlf. 64 82 22 33
otterup@bygma.dk

BYGMA OTTERUP TRÆLAST
Hjorslevvej 2
5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 33

ÅBNINGSTIDER:
Man - fredag:  09.00 - 17.30
Lørdag:  09.00  - 14.00
Søndag:  09.00 - 14.00

udsalgssteder, som beskæftiger ca. 1300 ansatte.
Bygma A/S er et datterselskab i Bygma Gruppen A/S, der beskæftiger ca. 2100 ansatte fordelt på 
95  forretningsenheder i hele Norden. 
Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet, med aktiviteter inden for salg og distribu-tion af trælast, bygnings- og byggemarkedsprodukter til både det professionelle- og private marked. 

. .

www.bygma.dk
Her �nder du altid vores aktuelle tilbudsaviser

Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, pris ændringer og eventuelle o�entlige indgreb. Alle priser er inkl. 25% moms.

Bygma A/S er en landsdækkende kæde med 59 
udsalgssteder, som beskæftiger ca. 1300 ansatte.
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Strandager skydecenter med pænt besøg, 
men generelt kunne flere deltager rundt 
på Fyn ønskes. Jagtprøverne på Fyn er 
klaret med rimelig beståelse %, men ved 
havl prøverne kniber det noget, man kan 
sige, der er plads til forbedringer. I 2016 
afholdes den frivillige jagtprøve d.09-04 
kl.10,00. Mit håb er at der møder rigtig 
mange op til prøverne på Fyn og gør brug 
af denne fine mulighed for at komme tæt 
på den rigtige prøve.
Jagtens Hus det er med stor glæde at 
se byggeriet stadig skrider planmæs-
sigt frem, både økonomi og tids planen 
overholdes det er ikke et glansbillede der 
tegnes, der er nedsat en følgegruppe med 
vor HB medlem Kaj Refslund som formand 
der følger byggeriet meget tæt og fingeren 
peger stadig opad. Jeg tror at det bliver 
et domicil vi jægere bliver meget stolte af. 
Det tog lidt tid at komme i gang (købspa-
pirer fra staten m.m.) men tiden er brugt 
meget fornuftigt med planlægning og ind-
køb. Vor medlemsblad Jæger er ved at få 
en rigtig ansigtsløftning så det fremtræder 
mere moderne og indholdet vil også blive 
forandret efter medlemmernes ønske, 
en anden god ting er at tiden kan gøres 

væsen t l i g 
kortere fra 
i n d l e v e r -
ing til tryk. 
Jæger fo r-
bundets nye 
hjemmeside 
blev startet 
forsigtigt op 
i efteråret 
kører nu også fornuftigt og bliver løbende 
udbygget.
2016 er året hvor vi vil lægge meget arbe-
jde i at få nye medlemmer, der går mange 
jægere rundt uden at være medlem, de 
skal tilbydes muligheden for at komme 
ind i fællesskabet. En anden stor opgave 
er at bibeholde eksisterende medlemmer 
særligt de unge nye jægere der forsvinder 
alt for mange efter de 2 første år. Flere 
medlemmer er til stor gavn for DJ men 
også os i de lokale foreninger så lad os 
hjælpes ad.

Frowin Lennart Rasmussen
Formand for Jægerråd Nordfyn,  

kredsbestyrelsen.
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NORDFYNS DYREKLINIK
Birte Stentebjerg & Niels Peter Jensen

Bredgade 20, 5450 Otterup

· Konsultation dagligt efter aftale
· Telefontid dagligt kl. 7-17 (klinikken bedst kl. 8-17)

· Vagthavende træffes via klinikkens tlf. nr. (kl. 17-7 og weekend) 

TLF. 64 85 11 11 / www.nordfynsdyreklinik.dk

Butikken
er åben 

man.-fre. 
9-17

BREDGADE 10, 5450 OTTERUP. TLF. 64 82 24 71

Vi ”rammer” også

- din smag!

15
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www.huntinglife.net
Besøg vores butik eller webshop !

Kildeparken 32 - 8722 Hedensted -Tlf. Nr. 75 89 00 00
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ELÊáÊVVSÊáÊTekniskeÊinstallationerÊáÊwww.kappendrup.dkÊ

Kappendrup ApS
Kappendrup 64

DK - 5450 Otterup
Tlf. +45 64 85 13 93
mail@kappendrup.dkEL · VVS · Tekniske installationer · www.kappendrup.dk 

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag: 6.30 - 17.30 · Fredag: 6.30 - 18.00
Lørdag fra 6.30 - 14.00 · Søndag: 6.30 - 16.00

16

EL · VVS · Tekniske installationer · www.kappendrup.dk 

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - torsdag: 6.30 - 17.30 · Fredag: 6.30 - 18.00
Lørdag fra 6.30 - 14.00 · Søndag: 6.30 - 16.00

16

15.00
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GULD · SØLV · URE

Otterup  Guldsmedie

v/Søren Jørgensen
Jernbanegade 26, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 44 88

VORT SPECIALE:

Vi smelter gammelt

sølv og guld om

- efter eget ønske.

Kom og få en snak!

1. KL. REPARATION
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og tilbehør
kent Jacobsen
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Vi mødes fra kl. 9.00-02.00 på

Pop’en
Stedet hvor man hygger sig:

Billard - Dart-spil

Pop’en
v/Poul Erik Damhave

Enghavevej 2 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 60

17
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Jagtsæsonen er godt i gang. Det er for 
manges jægeres vedkommende også 
lig med nedlagt vildt, der skal hjem i 
kødgryderne eller i fryseren. Det er en stor 
del af jagtens glæder.

Hvert år oplever vi dog, at det ikke er alle 
jægere, der husker på, hvordan det for-
holder sig med vild-
taffald. Derfor blot 
en venlig påmind-
else herfra om, at 
uanvendelige dele 
af det nedlagte vildt, som skind, hoveder, 
fjerdragt mv. enten skal graves ned eller 
sendes med dagrenovationen. Har du ikke 
plads i din skraldespand, kan du hente ek-
stra sække på genbrugsstationen.

Undlad at efterlade affald fra nedlagt 
vildt på eks. rastepladser eller ved andre 
offentlige skraldespande. Ofte kan det 
være et voldsomt syn for en ikkejæger, 

hvor naturligt det 
end kan se ud for 
dig som jæger. 
Episoder med 
efterladt vild-
taffald medfører ofte vrede henvendelser, 
uagtet at kødet f.eks. er blevet skåret af 
dyrene. Alle, der er involverede i en jagt, 

har et ansvar for at 
agere som ambas-
sadører for jagten. 
Derfor har vi alle 
til opgave at sikre, 

at vores opførsel følger det jagtetiske re-
gelsæt. Kort sagt – i skraldespanden der-
hjemme med affaldet fra jagten.

Fortsat knæk og bræk derude.

Sabina Rohde, biologiformidler, DJ

Affald fra nedlagt vildt

Alle, der er involveret 
i jagt, har et ansvar...“
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NORUP ENTREPRENØR & VOGNMAND

Møllevej 66, 5450 Otterup, tlf. 64 82 33 57
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Foreningen Otterup Hundeskov (OH), i 
dagligt tale kaldet "Det Løse Krudt", er en 
underafdeling af Otterup og Omegns Jag-
tforening (OOJF). Foreningen blev stiftet 
for en del år siden, fordi hundeejere og 
brugere af hundeskoven, som ikke havde 
særskilt interesse for jagt, gerne ville have 
faciliteter, hvor man kunne være sam-
men, menneske og hund. OH råder over 
et lille klubhus med faciliteter til kaffe/te, 
en vinterstue, uderum og toilet faciliteter.  
Foreningen OH har en bestyrelse på 5 
medlemmer og 2 suppleanter, og afholder 
en gang om året et årsmøde, hvor retning-
slinjer for bestyrels-
ens virke udstikkes. 
Bestyrelsen va-
retager den daglige 
drift af hunderela-
terede opgaver, i 
den offentlige hun-
deskov i Otterup. 
Det drejer sig bl.a. om græsslåning på 
gangstier og agility områder, opsætning af 
hundeposer og vedligeholdelse af forenin-
gens klubhus, vinterstue og agility faci-
liteter. Et medlemskab af OH koster 100 
kr. om året, og beløbet går ubeskåret til 
nævnte aktiviteter. OH og OOJF koordi-

nerer opgaver, når det er relevant, f.eks. 
med hensyn til kontakt til Nordfyns Kom-
mune omkring bl.a. græsslåningen i den 
offentlige hundeskov i Otterup. Ophold og 
færden i hundeskoven i Otterup, er under-
lagt samme regler, som alle andre steder. 
man færdes med sin hund. Foreningen 
OH har ikke særskilt bemyndigelse til at 
opstille krav eller kriterier for brugen af sk-
oven. Men bestyrelsen kommer med op-
fordringer til at overholde regler for brugen 
af skoven, skilter desangående og kom-
munikerer, når det skønnes at være hen-
sigtsmæssigt. I enkelte tilfælde tilbyder 

bestyrelsen sig 
som mægler, når 
to forurettede hun-
deejere ikke kan 
komme overens. 
Men med tidligere 
nævnte kompe-
tence indskrænkn-

ing. Når det er sagt, er det glædeligt at 
konstatere, at der kun er meget få episod-
er med ballade mellem hunde i skoven. Og 
de episoder der opstår, er som regel mere 
funderede i menneskerne bag hundene, 
end mellem hundene selv. Hundeskoven 
er i det store og hele, et herligt frirum for 

hunde i Otterup og omegn, og 
deres tobenede ejere. OH er 
ikke kun en bonus for hundene, 
som kan få strukket ud og leget 
med andre hunde, men i høj 
grad også for hundenes ejere. 
Således mødes en gruppe, for-

Otterup Hundeskov

Hundeskoven er i 
det store og hele, 
et herligt frirum for 
hunde...

“
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trinsvist pensionister, hver morgen ml. kl. 
8-10  og drikker kaffe, snakker, går ture 
med deres hunde, og så snakker lidt 
mere. Denne gruppe er stabilt fremmø-
dende året rundt, og for flere er dette en 
værdifuld daglig social aktivitet. Der er 
altid godt humør, og omgangstonen er 
meget fri og afslappet. Ligeledes mødes 
en gruppe hundeejere med deres fir-
benede venner om aftenen ml. 18-19, 
tirsdag ofte til kl. 21. Tirsdag laves der 
kaffe, og spises medbragte lækkerier som 
hjemmelavet rygeost, boller, kage m.m. 
I sommer halvåret, er der fælles grilning 
hver torsdag ml. kl. 18-22. En populær ak-
tivitet. Endeligt afholdes diverse arrange-
menter i løbet året, sommerfest, Skt. Hans 
i fællesskab med OOJF og julefrokost. Der 
arrangeres også 1-2 arbejdsdag i løbet af 
en sæson, hvor vi i fælleskab får foretaget 
nødvendige vedligeholdelses arbejder, får 
luvet ukrudt osv. Foreningen giver forplejn-
ing på disse typisk weekend dage, så der 
plejer at være pænt fremmøde. Brugerne 

af hundeskoven er primært hundeejere fra 
Otterup og opland, men der kommer også 
næsten dagligt besøgende fra Odense, 
Bogense og egne med lignende køreaf-
stand. Det er rygtedes på Fyn, at I Otterup 
ligger der et unikt sted, hvor både hund og 
ejer kan føle sig tryg, få en god stund, og 
måske knytte nye bekendtskaber.   

Thomas Holwerda
Formand Foreningen Otterup Hundekov

"Det Løse Krudt"
Tlf: 71 31 33 72
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Vi afhold nyjæger jagt på Odden d. 9 jan-
uar i pragtfuldt vejr, de unge mødte glade 
op og var med til at gøre jagten helt per-
fekt.
Dagen startede med morgenmad, jeg 
byder velkommen og talte lidt om jag-
ten, 8.30 parole uden for jagthytten hvor 
Bent Vognmand taler sikkerhed og hvor-
dan jagten afvikles med 3 såter formiddag 
og tre efter middagen. Klokken ca. 11,00 
blev der serveret varm Cocio ala Otterup 
jagtforening. Middagen bestod af dejlige 
gule ærter med alt hvad hjertet begærer 
af tilbehør. Stor ros til madholdet der igen 
har overgået sig selv med mad lavet fra 
bunden. Efter middagen drog vi afsted 
med fulde maver til dagens sidste såter. 
Det var en god dag vor de unge jægere 

tog mod råd 
fra de ældre. 
En stor tak til 
alle hjælpere 
uden dem 
var dette ikke 
muligt.

