
Da Kraks visning ikke helt var opdateret og uden gps i min gamle bil, 

måtte jeg bruge min 69 kroners Nokia for at finde Minkvej 10 i Hirtshals. 

Det var heller ikke noget problem når Birgitte Frandsen var i den anden 

ende af røret for at guide mig frem til Hirtshals Fun Park. Selv om det er 

”lidt udenfor alting” har arealet dog 5 forskellige status zoner, nemlig: 

kystzone, skovbyggelinje, fredsklit, landbrugsjord og paragraf 3. 

Vel ankommet blev jeg budt velkommen af den anden halvdel af 

forretningen, nemlig Allan Kristensen. 

Denne gang har jeg valgt at besøge en anden type hjorteavler. Ud over 

Fun Park driver Allan det der hedder ”En Handelsbesætning”. Dvs. handel 

med dyr. Dyr som Allan køber og sælger er hovedsagelig: dådyr, krondyr, 

vildsvin og muflonfår som er vild får. 

Efter at havde været minkavler, startede Allan med at importere dådyr fra 

Holland i 80´erne. Dem havde han til at gå forskellige steder før de blev 

solgt. Denne handel fik dog en brat ende, da dyr importeret fra 

Østeuropa, især Ungarn, fik konstateret tuberkulose. Så stoppede al 

handel ”over natten” som Allan udtrykte det. Priserne faldt på få timer i 

1988 fra 4600kr. til 800 kr. pr. dyr og hvis der var nogen, der ville give det, 

var heldet med sælger. Alle var bange for den frygtede TB, ingen turde 

spise kødet. 

Stedet på Minkvej 10 blev købt i år 2000 efter at Tage Mogensen i 1983 

var startet på matriklen med dådyr. Tage havde 100 avlsdåer på de 20 ha. 

 Det tog Allan 4 år at få de fornødne tilladelser til at drive en Fun Park, 

som er en forlystelsespark for hele familien. 

Tilbage til ordet ”handelsbesætning” for når jeg spørger ind til antallet af 

dyr, svæver tallet i luften. ”Jeg ved det ikke” siger Allan, for folk ringer 



hele tiden for at vil købe eller sælge, og så er det med at være hurtig. Folk 

vil handle i dag og ikke i morgen. 

Det er ikke som dengang i firserne når Allan kontaktede Dyrehaven i 

Jægersborg for at ville købe dyr, og svaret kom pr. brev: ”at han kunne 

købe dyr hvis det blev en hård vinter, for så kunne man komme tæt på 

dyrene for at bedøve dem”. 

Der skal mange tilladelser til for at drive denne form for virksomhed. En af 

disse er ”autoriseret i transport af dyr”. Når der som eks. for nylig skulle 

leveres 31 kronhinder til en ny avler, skal der i ”logbogen” skrives stedet 

hvor dyrene skal hentes, inden bilen startes, og igen når dyrene er læsset. 

Håndteringskursus af dyr er også en nødvendighed at have, ellers koster 

det 7.000 kr. i bøde, de samme kroner koster det hvis man transporterer 

”dyr i bast” og yderligere 7.000 kr. hvis ikke der er strøelse til dyrene. Her 

er kun nævnt nogle muligheder for at blive 7.000 fattigere. 

Allan fornemmer at der er flere og flere der starter farme op med krondyr 

og dådyr, og hvis ikke han skulle vide det, hvem skulle så. 

”Jeg har oplevet at blive stoppet af ordensmagten 3 gange på en uge”. En 

gang var både politi og veterinærerne til stede. Betjenten var Mcloud 

typen og skulle lige vise sig for de 2 kvindelige veterinærer. Efter at have 

set de nødvendige papirer, som jo var i orden, ville han også se dådyrene i 

hestetraileren. Alle åbninger som er i en hestetrailer var lukket så der var 

total mørkt, så er dyrene rolige. Da han bad Allan åbne den ene dør, bad 

Allan til gengæld betjenten om at have tjenestepistolen klar. ”Når de ser 

lys vil de storme ud” sagde Allan. Lågen skulle alligevel ikke åbnes og der 

var ingen imponerede blikke fra de 2 kvindelige observatører. ”Jeg var 

slet ikke ked af afslutningen” griner Allan. 



Det højeste antal dyr Allan har været med til at fange og flytte på en dag 

er 179 dådyr og hverken mennesker er dyr led overlast. Når der skal 

flyttes så mange dyr bruger han som regel en vognmand. 

Når Allan bruger ordet ”avlsdyr” er det hundyr og max. 5 år gamle, 

derefter bliver dyrene billigere. 

Hvis man kører med hestetrailer i kraftig blæsevejr skal man køre 

forsigtig. For 2 år siden var han så uheldig at vælte med bil og hestetrailer 

i et sådan vejr, på motorvejen ved Brønderslev. Alt væltede ned over en 

skrænt og trailerens tag blev flået af og ud løb 19 dådyr. Alle dyrene løb 

på motorvejen, da der var hegn på begge sider. Først efter at politiet 

havde afspærret motorvejen og klippet hegnet i stykker, forsvandt alle 

dyr minus en fuldskuffel. De 18 dyr havde mulighed for frihed og kun dem 

selv kan fortælle hvordan det er gået dem siden. Bil og trailer blev 

totalskadet, og sammen med de 18 dyr, blev det en dyr affære for 

forsikringen. Dagen efter sang Allan De nattergales sang: ”Der blæste en 

vældig vind den dav u fra vest”. 

Allan Kristensen er også autoriseret skytte, dvs. at kan må skyde alle 

steder - dog ikke i folketingssalen. Den første vinter ”efter minken”, 

levede han af at skyde dyr for andre. 

Allan gav mig et nyt ord denne onsdag i september: ”Flushing”. Ifølge 

Allan betyder det at ”hundyret skal mærke velstand” så kommer hun 

hurtige/nemmere i brunst, altså det man vil kalde ”øget ægløsning”. Det 

sker ved at begynde at fodre med korn, brød, frugter en månedstid før 

brunsten, især smal dyr fra året før lader sig påvirke - se, så fik jeg også 

det lært. Ellers bliver dyrene fodret med wrap baller og byg om vinteren. 

”Jeg er fashioneret af disse dyr” siger Allan flere gange og fortsætter ”der 

er stadigvæk meget vi kan lære om dem”. Indtil videre