Tine Mette Petersen

Nyjæger jagt på Odden

Knud E. B. Clemmensen Jernbanegade 41 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 28 28

PRISER PÅ SOLBRILLEGLAS
 STANDARD KONTRAST POLAROID

ENKELTSTYRKE FRA KR.  498,- 998,- 1.498,-

FLERSTYRKE FRA KR. 1.998,- 2.498,- 3.998,-

Anders Fialla •Jernbanegade 41 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 28 28

OTTERUP
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Dyrlægerne
Eva & Poul Erik Krogh

Konsultation for mindre 
husdyr begge steder 

efter aftale.

Medicinsk og kirurgisk 
behandling · Røntgen

Ultralydsscanning
Laboratoriediagnostik

Salg af foder og 
plejemidler

Nørregade 28-30 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 12 12 · Fax 64 82 12 77

Vesterled 9 · 5471 Søndersø
tlf. 64 89 10 64 · Fax 64 89 22 32

Telefontid 7-17
Dyrlæger bedst 7-9

DØGNVAGT: 64 82 12 12 • 64 89 10 64
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Otterup Farvehandel · Torvet, Søndergade 11 · 5450 Otterup · Tlf. 6482 1041

Idé&Design

BL Biler
v/ Bjarne Larsen

Norupvej 131, Norup, 5450 Otterup
RepaRaTiOn aF alle bilmæRkeR · lakeRing · UndeRvOgnSbehandling

tfl. 64 82 20 01

Jagt og beklædning

V/ Kristian Lohmann
Ejbyvej 49, Fjeldsted

Tlf. 64 88 12 28

Åbent: Man-fre 9.00-17.30
 Lør 9.00-12.30

Støttemidler til
natur og vildtpleje

Otterup & Omegns Jagtforening,
ønsker at kunne støtte projekter
til fremme af natur og vildtpleje.

Derfor opfordrer vi alle til at indbetale 
til ”OOJF´s Støttemidler”.

Alle som indbetaler minimum 100 kr.
deltager løbende i lodtrækningen

om meget fine præmier.

Der kan indbetales på
Konto nr. 6862-1061180,

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Prof. dog gør det nemt for dig, idet vi har et 
enkelt og let overskueligt foderprogram, der 

uanset din hunds race, størrelse eller 
anvendelse dækker dens behov gennem 

hele livet
Og så er det Dansk.

Kontakt vor salgschef Søren Andersen på 
tlf. +45 21 20 96 06 eller vor sælger Klaus 

Larsen på tlf. +45 20 56 80 70

100 %
Gmo-fri

Høj 
optage-
lighed

Med 
Omega 
3 & 6

44
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Redaktørens Klumme
OOJF jagtposten har udviklet og ændret sig 
igennem de mange år det har eksisteret. Da 
jeg startede i Otterup & Omegns Jagtforening 
for 15 år siden, var Jagtposten som det nu 
hedder uden farver, og chefredaktøren hed 
dengang Hardy Laursen. I dag kendes Jagt-
posten som noget større, trykt på fint papir 
i flot off-set tryk, og på hele 60 sider, det er 
blevet et blad som modtagerne gemmer. 

 Indholdet har også ændret sig med tiden. 
Nogen syntes til det bedre og andre vil hel-
lere have det som det var førhen. Sådan er 
tilværelsen. Det gamle og vante er vi trygge 
ved; men også jagtforeningen skal udvikle sig 
hele tiden. 

 Jeg får en del henvendelser fra jagtpost læ-
sere som ønsker specifikke ting i bladet, fordi 
de ikke bruger computer. Nogen har sim-
pelthen valgt det fra, og andre kan ikke finde 
ud af det, siger de, og flere kunne ønske at 
klubaktivitets programmet kom ud 2 gange 
årligt som brevpost, det vil være til gavn for 
foreningen, hævdes der; men også en stor 
omkostning, portoen er igen steget. 
  Men lige netop det, har vi jo på oojf webben 
et udmærket eksempel på med aktivitetsda-
tabasen, som der hele tiden kan opdateres. 
Den kan simpelthen ikke skrives fyldest dæk-

kende ind i et årsblad! Det må jo nok være de 
digitale medier vi skal vænne os til i fremtiden, 
om vi vil eller ej. (husk tjek:www.oojf.dk) 

Knæk og bræk i 2015 til Dig og Dine... 

Redaktør 
Steen Knudsen 

sk@oojf.dk

Skal du have gode bøffer, så er
det mod Kappendrup du tøffer!
Vi har alt godt til grillen til rimelige priser.
Prøv vores hjemmelavede pølser og pålæg.

Kappendrup
SLAGTERFORRETNING
Ring og bestil tlf. 6485 1105 · larsslagter@msn.com · lukket man.-tirs.

Hvorfor har man tråd-løse mus, i Danmark?
Fordi det er dyrplageri, at have dem i snor. 
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Pladseret på toilettet 
ved hunde-skoven.
Vi er glade for vor 
hjertestarter, der 
(heldigvis) ikke 
har været i brug i 
2015.
Hjertestarteren er 
en stor tryghed 
for os i hundesk-
oven og jagt-
foreningen, men 
også i et stort 
boligområde i 
omegnen.

HUSK vor hjertestarter



Er du på jagt efter en ny frisure?

30
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Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

OTTERUP
Flemming Hansen
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Bredgade 5, 5450  Otterup
otterup@home.dk
facebook.com/homeotterup
Tlf. 64 82 42 32

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BLIV ”NETSPONSOR” I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!
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Her finder
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Kvindevadet

Klintebjergvej

SøndergadeOtterup Auto
Søndergårdsvænget 2, 5450 Otterup
Tlf.  64 87 13 13 mob. 20 48 82 11

Gratis lån af 
flyttetrailer
I samarbejde med 

GF Forsikring

Service · Reparation · Dæk og Fælge
Forsikringsskader · Gratis kundebil
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klar til dommeren og må ikke sende før han 
giver lov. mens vi venter på at få lov til at star-
te, udløses en levende due fra en due flosser 
lige foran hunden, som den så helst ikke skal 
reagere på. Vi går så i gang med apporterin-
gen og efter endt til ringer vækkeuret. (Sjovt 
lille indslag ) 
  
Alt i alt en flot og veltilrettelagt prøve, hvor 
dommere og hjælpere stod klar ved alle po-
ster. Prøvelederen styrede slagets gang med 
stort overblik. Det var et kanon terræn som 
man nok skal lede længe for at finde bedre. 
Efter sidste mand, som var en kvinde, som var 
i løbetid ( altså hunden ), kørte vi tilbage til 
hytten, så dommerne kunne få regnet sam-
men og vi kunne få spændingen udløst. 
Prøvelederen kunne efter kort tid kalde os 
sammen og offentliggøre resultatet, og over-
række en præmie til bedste hund fra hvert 
hold, og sammenlagt var Fredericia holdet så 
heldige at trække det længste strå. 
  
– Og så til kritikken (altid vigtig for at man kan 
forbedre FREDERICIA MATCHEN, og tag den 
positivt ) 

Jeg manglede på alle poster oplysninger om 
hvad man forventede og hvad man kunne 
opnå af point. F.eks. på post 4, spørger jeg 
om man må holde hunden inden på det an-
viste område, og om det i så fald ville koste. 
Jeg får at vide at det må jeg selv om og efter-
følgende  får jeg at vide at der blev dirigeret 
lidt rigeligt. 

Ved vandhullet spørger jeg om jeg må få at 
vide hvor anden ligger, og får anvist et om-

råde der i hvert fald er 30 m. fra hvor anden 
ligger. Får bagefter at vide det tog for lang tid, 
lidt logisk når man bliver ved med at dirigere 
hunden modsat af hvor fuglen ligger. 

Vores vindende hund opnår 166 point og an-
denpladsen 159 point. De har begge klaret 4 
stk. vildt på post 1, 2 på post 2 og 3 på post 
3. På post 4 får andenpladsen alt vildtet hjem, 
mens vinderen mangler ræven, så lidt underligt. 

I det hele taget står vi alle med en lidt underlig 
følelse af uvidenhed. Satte vi måske det hele 
til i vandet?, eller er der en dommer der har 
glemt at give point. Vi får intet at vide om hvor 
og hvorfor vi har sat point til, det eneste vi får 
oplyst er det samlede resultat. 

Det ville være dejligt med lidt åbenhed om de 
ting og at man får at vide hvor og hvorfor man 
er blevet trukket og få rettet evt. fejl med det 
samme. Og så lige det der med ræven. Der 
skal vi nok passe på at den ikke kommer til at 
fylde for meget. Når det drejer sig om 30-40 
point for at hente ræv, så er vi derhenne at det 
er fuldstændig ligegyldig hvad hunden ellers 
kan, det kan aldrig hentes. 

Lidt synd man glemmer det vigtigste i et ellers 
flot arrangement. 
  
Tak for en dejlig dag. Et flot arrangement og 
hyggeligt samvær. 

På vegne af Fredericia holdet  
(Dylle) Hardy Krauthammer

Otterup Bøger & Papir
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bogerogpapir.dk/otterup

facebook.com/Otterup Bøger & Papir
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Shiraz/Merlot er den perfekte drue-
blanding fra Australien. Druen 
Shiraz tilfører vinen mørk frugt, 
brombær, solbær og lakrids. Merlot 
giver frugtfylde, blødhed og karak-
ter. Bør serveres ved 16 - 18 grader. 
Fantastisk til grillmad.

Walkers Creek
2011 Shiraz/Merlot

HENNING LONGET ÅBNER HOLTE VINLAGER

Pr. � . 65,-

6 � . 200-

KØB 6 FL.
SPAR 
190,-

Viña Mercedes
2011 Pinot Noir
Vi synes selv, vi har gjort et fanta-
stisk indkøb. Det er meget sjældent 
at � nde en Pinot Noir til under 50 
kr. Viña Mercedes har kvalitet og 
smag som en vin til 70 - 80 kr., og 
man kan tydeligt smage Pinot Noir 
druens karakteristika. 

KØB 6 FL.
SPAR 
250,-

Pr. � . 75,-

6 � . 200-
Thomson Estate
2012 Shiraz
Australien er kendt for at lave frem-
ragende vine på Shiraz druen. Det 
gør de også hos � omson Estate. Vi 
har købt et stort restparti i årgang 
2012, som vi sælger til under halv 
pris. Er du til Shiraz med masser af 
mørk frugt, peber og lakrids, så er 
denne vin et fund til prisen.

Pr. � . 95,-

6 � . 270,- 

     v/6 � .   45-

SPAR 
53 %

Thomson Estate
2012 Chardonnay

En klassisk australsk Chardonnay 
med druens naturlige fedme. Det 
giver en ren og fyldig smag med 
toner af melon og en frisk duft af 
citrus.

Pr. � . 95,-

6 � . 270,- 

     v/6 � .   45-

Pr. � . 74,-

  v/6 � . 45,-
= 6 � . 270,-

Pr. � . 149,-

  v/6 � . 70,-
= 6 � . 420,-

Anniversario 2012
Ny og bedre årgang

Ca' del Toscanello 2012

Vinavisen giver 5 stjerner 
og skriver 16/3-2014: 
”Blød og afrundet rødvin 
med god frugt, � n sødme 
og noter af blandt andet 
chokolade. Til 45 kr. er den 
nærmest en foræring...”
Årgang 2011 � k BT guld. 
Og årgang 2012 er endnu 
fyldigere og har mere karak-
ter og eftersmag og er lavet 
på den samme druesam-
mensætning: 20% Barbera 
s’Alba, 40% Barbera d’Asti, 
20% Nebbiolo og 20% 
Dolcetto. Vinen har lagret 
3 måneder på egetræsfade, 
hvilket har givet den en 
dejlig blød frugtagtig smag. 
Produttori di Govone får 
leveret druer fra over 200 
vinbønder og de udvælger 
de absolut bedste til vinene 
til Holte Vinlager.

KØB 6 FL.

SPAR 
174,-

DANMARKS BEDSTE TILBUD PÅ 
BARBERA DALBA SUPERIORE
6 stk. Barbera d`Alba 2009 Superiore + 1 Barbera d`Asti Magnum fra Piemonte, Italien.
Vor største salgssucces nogensinde var i 2009, da vi markerede vort 10 års samarbejde med Agostino fra 
Produttori di Govone, og Agostino gav 1 Magnum � aske, når man købte 6 � asker. Det var årgang 2000, 
senere blev det 2004 og nu er det årgang 2009, som vi kan love er lige så god ( hvis ikke bedre) som de 
2 andre årgange. Her får man munden fyldt med masser af god frugt, og smagen bliver hængende meget 
længe i munden.
Køb 6 fl asker Barbera D`Alba Superiore 2009 
normal pris kr. 119,00 pr. fl aske 
NU pris kr. 450,00 for alle 6 
+ 1 Magnum Barbera D`Asti UDEN BEREGNING. 

AGOSTINO
Produttori di Govone

6 fl. + 1 MG

450,-

SPAR IALT

404,-

Penge & Privatøkonomi 
har i juli/august 2013 vur-
deret denne rødvin til 184 
kr. for 1 fl aske! Vinanmel-
der André Devald skrev: “... 
her blev denne Sangiovese-
vin vurderet til 35kr. mere 
end prisen på 149 kr. I sig 
selv � ot og nok til en plads 
blandt månedens bedste 
køb. Der er imidlertid en 
stor besparelse ved køb af 
6 � asker, hvor du slipper 
med 70 kroner! Så er du til 
moderne italiensk med fad 
go frugtsødme, er Ca' del 
Toscanello et scoop."
Årgang 2012 er endnu 
bedre end årgang 2009. 
Der er mere frugt, større 
fylde og mere karakter.

KØB 6 FL.

SPAR 
474,-

SPAR 
53 %

I OTTERUP! VI ÅBNER TORSDAG 6. NOVEMBER KL. 9⁰⁰. KOM OG SMAG TORSDAG, FREDAG, LØRDAG.

Tirsdag 10.00-17.30
Onsdag 10.00-17.30
Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-18.00
Lørdag  10.00-13.00
Søndag og mandag lukket

Åbningstider

OOJF`s Jagtposten er nu på gaden med 
ny redaktør, undertegnede går ydmygt til 
arbejdet velvidende at der er meget at 
leve op til da denne post har været besat 
af en virkelig kompetent mand. Jeg vil her 
benytte muligheden og give Steen Knud-
sen en stor tak for det kæmpe arbejde han 
har gjort for at udvikle Jagtposten til det 
der er i dag, jeg arbejder videre i hans ånd 
men vil selvfølgelig satte min ejet præg på 
bladet.

Jagtposten vil fre-
mover køre i et tæt 
samspil med vor 
nye hjemmeside 
oojf.dk hvor nyhed-
er og aktiviteter altid vil være opdateret. 
Vi vil meget gerne modtage indlæg, foto, 
m.m. som vil blive anvendt efter behov. 
Materiale kan altid sendes til jagtposten@
iotterup.dk.

Jagtpos-
ten ville 
ikke være 
det den er 
uden vor 
mange 
gode an-
noncører, 
så kære læsere og medlemmer støt vore 
annoncører, de støtter os.  

Redaktøren har ordet

Jagtposten vil frem-
over køre i et tæt sam-
spil med oojf.dk

“
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Februar
Tirsdag d. 23-02-2016
Klubaften kl. 19.00
med skydning

Marts
Lørdag d. 05-03-2016
Hunde træning starter
Snak og æd i klubhuset

Søndag d. 06-03-2016
Jagtgudstjeneste i No-
rup Kirke / Klubhuset kl. 
14,00

Onsdag d. 16-03-2016
Årsmøde Nordfyns 
hjortelaug kl. 19.00 Fly-
vesandets efterskole

jagtkalender -  Otterup & Omegns jagtfOrening 2016
April
Tirsdag d. 05-04-2016
Jægerloppemarked 
Klubhuset kl. 18.30

Lørdag d. 09-04-2016
DE4: Indskydning 
/ mærkeskydning 
Slusemøllen kl. 10.00

Lørdag den 16-04-2016
Bueskydning: tur på 
bue, prøv at skyde med 
bue.

Onsdag den 27-04-2016
Tur til Trofæ muserum 
på Valdemar slot guidet 
rundvisning samt let 
anretning.

Lørdag d. 30-04-2016
Årets hund klubhuset kl. 
8.00

Maj
Tirsdag d. 03-05-2016
Klubaften kl. 19.00 i 
klubhuset

Lørdag d. 07-05-2016
DE4: Indskydning 
Slusemøllen kl. 10.00

Mandag d. 16-04-2016
Bukke træf Klubhuset

Læs sidste nyt på www.OOJF.dk
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Hold dig opdateret påwww.oojf.dk

jagtkalender -  Otterup & Omegns jagtfOrening 2016
Juni
Torsdag d. 23-06-2016
Sankt Hans bål, fælles 
spisning bålet tændes 
kl. 20.30

Onsdag d. 29-06-2016
Pokal skydning NFC 
Vester Egense kl. 17.00 

August
Fredericia dyst i Frederi-
cia kl. 8.00

Lørdag d. 20-08-2016
Lejbølle tur kl. 9-12 
afgang fra Otterup kl. 
6.45

Kommunemesterska-
bet Flugtskydning på 
Strandager kl. 10.00

September
Søndag d. 11-09-2016
Fjordens Dag Klinteb-
jerg kl. 10.00

Tirsdag d. 27-09-2016
Klubaften kl. 19.00 i 
klubhuset

Oktober
Onsdag d. 12-10-2016
Bukkebrøl aftentur til 
Oksbøl med madpakke

November
Tirsdag d. 22-11-2016
Klubaften kl. 19.00 i 
klubhuset

Er du tilmeldt Jægerforbundets 
mail info nyt?

www.jaegerforbundet.dk

Jagttegnskursus
starter som sædvanlig

første torsdag i januar 2017
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Har vi et reelt problem med ”råvildtsyge”, 
eller er det blot et udtryk for en forfejlet 
forvaltning sammenholdt med at råvildtets 
naturlige bæreevne måske er nået på Fyn, 
og i andre området med ”råvildtsyge”?
Måske er det en kombination af flere dele, 
og måske er løsningen faktisk lige til. Helt 
overordnet handler det nemlig om, at 
skyde noget mere af de rette dyr, samt un-
dgå fodring.
 
Ansvaret for forvaltningen af hjortevildt 
påhviler i høj udstrækning jægerne. Det 
er jægerne der afskyder, fodrer udfører 
terrænpleje mv. Derfor er der al mulig 
grund til at evaluere på forvaltningen, 
når noget ikke går som forventet.  Lod-
sejere, planteavlere og skovdyrkere har 
naturligvis også et medansvar, men det er 
reelt jægere, der mest af alt er udøvende – 
derfor det største ansvar! 

De stigende bestandsniveauer vi histo-
risk har set hos råvildt igennem de senere 
årtier, er med stor sandsynlighed et udtryk 
for at livsbetingelserne har været særligt 
fordelagtige. Landskabet har haft en kara-
kter af ny og ung natur – primært på grund 
af flere vintergrønne marker - hvilket råvildt 
kvitterer for. Råvildt er nemlig en pionerart, 
hvilket betyder, at de trives godt i områder 
med ny og frisk vegetation. Eksempelvis 
fremkommer der eft-
er skovrydninger et 
bedre fødegrundlag 
for råvildt. Ligesom 
stormfald i skov re-
sulterer i at fødeud-
bud og –tilgænge-
lighed for råvildtet 
er særligt attraktivt. 
Det kan normalt ses 
i de kommende års 
øget udbytte – ned-
lagt råvildt. Når skov 
ældes vil fødegrund-

laget for råvildt i reglen blive ringere. 
Effekten af en kombination af vintergrønne 
marker og flere nye skove på grund af 
storm eller skovrejsning er, at råvildtet 
har fået et bedre fødegrundlag de senere 
årtier. 
Siden ”råvildtsyge” i starten af 00érne 
gjorde sit indtog på Fyn er bestandene 
faldet voldsomt og ligefrem forsvundet fra 
visse lokaliteter. Sættes råvildtudbyttet i 
det tidligere Fyns amt – altså før bestand-
skollapset - til indeks 100, så er udbyttet 
siden da faldet til indeks 35-40. Der er tale 
en voldsom nedgang. Det kan opleve som 
om råvildtbestanden er gået voldsomt 
tilbage siden kollapset i 2002-2004. Flere 
steder meldes der fortsat om symptomer.
Spørgsmålet er om effekten af de såkaldte 
forbedrede fødemuligheder nu er over-
stået og vi er på vej mod en normaltilstand 
– altså, hvor bestandene tilpasses områ-
dets naturlige bæreevne. Sammenligner 
vi udbytte af råvildt på Fyn med Lolland-
Falster, så kunne meget tyde på at vi på 
nuværende tidspunkt har et udbytte, der 
er naturligt i forhold til bæreevnen. Det 
under forudsætning af, at vi antager, at 
bæreevnen på Fyn er nogenlunde sam-
menlignelig med Lolland-Falster.

 

“Råvildtsyge” og hvad så?
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Hertil kommer, at fodring med sikkerhed 
ikke bidrager til bedre sundhed hos råvildt. 
Råvildt tåler ikke at gå tæt sammen på et 
lille areal. Og det er ofte hvad der sker, 
når der fodres. Her lokkes råvildtet til at 
gå alt for tæt sammen i forhold til, hvad 
de naturligt ville gøre uden fodring. Det 
forværrer smitterisiko for sygdomme og 
parasitter. Der er i øvrigt ikke noget der 
tyder på, at råvildt mangler føde!
Desuden kan det konstateres, at man flere 
steder undlader at skyde hundyr og lam, 
men stort set kun nedlægger bukke. Det 
resulterer i en helt skæv alders- og køns-
sammensætning, hvilket i sagens natur 
forværre situationen. Vi får et alt for stort 
produktionsapparat. 

En række fagfolk er enige om, at den 
såkaldte ”råvildtsyge” med stor sandsyn-
lighed kan forhindres med den rette for-
valtning. De steder hvor ”råvildtsygen” er 
registreret, er der typisk en stor bestand af 
råvildt, som overstiger terrænets naturlige 
bæreevne, og dermed giver anledning til 
mange parasitbelastede dyr. Det giver an-
ledning til mistrivsel hos råvildt. Fodring 
vil forværre omfanget af ”råvildtsyge”, da 
man bringer mange dyr sammen på et lille 
område og dermed øger parasitbyrden 
hos det enkelte dyr. Det handler om, at til-
passe bestanden af råvildt. I tilfælde af, at 
der også er andre hjortevildtarter, at sikre 
sig en bestandstæthed i balance med om-
rådets bæreevne.   

Undersøgelser af ”råvildtsyge” har imi-
dlertid ikke kunnet påvise en entydig år-
sag. Hyppigste årsager til symptomer med 
afmagring og diarré er aldersdomssvæk-
kelse, høj parasit belastning, vom forsur-
ing og sand i fordøjelsessystemet.  Sidst 
nævnte kan være et resultat af fodring og 
forkert fodringsteknik.
Der har været observeret lokale tilfælde af 
bestandskollaps før det kunne ses i den 

officielle 
vildtudbyt-
testatistik. 
Første 
dokumen-
terede 
tilfælde af 
”råvildt-
syge” blev konstateret i 1985. Her så man 
afmagring og diarré i en tæt bestand af 
råvildt med intensiv fodring. Erfaringerne 
har hele vejen peget på tæthedsafhæn-
gige årsager, hvor råvildt, som solitær 
levende og territorie hævdende art, må 
forventes at være mere sensitiv end 
større hjortevildtarter, der lever i rudler.
Danmarks Jægerforbund har i samarbejde 
med Naturstyrelsen, Danmarks Tekniske 
Universitet – Veterinærinstituttet (DTU), 
Københavns Universitet - Institute for Vet-
erinary Disease Biology, Århus Universitet 
- DCE taget initiativ til at vi øger viden ind-
samlingen med ”råvildtsyge”. Samt kom-
me med fælles anbefalinger, der kan af-
hjælpe problemer knyttet til ”råvildtsyge”. 

Det er afgørende at vi som jægere forstår, 
at målsætning ved forvaltningen er at opnå 
robuste dyr; Altså dyr, der er modstands-
dygtige over for ændringer i ekstern på-
virkning af deres miljø. 

DTU vil fortsat gerne have tilsendt faldvildt 
og dyr som aflives med symptomer.
Gode råd for en ansvarsfuld forvaltning af 
råvildt:
Skyd to lam, en rå for hver buk, der nedlæg-
ges. Og gerne i nævnte rækkefølge.
Undlad fodring. 

Knæk og bræk!

Niels Søndergaard
chef for rådgivning og uddannelse  

i Danmarks Jægerforbund
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Min første sneppe.
I jagtsæsonen 2014 havde jeg været så hel-
dig at få fingre i en lille jagt ved Magtenbølle, 
sammen med min svigerfar. Første tur på jag-
ten var sammen med kæresten og hunden. 
Meningen var egentlig at vi bare skulle gå en 
tur, og se stykket an. Men jeg kunne ikke lade 
være med at tage geværet med. 

Det meste af jagten består af agerjord, med 
en god remise i bunden af marken. Da vi nær-
mede os remisen kunne jeg godt fornemme 
på hunden af der var noget i kanten, jeg slap 
hunden, og ud fløj to harer, men hunden var 
for tæt på, til at jeg kunne afgive et forsvar-
ligt skud. Vi gik læn-
gere ind i remisen, 
og pludselig steg en 
sneppe op, jeg smed 
geværet til skulderen, 
og leveret sneppen i 
et bagskud. SÅDAN! 
råbte jeg til kæresten, min første sneppe var 
en realitet. Jeg var super glad, og ikke mindst 
stolt af min hunds arbejde. På dette tidspunkt 
var det kun den tredje fugl han havde lettet. 

Hunden fik hentet sneppen, og vi gik til-
bage mod kæresten. Jeg glædede mig til at 
vise hende fuglen, jeg følte mig som en rig-
tig mand, der havde været ude og sørge for 
mad til hulen. Men det fik hun hurtigt pillet af 
mig, for, som datter af en jæger, kendte hun 
udmærket til traditionen omkring en jægers 
første sneppe. Ikke noget med ”Tillykke” eller  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
”Hvor er du sej skat” nej det eneste der blev 
sagt var ”HA! den skal du kysse bagi.”  Og det 
måtte jeg jo så gøre. 

Efter den gode oplevelse pakkede jeg gevæ-
ret sammen og vi vendte næsen hjemad. Jeg 
var overbevist om at, det lille jagtstykke nok 
skulle give mig og hunden en masse gode 
jagtoplevelser i fremtiden.

Knæk og Bræk.
Henrik Harbo.

SÅDAN! råbte jeg til kæresten, 
min første sneppe var en realitet.  
Jeg var super glad, og ikke 
mindst stolt af min hunds arbejde.”

Kappendrup 36 - 5450 Otterup - Tlf. 64 85 10 94

Kappendrup
Bageri

Altid friskbagt 
brød og kager!

Åbent alle
ugens dage
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Bogense      søndersø

UFFe Jensen

Adelgade 90
Tlf. 64811085

odensevej 39
Tlf. 64891184

WWW.dInToJMAnd.dK

SALG-SERVICE-REP.
· Havemaskiner
· Motorsave
· Buskryddere
· Hækkeklippere
· Cykler
· Knallerter
· Sliberi
· Reservedele

Egense Service Værksted
v/Erland Pedersen,

Møllevej 75 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 45 07

Åbningstider: Man.-Fre. 9.00-17.30 · Lør. 9.00-12.00 

Aut. Forhandler:
 · Jonsered
 · Honda
 · Texas
 · Ariens
 · Echo
 · Freunde
 · Metabo
 · Tomos
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www.ooJf.dk
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Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

OTTERUP
Flemming Hansen
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Bredgade 5, 5450  Otterup
otterup@home.dk
facebook.com/homeotterup
Tlf. 64 82 42 32

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BLIV ”NETSPONSOR” I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!
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Dyrlægerne
Eva & Poul Erik Krogh

Konsultation for mindre 
husdyr begge steder 

efter aftale.

Medicinsk og kirurgisk 
behandling · Røntgen

Ultralydsscanning
Laboratoriediagnostik

Salg af foder og 
plejemidler

Nørregade 28-30 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 12 12 · Fax 64 82 12 77

Vesterled 9 · 5471 Søndersø
tlf. 64 89 10 64 · Fax 64 89 22 32

Telefontid 7-17
Dyrlæger bedst 7-9

DØGNVAGT: 64 82 12 12 • 64 89 10 64
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Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

...vær altid 
opdateret

Ved tilmelding deltager 
du i konkurrencen om  
en god flaske vin!

Send en mail til lm@oojf.dk
med dit navn, din email og dit mobil nummer
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Dysten udspringer tilbage fra 1979, hvor 
Fredericia havde markprøver på Hof-
mannsgave og en af dommerne Hans 
Jørgensen snakkede med nogle af dem 
fra Fredericia sammen Roger Drue, og de 
aftalte at lave en dyst mod hinanden.
Den er i lige år i Fredericia og ulige år i Ot-
terup, hver forening stiller med 5 hunde. 
Der dystes om et sølvfad til det vindende 
hold, derudover er der et lille sølvfad til 
bedste hund fra hvert hold.
Den ligger altid første lørdag i august og 
det er en stor tradition og mange ser frem 
til denne dag.
Der var 4 discipliner: frit søg, vandarbejde, 
terræn skifte og Slæb/dirigering.  Prøven 
er lavet så tæt på jagtbare situationer 
som muligt.
Vi startede med fællesmorgenmad og 
kørte derefter til prøvestedet i Beder-
slev mose hvor vi havde lånt et skønt 
terræn og hundene blev sendt rundt 
til de forskellige poster med deres 
fører, da det var overstået efter et par 
timer kørte vi tilbage til klubhuset og fik 

grillpølser.
Der var point lighed med den bedste hund 
fra hver forening(men de hedder jo også 
Sif begge to), Rogers hund er 1 år yn-
gre end Ejlers så Rogers Sif blev bedste 
hund.
Dommerne fik regnet point sammen og 
Fredericia de vandt med 45 point. (Max pr 
hund pr disciplin er 100 point) og resultatet 
lød på 1635 til Otterup og 1680 til Frederi-
cia. Fredericia har vundet de fleste gange i 
tidens løb men vi håber på vi bliver dygtig-
ere. En hund skal jo trænes hele tiden, det 
er ikke nok den lære det den skal, det skal 
også vedligeholdes.

Jens Erik Bruun

...vær altid 
opdateret

Send en mail til lm@oojf.dk
med dit navn, din email og dit mobil nummer

eng mod mosens tætte rørskov. Fra tårnet ca. 
3m. over niveau, havde vi et godt overblik over 
rørskoven og de hvide buske, der stod spredt 
her og der ud mod engen og skovbrynet. 

Lecga og jeg bladede på skift. Nu var der gået 
en time. En rå og en lille buk gik essene på 
engen og forsvandt stille og roligt af en veksel 
i rørskoven. Pludselig fik jeg øje på en buk i 
tagrørene tæt ved tårnet. Milde himmel... sikke 
en hovedpryd. Den var godt nok stor, syntes 
jeg. Lecka hviskede skyd! Nej... den er alt for 
stor var mit hviskende svar. Tog kameraet frem 
med 20 x forstør-
relse... skød løs. 
Lecka, den er gemt 
til dig. Prøv at tage 
sigte på den! Tigge-
de han. Nej du kan 
tro nej, sæt det giver 
krampe i pegefingeren! Du kan bare nøjes med 
kun, at skyde den ene` buk. Situationen var 
helt surrealistisk, drømmebukken på et sølv-
fad, syntes, at være for stor lige i stunden, hvor 
mange gode billeder allerede lå lagret i kame-
raet, uden et enkelt smældende skud, der for 
længst havde bragt det usædvanlige smukke 
syn af en buk til ophør. Bukken følte sig sikker, 
som enehersker, uden nogen trusler fra ind-
trængende rivaler, der blot blev jaget ud, hvis, 

de viste sig, at udgøre nogen som helst trussel 
mod revirkongen. Den skridtede majestætisk 
engen af. Gjorde udfald mod tårnet. Smælede, 
vejrede intenst, skrabede med forklovene her 
og der på engen. Bukken var i høj grad på-
virket af stoffer. Dens eget testosteron, men 
den var også begyndt at ane ”ugler i mosen”. 
Hvordan i alverden, kunne man, tillade sig, få 
sig selv til, uden nogen form for anstrengende 
pyrsch, bare at tage sigte... slippe kuglen. Det 
ville være klimaks og alt for nemt. Ville det 
ikke? Tja... Nej... Bukken er ikke en medalje-
buk, overbeviste jeg mig selv om, efter grundig 

iagttagelse i håndkik-
kerten. Bukken var 
ligesom blevet lidt 
mindre, eller var der 
noget galt med zeiss 
-kikkerten? Nej, det 
svageste led, er øjet, 

der ser igennem. Det kan der ikke kompense-
res for. Den hviskende kommunikation fort-
satte. Så skal du fanneme også sørge for, at 
afkogningen er klinisk ren og tørre den ordent-
lig. Vand på horn koster en mindre formue. Ja, 
det lover jeg, hviskede Lecga. Så nemt havde 
det aldrig været. stilheden blev brudt af 6,5`en. 
Af en eller anden grund udeblev, den eufori-
ske fornemmelse, ikke fordi, om bukken kunne 
være i medalje klassen; men, jagtmåden, bare 

gøre sig til herre over liv og 
død over så skøn en aften-
stemning. Velvidende, der 
skal tyndes ud i bestanden 
af råvildtet. Jagtindtægterne 
går til vildtskadeerstatning 
til bønderne og vinterfod-
ring af vildtet. (fornemmel-
sen af eufori kom først fem 
måneder senere, da jeg en-
delig tog mig sammen til, at 
hænge opsatsene op blandt 
de andre på væggen og gen-
nemlæse mine jagtnotater 
fra 2013). Lecka blæste dy-
rets død på Polsk, aftenen 
var stadig ung. Solen stod 
endnu noget over horison-
ten. Duften af eng og nyhø-
stet korn i sommeraftenen, 
var ikke til at tage fejl af, Ikke 
mere jagt i aften. 

 Servicee� ersyn
 Bremse- og lygtekontrol
 Aircondition
 Klargøring til syn
 Gratis lånebil
 Salg af dæk og fælge
 Autoruder og stenslag
 Undervognsbehandling
 Forsikringsskader

Au2nord
Ørkebyvej 1B, 5450 Otterup

Telefon 2049 2852
www.au2nord.dk

-vi passer godt på din bil

service
af alle bilmærker

med fortsat

fabriksgaranti !

Den første times tid nød vi stil-
heden mellem mark og eng og 
aftenens inferno af insekter i 
solens smukke rødgule skær...”

7

Foreningsdyst, Otterup mod Fredericia



• VVS-installationer
• Biobrændselsanlæg
• Olie-/Gasfyr

Smedearbejde •
Blikarbejde •

Murerarbejde •

Aut. VVS Installatør

HP Smedie og VVS
Ørkebyvej 1, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 61 91
www.hp-smedie.dk

Dansk VVS Garantiordning

Bad- og toiletvogn samt trailere udlejes

Badeværelser i totalentreprise

Henning
20 98 70 70

Per
20 13 66 80
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I Otterup by ved sportspladsen ligger en 
af Nordfyns små publikumsperler, nemlig 
Otterup Andedam og Fuglepark.

Otterup Andedam har en hundredårig his-
torie bag sig med forskellige prydfugle, 
mange forskellige andefugle, sorte svan-
er m.m. Andedammen har igennem hele 
denne periode været passet af en privat-
person med særlig interesse for ænder og 
andre fugle. 

De sidste ca. 40 år er 
det Hans Peder, en af 
Fyns største fugleek-
sperter, der har haft 
fugle i anlægget og 
troligt fodret og pas-
set dem alle årets 365 
dage. Til dette ydede 
Otterup Kommune et 
ganske lille beskedent 
beløb på ca. 3000 kr. 
om året et beløb der 
slet ikke stod mål 
med Hans Peders 
udgifter og indsats, 
og slet ikke på nogen 
måde kunne honorere 
den værdi området har for byens befolkn-
ing, turister, skoler, børnehaver, dagple-
jere, m.m., ja for masser af mennesker 
har denne lille naturperle i Otterup tiltruk-
ket utallige besøgende. Men så i 2006 var 
det slut med Ot-
terup Kommune og 
vi blev indlemmet 
i Nordfyns Kom-
mune og så skulle 
alt harmoniseres, 
så kunne vi jo ikke 
havde sådan noget 
som en Andedam i Otterup med kommun-
alt tilskud uden de øvrige Centerbyer også 
skulle havde det. Heldigvis fik vi afværget 
katastrofen, anlægget blev ikke jævnet 

med jorden, vi etablerede en privat foren-
ing, Otterup Andedamslaug og vi fik over-
draget arealet deromme på Bryggerivej 
til stor glæde for masser af anlæggets 
tilhængere.

I dag ligger Otterup Andedam og Fu-
glepark hen som byens lille naturoase, 
takket være alle de støtter vi har i be-
folkningen, alt drives nu ved frivillig arbe-
jdskraft, heldigvis er der ildsjæle endnu 

der vil støtte drift og vedligehold af vores 
flotte anlæg, men vi kan bruge mange flere 
aktive laugsmedlemmer og bidragsydere.

Otterup Andedam og Fuglepark har daglig 
besøg af mange 
mennesker der 
følger med i fu-
glenes hverdag og 
udvikling, ligeså 
kommer der også 
mange turister fra 
ind og udland.  Alle 

er dybt benovet over at vi kan havde et 
sådant anlæg liggende her, næsten midt i 
byen, uden permanent opsyn. Som Laug-
sledelse er vi også stolte af at det kan lade 

Otterup Andedam og Fuglepark

Heldigvis fik vi afvær-
get katastrofen, og 
anlægget blev ikke 
jævnet med jorden...

“
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vovet, men det er kun en gang, vi fik en klage 
fra en mor til en ung pige på holdet, som syn-
tes at historierne var blevet lige vovede nok, 
men som Poul sagde, hvordan skal det dog 
gå, når hun kommer med på jagt.

Jeg havde jo selv mine små morsomheder, 
som når der var piger på holdet, at fortælle 
at det jo er med fugle som med mennesker. 
Det er jo altid hannerne, som er de flotteste 
og mest farverige. Og med hensyn til hjorte-
vildt, som er lige som mennesker, det er kun 
hannerne, som har noget imellem ørene.

Vi har altid haft elever fra Nislevgård eftersko-
le på holdet, hvilket har betydet at undervis-
ningen har været lagt an på, at der var nogen, 
som havde store læsevanskeligheder. Jeg 
husker en episode, hvor en elev ikke kunne 
et af de billeder vi øvede på. Jeg ville være 
morsom og sagde, det er på 2 bogstaver og 
begynder med d og ender på å. Holdet mo-
rede sig, men stadig intet svar fra eleven. Jeg 
fik meget røde ører. Lars Skaaning som blev 

hjælper efter Poul Bruun, tog sig specielt me-
get af eleverne fra Nislegård, så de hvis de 
havde problemer, sagtens kunne følge under-
visningen uden problemer. 

Det har været en dejlig opgave med mange 
gode minder og en masse bekendtskaber, 
som jeg jo møder ofte, og alle kan huske jeg 
heder Leif, hvorimod jeg ofte ikke kan hu-
ske hvad de hedder. Altid hyggeligt specielt 
på jagter. Og så får jeg jo muligheden for at 
vurdere om mine ord, som jeg har sagt til alle 
holdene, er trængt ind: DER ER MANGE SOM 
GÅR PÅ JAGT, MEN DET ER IKKE ALLE SOM 
ER JÆGER.

Jeg vil ønske de nye undervisere held og lyk-
ke frem over, og håbe de vil få lige så meget 
fornøjelse med opgaven, som jeg har haft.

Leif Thyrsted

• Alle bilmærkers værksted
• Personlig service i øjenhøjde

johansen biler A/s odense
henovej 8-10 • 5270 odense n • telefon 66 18 95 92 • johansen-biler.dk • ps@johansen-biler.dk

Ring til Michael
Mobil: 40 52 34 68

Ring til Palle
Mobil: 22 79 43 74
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sig gøre. En stor ros til byens befolkning 
og de mange der holder opsyn hver dag.

Siden oprettelse af Otterup Ande-
damslaug er der sket en stor udvikling, 
vi har etableret voliere til påfugle, renset 
dammen for slam, stillet bord- bænk-
sæt op lagt sten på dammens sider fået 
tilført vand fra klubhusets tag, bygget nyt 
hønsehus m.m.m. Dette har kun kunnet 
gennemføres ved hjælp af gratis arbejd-
skraft, sponsorater, legater og tilskud. 

Tak til alle der bakker op om vores lille pro-
jekt.
Men uden vores faste stab af laugs-
medlemmer gik det slet ikke, og tænk sig 
for blot 100.00 kr. kan man blive medejer 
af denne lille herlighed. To gange om året 
holdes der laugsmøde hvor der serveres et 
gratis måltid mad, dette finansieres gen-

nem spon-
sorater, så 
alle midler 
der ind-
betales går 
ubeskåre t 
til drift af 
an lægget . 
Hvilke andre foreninger kan man være 
medlem af for 100 kr. og få 2 måltider varm 
mad med i prisen, så en stor opfordring til 
alle læsere, meld jer ind i Otterup Ande-
damslaug.

Rapanden
Børge      
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Der verves 
medlemmer 
alle steder

B.L. BILER
v. Bjarne Larsen • Norupvej 131 • 5450 Otterup
Tlf. 64 82 20 01 • www.blbiler.5450-otterup.dk

- Reparation af alle bilmærker -
- Lakering og undervognsbehandling -

14

Nyt fra Nordfyns  
Hjortelaug

Husk at indberette skudte dyr.
I må også gerne indberette 
alle de dyr i ser, så vi kan få et 
billede af spredningen.

Årsmøde 2016 holdes den 16. marts kl. 19.00
på Efterskolen Flyvesandet, Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup

Støt op om hjortelauget. Hvis du ønsker at følge med i styregruppens arbejde, kan du 
gå ind på www.nordfynshjortelaug.dk
eller tilmeld dig hjortelauget ved at kontakte skyttersl@hotmail.com

Mvh. Styregruppen Nordfyns Hjortelaug
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din stærke partner i alle 
typer el-installationer

Entreprise          Service          Netværk          Comfort installatør          Hårde hvidevarer

Se mere på www.el-fyn.dk - eller ring på 6616 9121

dialog
El Fyn lytter til dine ønsker, så du 
får en løsning, nøjagtig som du 
vil have den. For gennem dialog 
undgår vi misforståelser.

samarbejde
Vi løser opgaverne i tæt samarbejde 
med dig. På den måde får du altid 
den løsning, du ønsker.

Fleksibilitet
Vi løser alle typer af el-opgaver for 
dig. Vores fleksibilitet betyder, at 
du får lige præcis den løsning, der 
passer til dine behov.

tillid
El Fyn holder aftaler til tiden. Vores 
skarpe projektstyring sørger for, at 
vi holder det, vi lover. Sådan vil vi 
selv have det, og sådan får du det.



34

Jagtforeningerne i Danmarks Jægerfor-
bund er et fællesskab for jægerne, hvor 
vores fælles vision er "Mest mulig jagt og 
natur".
Et fællesskab, hvor rigtig mange arbejder 
for en fælles sag, og det hvad enten det er 
en indsats for at øge jagttiderne, arbejde 
med markvildtlav, fælles hjortevildtforvalt-
ning, dialog med kommunen om skyde-
banen, passe skydebanen, være hundein-
struktør, ja listen af arbejdsområder i vores 
fællesskab er rigtig lang.

Der findes ikke nogen eksakt opgørelse 
over hvor mange, der yder et bidrag til 
vores fællesskab, men vurderingen er, at 
det er mere end 3000 frivillige, der alle 
yder en fænomenal indsats til gavn for de 
danske jægere, frivillige vi alle skylder en 
stor tak for deres indsats.
Det er et meget stort antal, og det gør os 
til en stærk organisation, men det kræver, 
at vi formår at arbejde sammen, hvis vi vil 
nå vores fælles mål. Det samarbejde, still-
er krav til os alle hver især, om at vi taler 
sammen, og at vi finder enighed om vores 
mål.
Denne enighed, er dog ikke noget som bare 
kommer af sig selv, for vi er som jægere 
ikke altid lige gode 
til at være enige, og 
man kan filosofere 
over hvorfor det er 
sådan. Er det fordi 
vi fokusere på egen 
vinding frem for 
fælles mål?

Vores enighed bunder også i, at den viden 
vi har om de emner der optager os som 
jægere. Her er vores verden ikke altid lige 
enkel, og der findes ikke altid enkelte svar. 
Tag nu "råvildtsygen" her har vi aldrig fået 
et klart svar, men der er mange holdninger 
til emnet. Det afholder os dog ikke fra, at 
drøfte dette meget intenst, ja nærmest 

lidenskabeligt.
Hertil kan jeg nævne en lang række emner, 
som hjortevildt, udsætning, fordring, jagt-
tiderne, osv. der kan skabe den samme 
lidenskabelige debat.

Vil vi jagten og vildtet det bedste, så er 
jeg overbevist om, at vi skal arbejde eft-
er fælles mål, men det stiller krav til os 
jægere.

Det stiller også krav til at den enkelte 
jæger, om at tilegne sig viden forud for en 
debat, men også at man vil deltage i de-
batten om jagten, for der er ingen andre til 
at tage debatten end os selv. Om hvad vi 
vil, og hvordan vi skal positionere os i et 
moderne samfund, et samfund der kon-
stant er under forandring.
Derfor er det nødvendigt, at du tager del 
i debatten om fremtiden, for et er sikkert, 
fremtiden kommer, og det uanset om man 
vil det eller ej, og er vi klar på fremtiden, så 
er vi også en del af fremtiden.
Så kan du tænke, hvorfor skal jeg være en 
del af det, er der ikke nogle andre i "sys-
temet" der finder ud af det? Det mener jeg 
du skal, for hvis vi ikke taler sammen som 
jægere i Danmarks Jægerforbund, så får 

vi ikke en fælles 
kurs, og når foran-
dringerne banker 
på døren, så op-
står uvenskabet, et 
uvenskab der gør, 
at vi bruger unø-
dig tid på interne 

kampe.

Min opfordring skal derfor være, at i ikke 
venter på i bliver spurgt om hvad i mener 
om det ene eller det andet, men tager 
drøftelser om jeres holdning til fremtiden 
for jagten og naturen i jeres jagtforening. 
Her kan jeres holdninger komme til orde 
via jeres Jægerråd i kommunen eller via 

Vores fælles mål!

hvordan vi styrker 
vores sammenhængs-
kraft i danmarks 
Jægerforbund

“
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grund kan og skal der fremlægges et bud på 
en plan, der kan indfri blandt andet anbefalin-
gerne fra Natur- og Landbrugskommissionen.

Planen skal blandt andet forholde sig til det 
faktum, at vejen frem er at afskaffe rigide be-
stemmelser og unødigt bureaukrati, der reelt 
forhindrer landmændene i at gøre det rigtige 
for naturen. Det arbejde vil vi deltage i. Den 
del af midlerne, der overføres, kan dog også 
bruges til andre formål, der fremmer udvik-
lingen af landdistrikterne. Det kan f.eks. dreje 
sig om initiativer, der skal gavne beskæfti-
gelsen. Derfor er det for det andet vigtigt, at 
regeringen også melder ud, hvor stor en del 
af de overførte midler, der skal øremærkes 
grønne tiltag!

Noget tredje, vi stadig mangler at få regerin-
gens svar på, drejer sig om vejene til at an-
spore landmændene – og ikke som nu straffe 
dem for – at forbedre naturen.

Erfaringen er, at viljen til at skabe bedre na-
turindhold er til stede hos lodsejere og land-
mænd. Men viljen til at gøre det afhænger af, 
at det sker ad frivillighedens vej og uden bu-
reaukratisk bøvl. Det viser sig desværre gang 
på gang, at når tingene skal udmøntes i prak-
sis, kommer de gode intentioner til kort over 
for modstridende love og regler.

Vil regeringen tage imod vores udstrakte 
hånd på et område, hvor der er masser af for-
bedringsmuligheder?

Claus Lind Christensen,  
formand Danmarks Jægerforbund.

Danmarks Jægerforbund vil gerne bidrage 
til at sætte retning og tempo på indsatsen 
for naturen i landbrugslandet.

Foto: Niels Søndergaard.
«

GULD · SØLV · URE

Otterup  Guldsmedie

v/Søren Jørgensen
Jernbanegade 26, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 44 88

VORT SPECIALE:

Vi smelter gammelt

sølv og guld om

- efter eget ønske.

Kom og få en snak!

1. KL. REPARATION

23

jeres hovedbestyrelsesmedlem, indfly-
delsen er ikke ret langt væk, indflydelsen 
på fællesskabets kurs.

Et spørgsmål der i den forbindelse optag-
er mig meget, er hvordan vi styrker vores 
sammenhængskraft i Danmarks Jæger-
forbund, så vi sammen som jægere kan 
blive endnu stærkere i kampen for jagten 
og naturen.
En måde er, at flere melder sig ind i jagt-
foreningerne, for blive en del af fællesska-
bet, og være med til at ligge tyngde i det 
fælles arbejde. Her kan du som medlem 
af din jagtforening være med til at få dine 
jagtkammerater med, hvilket jeg stærkt vil 
opfordre dig til.

Men en stor organisation som Danmarks 
Jægerforbund gør det ikke alene, det skal 
også være en organisation der bygget op, 
så der er en god dialog på tværs, hvor 
medlemmerne i jagtforeningerne bliver 
hørt og på den måde bliver grundlaget 

for den kurs 
der følges 
i det store 
fællesskab 
i Danmarks 
Jæger fo r-
bund. Der-
for bliver vi 
også nød til løbende, se på hvordan vores 
struktur er ”skruet sammen”, således 
måden vi arbejder på passer til den nutid 
vi lever i, og her skal vi også tilpasse os 
i jagtforeningerne og i det samlede Dan-
marks Jægerforbund.

Konklusionen er derfor klar. Vi skal vide 
hvad vi vil, vi skal have viden, og vi skal 
være i stand til tilpasse os de opgaver 
fremtiden byder os. Kan vi det så kan vi 
også arbejde for vores mål, ”Mest mulig 
jagt og natur”.

Claus Lind Christensen
Formand for Danmarks Jægerforbund
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HARLEY´s HUNDEKIKS  
MED TUN (2 bageplader kiks)
1 dåse tun i vand 
2 dl oksebouillion (vand og terning), afkølet 
2 spsk olie eller Becel 
100 g fuldkornshvedemel 
1 spsk salt 
1 tsk sukker 
250 g hvedemel 

Forvarm ovnen til 150 grader varmluft. Dræn tun for vand. 

Bland alle ingredienserne til hundekiksene sammen i en røreskål, men hold cirka 100 g  
hvedemel tilbage. Ælt dejen sammen, enten med håndkraft eller på røremaskine. Tilsæt det 
sidste hvedemel lidt efter lidt, til du har en fast dej, som ikke klæber, men som er jævn og glat.  

Rul dejen ud på et melet bord i ca. 0,5 til 0,7 cm tykkelse og stik små eller store hundekiks  
ud med småkageudstikkere. Dejen er meget sej, så der skal trykkes til!  

Læg hundekiksene på bageplader med bagepapir og bag dem i cirka 30 minutter til  
de er sprøde og gyldne. Afkøl de små "kager" helt og opbevar dem i lufttætte beholdere.

God boligjagt
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Jeg var i supermarkedet for at handle.
Der stod en irriterende dame, som bare ikke kunne blive fær-
dig foran grøntsags- montren.
Jeg kunne ikke komme til.
Hun stod og vendte og drejede alle kålhovederne. 
Jeg spurte om hun var i gang med slægtsforskning?
Og så var det helvede brød løs!

Kommunemesterskab
i Nordfyns Kommune

JKF
Pokalskydning afvikles på Strandager

Lørdag den 30. maj

Otterup Specialoptik
Autoriseret Optiker og Kontaklinseoptiker

Jernbanegade 41 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 28 28

Otterup Farvehandel
v/Gunner Andersen

Maling-Træbeskyttelse-Tæpper og Solafskærmning

Torvet, Søndergade 11 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 10 41

Nørregade 2,5450 Otterup, Tlf. 64 82 18 81Miljøklassificeret 
Søndergårdsvænget 13 · 5450 Otterup

Knud E. B. Clemmensen Jernbanegade 41 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 28 28

PRISER PÅ SOLBRILLEGLAS
 STANDARD KONTRAST POLAROID

ENKELTSTYRKE FRA KR.  498,- 998,- 1.498,-

FLERSTYRKE FRA KR. 1.998,- 2.498,- 3.998,-

20
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Døre/Vinduer
med eller uden montering

Termoruder - Tagudskiftning
Om- og Tilbygninger

Tømrermester

Esben Hansen
Ørkebyvej 3, 5450 Otterup

64 82 42 21
Telefax 64 82 42 31
www.esben-hansen.dk
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HARLEY´s HUNDEKIKS  
MED TUN (2 bageplader kiks)
1 dåse tun i vand 
2 dl oksebouillion (vand og terning), afkølet 
2 spsk olie eller Becel 
100 g fuldkornshvedemel 
1 spsk salt 
1 tsk sukker 
250 g hvedemel 

Forvarm ovnen til 150 grader varmluft. Dræn tun for vand. 

Bland alle ingredienserne til hundekiksene sammen i en røreskål, men hold cirka 100 g  
hvedemel tilbage. Ælt dejen sammen, enten med håndkraft eller på røremaskine. Tilsæt det 
sidste hvedemel lidt efter lidt, til du har en fast dej, som ikke klæber, men som er jævn og glat.  

Rul dejen ud på et melet bord i ca. 0,5 til 0,7 cm tykkelse og stik små eller store hundekiks  
ud med småkageudstikkere. Dejen er meget sej, så der skal trykkes til!  

Læg hundekiksene på bageplader med bagepapir og bag dem i cirka 30 minutter til  
de er sprøde og gyldne. Afkøl de små "kager" helt og opbevar dem i lufttætte beholdere.

God boligjagt

31
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Kom tættere på naturen, bliv jagtligt ud-
fordret, kombiner tradition med moderne 
udstyr og væbne  dig så med et orden-
tligt skud tålmodighed. Det er nogle af 
de aspekter ved buejagt, der fascinerer 
mange jægere, og gør jagtformen mere 
og mere populær.

I buejagten er jægeren oppe mod dyrets 
høre- lugte- og synssans. Det mindste 
fejltrin, en knækket gren eller en forkert 
bevægelse betyder, at der ikke kommer 
en lækker vildtret på middagsbordet.  
Der anbefales en skudafstand på max 20 
meter til vildtet (lidt afhængigt af vejret), 
så det er svært at komme på skudhold. 
Den største udfordring ligger dog i at 
trække buen på den korte afstand, uden 
at vildtet opdager bevægelsen. Det er her 
vigtigt, at man har en dækkende baggr-
und, så man ikke står i silhuet. Beklæd-
ningen har stor betydning både for at 
sløre konturen af jægeren, men også for 
at begrænse støj, når man trækker buen. 
Et rådyr opfatter lyd væsentlig bedre end 
et menneske.

Til jagtbrug findes der tre forskellige 
buetyper: Langbuen, recurvebuen samt 
compoundbuen. De to førstnævnte 
kræver rigtigt meget træning og talent, 
for at opnå den krævede præcision til at 
bestå buejagtprøven. Det er buer, der er 
beregnet til instinktiv skydning i modsæt-
ning til compoundbuen, der er monteret 
med sigte. For tiden er der ca 40 af de 
ca 2000 buejægere der har tilladelse til at 
benytte lang- og recurvebuer. Man skal 
til prøve med den buetype man ønsker at 
jage med. 

Compoundbuen er absolut den mest 
brugte. Det er en bue med et avanceret 
trissesystem med hjul i enden af bue-
benene. Dette gør den lettere at trække, 
og da akslerne i hjulene ikke er centre-

ret, betyder det, at hjulene ”vipper,” når 
buen er fuldt trukket. Trækvægten bliver 
dermed reduceret væsentligt, så man 
kan holde buevægten i længere tid, og 
dermed have mulighed for at få et godt 
sigte. 

For at opnå den maksimale træfsikker-
hed skal buen være tilpasset den enkelte 
person, her tænkes mest på trækvægt og 
træklængde. En gennemsnitlig com-
poundbue sender en 25 grams jagtpil af 
sted med en udgangshastighed på 300 
km/t.

Antallet af buejægere er stærkt stigende

Buejagten har siden 1977 været or-
ganiseret i Foreningen af Danske Bue-
jægere, der har omkring 1500 medlem-
mer. Der er etableret 12 lokalforeninger 
rundt i landet. 
De sidste par år har arbejdet med at pro-
movere buejagten pågået i et samarbejde 
mellem Danske Buejægere og Jægerfor-
bundet. Det er Bueudvalget i Jægerfor-
bundet der samler trådene.

I de seneste år er der ydet en stor indsats 
for at delagtiggøre offentligheden i, 
hvilken udvikling buen har gennemgået, 

Buejagt
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og ikke mindst hvor præcist de skyder. 
Mange tror, at en jagtbues præcision er 
lig den flitsbue, man lavede af en has-
selkæp som barn, men det er en helt 
forfejlet opfattelse, som det er vigtigt at 
få ændret. 

Denne promovering af jagtbuen som et 
præcist og effektivt jagtvåben har samti-
digt betydet, at interessen blandt jægere, 
for at tage buejagttegn, er steget kraftigt. 
Der er nu cirka 2000 jagttegnsberettigede 
buejægere i Danmark.

Vil du buejagt
Et godt sted at starte er at kontakte en af 
Danske Buejægeres lokalforeninger og 
få en buesnak. Her vil du også kunne få 
en aftale om at prøveskyde med en bue. 
Det er Danske Buejægere der forestår de 
obligatoriske jagtbuekurser. Læs mere på 
www.danskebuejægere.dk  
 
En betingelse for at blive buejæger er, 
at man besidder det almindelige jagt-
tegn. Herefter skal man have deltaget i et 
obligatorisk buekursus hos en af Danske 
Buejægeres lokalforeninger. Kurset varer 
en dag, og omfatter gennemgangen af 
både den teoretiske og praktiske del, 
som ligger til grund for buejagtprøven.
 
Buejagtprøven afholdes af Naturstyrelsen 
i samarbejde med nogle af Danske 

Buejægeres 
lokal-
foreninger. 
Den teo-
retiske del 
af prøven 
består af 
20 buejag-
trelaterede 
spørgsmål, 
heraf skal 18 besvares korrekt. Den prak-
tiske del består af afgivelse af seks pile 
til rådyrskiver. Skiverne er placeret med 
varierende afstande fra 10 m til 25 m, og 
man skal ramme mindst fem pile indenfor 
hjerte/lungeregionen. Bestået prøve giver 
ret til buejagt i 5 år, herefter skal man til 
fornyet skydeprøve.

Steffen Jensen
Svendborg Buejægere

www.svendborgbuejægere.dk 
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Det grafiske udtryk er nyt, prioriteringen 
af indholdet er nyt, alle tekster er SEO-
optimerede, og selve sitet er opbygget 
på en helt ny responsiv platform. Det be-
tyder, at sitet ser pænt ud, uanset om du 
besøger det fra en PC, en tablet eller en 
smartphone. 
Hovedparten af Jægerforbundets ak-
tiviteter foregår lokalt i kredsene og de 
lokale foreninger. Derfor er hjemmesiden 

opbygget, så du allerede på forsiden 
finder en oversigt over, hvad der rører 
sig i Jægerforbundets mange lokale jag-
tforeninger. Der er direkte links til alle de 
mange spændende arrangementer og 
kurser, der afholdes rundt om i landet. Du 
har mulighed for at filtrere visning af ak-
tiviteterne på kreds, jagtforening, dato og 
emne – det gør, at du hurtigt og nemt kan 
finde de aktiviteter, som du interesserer 

Har du besøgt Jægerforbundets  
nye hjemmeside?
I september 2015 lancerede Danmarks Jægerfor-
bund en ny hjemmeside til gavn for Jægerforbundets 
medlemmer. Når du besøger Jægerforbundets hjemme-
side, vil du opleve flere ændringer, som du kan glæde 
dig over. 
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dig for. Både jagtforeninger og kredse har 
nem adgang til at lægge aktiviteter ind i 
oversigten via den samme formular, som 
I bruger, når I indsender foreningsmed-
delelser til Medlemsbladet. 
På samme måde som vores mange aktiv-
iteter har en central placering på den nye 
hjemmeside, da er nyheder også i fokus 
– både på forsiden og på kredsenes sider, 
hvor de lokale webkoordinatorer har mu-
lighed for at oprette lokale kredsnyheder. 
Alt indhold på hjemmesiden er omskrevet 
og SEO-optimeret. Det betyder, at teksten 
både er nemmere at læse end tidligere, og 
samtidig kan søges frem via Google og 
den søgefunktion, der er i toppen af hjem-
mesiden. 
Indholdet på hjemmesiden er disponeret 
ud fra en række interessefelter. Er du f.eks. 
specielt interesseret i jagthunde eller riffel-
jagt, finder du nemt alt relevant viden om 
området samlet i et ’webunivers’. Til hvert 
interessefelt er der tilknyttet et målrettet 
nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig. Når 

du gør det, 
så mod-
tager du et 
nyhedsbrev 
i din mail-
boks, når 
der er nyt 
på området. 
B e s ø g 
Kreds 5 på 
http://www.
jaeger fo r-
bundet.dk/
kredse/kreds-5/
Kreds 5 har sit eget webunivers på sitet, 
og her finder du en række nyttige infor-
mationer om kredsens arbejde. Det er 
her du fx finder aktuelle kredsnyheder og 
arrangementer, information om Jæger-
rådene i kreds 5, referater af møder i kred-
sen mv. 

Joan Brønnum Kvist
Marketing og kommunikationschef

GULD · SØLV · URE

Otterup  Guldsmedie

v/Søren Jørgensen
Jernbanegade 26, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 44 88

VORT SPECIALE:

Vi smelter gammelt

sølv og guld om

- efter eget ønske.

Kom og få en snak!
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Vi mødes fra kl. 9.00-02.00 på

Pop’en
Stedet hvor man hygger sig:

Billard - Dart-spil

Pop’en
v/Poul Erik Damhave

Enghavevej 2 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 60

17

Vi mødes fra kl. 9.00-02.00 på

Pop’en
Stedet hvor man hygger sig:

Billard - Dart-spil

Pop’en
v/Poul Erik Damhave

Enghavevej 2 - 5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 60

11



42

På skydetårne og skydestiger som op-
fylder disse betingelser, må der ikke med-
tages haglgeværer, bortset fra kombina-
tionsvåben, og jagtvåben i tiden mellem 
solnedgang og ½ time før solopgang.

Hvad står der i loven, og hvordan skal 
det fortolkes.

Skydeplatforme, Skydestige, Skydetårn, 
Hochsitz, Hochstand ??????????????
I bekendtgørelse om udsætning af vildt, 
jagtmåder og jagtredskaber. Kapitel 1: 
Jagt fra kunstige skjul.
§1. Der må ikke drives jagt på pattedyr fra 
kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jord-
hul, eller platform eller sæde der er hævet 
mere end 50 cm. over det omgivende ter-
ræn.

Jagt med riflede våben og bue må uan-
set reglen i stk. 1 drives på klovbærende 
vildt og ræv fra platform på en permanent 
opstillet konstruktion (skydetårn), eller fra 
et sæde på en ikke permanent opstillet 
transportabel stige (skydestige) når føl-
gende betingelser er opfyldt.

Vi vil her se nærmere på, hvad det er for 

betingelser, 
der skal 
være op-
fyldt for at 
de 2 kon-
struktioner 
lovligt kan 
anvendes til 
jagt på de nævnte vildtarter.

Skydetårn, også kaldet hochstand, må 
kun anvendes hvis der er 0,5 ha. regis-
treret skov til rådighed. Den skal stå i en 
bevoksning eller i et indre eller ydre sk-
ovbryn, i forbindelse med skoven. Det skal 
være således at konstruktionen ikke virker 
skæmmende på landskabet. Den skal 
anbringes mindst 130 m. fra anden ejen-
dom, med mindre andet skriftligt er aftalt 
med ejeren af denne ejendom. Skydetår-
net skal være udført i træ eller metal, og 
skydetårnets platform må ikke være over-
dækket eller have sider, der måler mere 

end 110 cm. 
i højden fra 
platformens 
v a n d r e t t e 
plan. Plat-
formen må 
højest være 
hævet 5 m. 
over jorden 
og have et 
gulvareal på 
maksimalt 2 
m2.

Hvad siger loven?
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mårhunde og mink har sammenhæng med, 
at Danmarks Jægerforbund ønsker at videre-
udvikle det landsdækkende reguleringskorps 
til bekæmpelse af invasive arter og regulering 
af vildtarter, der udgør et erhvervs- og sam-
fundsmæssig problem.

Nogle steder i landet fungerer regulerings-
korpset godt. Vores strategi er, at de velfun-
gerende reguleringsjægeres erfaringer kan 
inspirere jægere i landsdele, hvor regulerings-
arbejdet endnu ikke er iværksat.

Vores langsigtede mål er, at reguleringskorp-
set ad frivillighedens vej skal stå til rådighed 
for kommuner, private og Naturstyrelsen, der 
skal have løst problemer med uønskede pat-
tedyr og fugle.

Niels Søndergaard
Jagtfaglig chef

Danmarks Jægerforbund
nis@jaegerne.dk

Seneste skud på stammen i arbejdet 
mod uønskede pattedyr i naturen er 

en aftale mellem Dansk Pelsdyravler-
forening og Danmarks Jægerforbund 

om at bekæmpe vildtlevende mink.

 Foto: Peter Lassen,  
Danmarks Jægerforbund.

«

 Aut. VVS installatør
 Oliefyrsservice 
 Smedearbejde
 Landbrugsmaskiner

Værkstedsadr.: Rorslev Bygade 5

Rorslev Smedie ApS
Tlf. 64 87 10 23 - Biltlf. 40 34 79 23
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Skydestige også kaldet hochstiz, skal 
være anbragt i en bevoksning f. eks skov, 
et indre eller ydre skovbryn, en remise, 
et læhegn eller lignende bevoksning, 
bestående af træer eller buske af mindst 
samme højde som stigen, således skydes-
tigen ikke virker skæmmende i landska-
bet. Skydestigen skal 
være stillet op til en busk 
eller træ, det behøver 
ikke at være busken eller 
træet som bærer stigen. 
Sædet på skydestigen 
må højst være 5 m. over 
jorden, og afstanden 
til anden ejendom skal 
være mindst 130 m. med 
mindre andet skriftligt er 
aftalt.

På skydetårne og skydestiger som op-
fylder disse betingelser, må der ikke med-
tages haglgeværer, bortset fra kombina-
tionsvåben, og jagtvåben i tiden mellem 
solnedgang og ½ time før solopgang.

Leif Thyrsted

OTTERUP              7-21HVER DAG

 Følg os på Facebook...

- en jæger står jo osse tidligt op...

fra anlæggelse af vildtstriber, plantning af re-
miser, etablering af nye søer, til pleje af den 
eksisterende natur osv.
Ser man i det stor perspektiv og måler det i 
penge, så yder jægerne faktisk for over 200 
millioner kroner årligt af egne penge. Det er 
en indsats for naturen, som i privat regi kun 
overgås af enkelte store fonde og staten.

Vi jægere har også vores egen fond – ”Jæger-
nes naturfond”. Det er p.t. en fond, der ikke 
har gjort voldsomt meget væsen af sig, om 
end der er løst gode opgaver gennem tiden. 
Denne fond har vi nu fået lavet en ny strategi 
for, og vi er i gang med at skabe en væsentlig 
opbygning af kapitalen, så det bliver muligt at 
støtte endnu flere gode projekter i fremtiden. 

Til denne fond er der jo i dag et flot bidrag fra 
alle ordinære medlemmer i Danmarks Jæger-
forbund på 20 kr. om året, men skal vi for alvor 
rykke og gøre fonden stærk, skal der endnu 
mere til. Se blot hvilken indflydelse de store 
naturfonde her i Danmark. Derfor vil jeg op-
fordre til, at lave arrangementer til fordel for 
fonden, men til den enkelte jæger vil jeg også 
bede om at overveje, om ikke det var værd at 
betænke fonden i et testamente. Denne fond 
kan få afgørende betydning for jagten og na-
turen, og derfor skal vi også gøre den stærk, 
lige så stærk som Danmarks Jægerforbund.

Lad mig slå fast, at jægerne er en markant 
interessegruppe i Danmark, og vi er synlige i 
både naturen og i det politiske landskab, fordi 
vi gør en forskel! Vær stolt som jæger, der er 
grund til det.

Claus Lind Christensen

Jægerne er meget ude i naturen og har 
både har holdninger til naturen, og skaber 
og plejer naturen.«

En forsikringsmand forsøgte 
at sælge et nygift par en livsfor-
sikring. Trods  gjorde hvad han 
kunne, var de ikke helt friske på at 
tegne forsikringen.

"Godt så.", sagde forsikringsman-
den, "jeg vil bestemt ikke forsøge 
at skræmme jer til at tegne den. 

Sov på det og hvis I vågner i mor-
gen, så ring til mig og fortæl mig 
hvad I har fundet ud af." 

Vi har fået en 
hjertestarter 
i klubhuset

51
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OOJF-Bestyrelse 2016
Formand
Lars Madsen, Horsebækvej 31, 5450 Otterup
Tlf. 20 85 60 71
E-mail: lm@oojf.dk

“

”

Kasserer
Herluf Johansen, Horsebækvej 30, 5450 Otterup
Tlf. 61 27 42 06
E-mail: hj@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem / Redaktør Jagtposten
Frowin Lennart Rasmussen, Bryggerivej 1, 5450 Otterup
Tlf. 31 15 08 50
E-mail: lr@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem
Jens Erik Bruun, Bredgade 43, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 31 13 29 91
E-mail: jeb@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem / Webmaster
Per Ladefoged, Kølebro 1, Grinløse, 5400 Bogense
Tlf. 4020 3332 
E-mail: pl@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem
Kjeld Sørensen, Egeløkkevej 42, Nislev, 5450 Otterup
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E-mail: ks@oojf.dk

“

”

Bestyrelsesmedlem
Ole Grønlund, Østergade 37, 5450 Otterup
Tlf. 4082 2200
E-mail: og@oojf.dk

“

”
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NORDFYNS DYREKLINIK
Birte Stentebjerg & Niels Peter Jensen

Bredgade 20, 5450 Otterup

· Konsultation dagligt efter aftale
· Telefontid dagligt kl. 7-17 (klinikken bedst kl. 8-17)

· Vagthavende træffes via klinikkens tlf. nr. (kl. 17-7 og weekend) 

TLF. 64 85 11 11 / www.nordfynsdyreklinik.dk

Butikken
er åben 

man.-fre. 
9-17

BREDGADE 10, 5450 OTTERUP. TLF. 64 82 24 71

Vi ”rammer” også

- din smag!

15

Sebjergjagten  
den 31. oktober 2014
Vækkeuret ringer… det er blevet den 31. ok-
tober og skal på jagt på Sebjerggård; jeg glæ-
der mig. 

Vejret tegner godt, det bliver en god dag, pak-
ker bilen og udstyret, alt er som det skal være. 
Jeg ankommer til gården, kan se hundefolke-
ne samt andre jæger også er ankommet. 

Jeg har en smule sommerfugle i maven, er lidt 
spændt. Dagen begynder med et stort vel-
dækket morgenbord, man kunne næsten ikke 
løsrive sig derfra igen. Efter endt morgenbord 
byder Eva og Henrik velkommen og fortæller 
om dagens gang, der må skydes gråænder 
og fasaner.

Vi går ud og gør os klar til den første såt, hun-
defolket går til deres plads og jægerne går til 
deres plads. Der blæses en gang i hornet og 
jagten sat i gang. 

På 1. såt skød vi efter gråænder. På de an-
dre såter var der flest fasaner. I løbet af dagen 
bliver vi kørt rundt på 7 forskellige såter. Eva 
holdt et godt øje og logbog over hvert såt, så 
alle fik en god plads samt fik noteret i logbo-
gen hvad jægeren havde skudt og forbrug af 
patroner.

Efter endt jagtdag bliver vildtet lagt til pa-
rade og jagthornsblæserne blæser jagten for 

afsluttet. Der blev skudt 91 stk. vildt på 271 
skud, jeg skød selv 7 stk. på 15 skud; er squ 
lidt stolt af mig selv.

Dagen afsluttes med skorstensfejerens fa-
sansuppe med brød øl/vin i jagtstuen. Man 
må ikke glemme den fantastiske og skønne 
natur omkring Sebjerggård .

En stor til tak til Eva og Henrik og OOJF, for 
en fantastisk dag. Jeg glæder mig til næste 
år hvor OOJF har bestilt en tilsvarende jagt.

Kurt (Pedel) Andersen

- Nyheder
- Begivenheder

- Debat
Kun fokus på
5450 Otterup
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Hej, Jeg hedder Mogens og vil gerne 
fortælle lidt om min fødselsdagsgave fra 
mine døtre og svigersønner.

En rejse til Afrika !

Af frygt for at ”den gamle” skulle stige på 
et forkert fly, var min datter Joan taget  
hele vejen hjem fra USA for at guide mig.

Vi fløj til Johannesburg via Paris med Air-
france i en Air-bus 380 med plads til ca. 
500 passagerer i 2 etager. Flyveturen tog 
ca. 10 ½ time.
Efter ankomsten til Jo´burg, som det oft-
est forkortes til blev vi indkvarteret på et 
meget fint B&B (bed and breakfast), hvor 
Joans mand Tom skulle støde til direkte 
fra Houston sammen med et par venner 
fra Jo´burg.

Næste dag blev vi kørt ud til vores 
bestemmelsessted i bushen. 5 timers 
køretur.

Det var et fantastisk sted. Dyr overalt: 
kuduer, elands, gnuer, aber, vortesvin og 
mange flere.
Der var også både en pool og en lille hyg-

gelig bar, hvor vi kunne hygge os og nyde 
de lune sommeraftener (25-30 grader).

Tom og hans ven Freddy er på jagt 
hver dag, men skyder ikke noget. Ser 
en masse, men ”for små” (de satans 
trofæjægere).

Torsdag kørte de (igen) ud for at skyde en 
stor sabelantilope.

Vi andre (Joan, Freddys kone og mig) 
blev kørt på sightseeing.

Da vi kom hjem til aften var de endnu ikke 
kommet tilbage. Der var dog blevet ringet  
om at Tom havde skudt en steinbuck.

Fredag kørte de igen ”kl.lort” (4.30-tiden 
er meget normalt i sydafrika) Tom ringede 
hjem og fortalte at de havde set en stor 
sabelantilope, men dårlig  vind …….
Så ringede han igen, at nu havde de 
overrasket nogle krybskytter og Freddy 
havde skudt een af deres hunde.

Næste dag kørte de ud på et stort revir, 
17000 ha, for at skyde en kudu.
Op af formiddagen ringer Tom og 

“Returbukkens Afrikatur”
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fortæller at han har skudt en pæn bles-
buck.
Kl. 16 ringer han sgu igen, at nu har han 
skudt en stor kudu (135 cm. – skudaf-
stand  255m.

Søndag er de igen kørt før ”fanden får 
sko på”, for at skyde en stor sabelan-
tilope.
10.30 kom sms´en: Tom havde skudt en 
stor sabelantilope, måske ”KUN” til sølv 
(de satans amerikanere).

Om aftenen spurgte Tom om jeg havde 
lyst til at skyde enten et vortesvin eller en 
impala, for så ville han betale.
Da blev ”den gamle” sgu glad, og sagde 
selvfølgelig  jatak, og valgte vortesvinet.
Mandag morgen: ud og kigge efter MIT 
vortesvin.
Vi kommer til et vandhul, hvor der er en 
lille ”hytte” med nogle skydeskår.
Tom kom og spurgte , hvis der nu kom 
en impala først om jeg så ikke ville skyde 
den? Det sagde jeg selvfølgelig ok til.
Så nu regnede vi med at skulle sidde 
musestille i 3-4 timer.
Men alle4rede efter et kvarters tid kom 
der en god impala.
Chris (hunteren) gjorde tegn til at jeg 
skulle være klar. Da den kom ind på 

ca. 40 m. 
gjorde han 
tegn. BANG 
! , den faldt 
på stedet 
for en en 
24 grams 
kugle fra 
338´en.

Den kedelige hjemtur skal jeg nok for-
skåne Jer for.

Mogens Padesø.



Søndag den 11/10-2015 afholdte vi jagt 
ved Brændeådalen ved Assens, et utrolig 
smukt landskab i pragtfuldt vejr.
Efter et dejligt stort morgenbord, kørte vi 
ud til start stedet vor der blev afholdt pa-
role og vi blev fordelt, skytter og hunde-
folk, vi fortsatte så til den første sået et 
stort vandhul med brænde å på den ene 
side, utroligt flot område vor vi fjorten 
mand skød ca. 50 fugle. Efter første såt 
blev vi på de senere fordelt efter hvor 
meget vi havde ramt, en god og retfærdig 
måde at gøre det på.
Vi spiste frokost fra grill, i det fri, vejret var 
med os og snakken gik lystigt.
De sidste såter var i et meget varieret bi-
otopisk område, et sted vor mejsen ikke 
var høstet var det svært at rejse fugle men 
de kom, og de næste såter var der igen 

masser af 
vildt.
Jagten blev 
g e n n e m -
ført efter 
et virkelig 
godt koncept stor ros til arrangørerne og 
vi kunne glæde os over en rigtig pæn pa-
rade. 
Men alt har jo en ende så tak for en dejlig 
dag til Oojf og alle de rare mennesker der 
var med den dag i oktober

Knæk og bræk
Kurt pedel

OOJF’s jagt ved 
Brændeådalen



din lokale leverandør af 
energirigtig 

elinstallation 
til både  

privat & erhverv.

64 82 18 45
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Dyrlægerne
Eva & Poul Erik Krogh

Konsultation for mindre 
husdyr begge steder 

efter aftale.

Medicinsk og kirurgisk 
behandling · Røntgen

Ultralydsscanning
Laboratoriediagnostik

Salg af foder og 
plejemidler

Nørregade 28-30 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 12 12 · Fax 64 82 12 77

Vesterled 9 · 5471 Søndersø
tlf. 64 89 10 64 · Fax 64 89 22 32

Telefontid 7-17
Dyrlæger bedst 7-9

DØGNVAGT: 64 82 12 12 • 64 89 10 64
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Skydebaner 
på nordfyn

Nordfyns Flugtskydningscenter
Nabbevej 3 Vester Egense

5400 Bogense
www.nordfynsflugtskydningscenter.dk

Jagtbane og Skeetbane

Strandager skydecenter
Otterupvej 500
5270 Odense N

www.strandagerskydecenter.dk
Jagtbane – Skeetbane – 

 Compak Sporting – Nordisk Trap.

KOmmUNEmESTERSKAB
i Nordfyns Kommune

Jægerråd Nordfyn
Pokalskydning afvikles på Strandager

Lørdag den 20. august 2016 kl. 10.00

RINGMÆRKEDE FUGLE
Finder du en ringmærket fugl, bedes du sende ringen

samt oplysninger om art, køn og findested - og med afsender til:
ZOOLOGISK MUSEUM

Ringmærkeafd.
Universitetsparken 15, 2100 København Ø

 
Flere af jeres medlemmer er kunder hos os! 

 

 
 

Jelling Jagtrejser & Scotsport 
Gl. Kattrupvej 87, 8732 Hovedgård 
Tlf.: +45 7587 2344 
info@jellingjagtrejser.dk 

OTTERUP AUTO
Søndergårdsvænget 2 - 5450 Otterup

Tlf. 64 87 13 13 - Tlf. 20 48 82 11
www.otterupauto.dk

SALG - SERVICE - SYN - SKADER

24



2016

Jørgen Hummelhoff

Mogens Hansen

Knud Erik Rasmussen

i Otterup & Omegns Jagtforening

Æresmedlemmer
2016
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Malermester Henrik Hansen
Hessum Bygade 37, 5450 Otterup 

Tlf. 64 82 46 27 - Bil 21 42 06 27

OTTERUP
Flemming Hansen
Ejendomsmægler & valuar, MDE
Bredgade 5, 5450  Otterup
otterup@home.dk
facebook.com/homeotterup
Tlf. 64 82 42 32

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

BLIV ”NETSPONSOR” I OOJF
KONTAKT FORMANDEN - DET KOSTER KUN 500 KR. FOR 2 ÅR

- se mere på www.oojf.dk - klik ind på sponsor!

29

Fløde og bacon 
- har aldrig ødelagt 

god mad
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Stadionvej 50 · 5450 otterup · tlf. 64 82 23 43 · fax 64 82 23 22

&Bowling
Idrætscenter

O t t e r u p H a l l e r n e

Bielers Gourmet-service

Bøf &
Bowl

O t t e r u p H a l l e r n e Bøf
&

Bowl
FRA

179,-

VÆlG MelleM SteaK,
SparerIBS OG KYllInG

Mad ud
af huset
udenlAndske
og dAnske
speciAliteteR

Speciel italiensk buffet
eller 3 retters menu.
Min. 10 kuverter.

faMilieBowl
2 voksne + 2 bøRn

under 12 år

kr. 550,-

3
retter

gourMet
Menu

fra

kr. 259,-

tilBud
okseMøRbRAd

incl. bowling

kr. 199,-

5-kaMp
1 time bowling
½ time skydning

½ time dart
½ time bordfodbold

½ time billard
pr. pers. for 5 kampe

kr. 150,-
pr. pers. for 5 kampe

incl. æggekage/wienerschnitsel

kr. 250,-

Brunch
Min. 15 pers.

incl. bowling fra

kr. 199,-

ring og hør nærmere
om åbningstiderne
i uge 27-28-29-30.
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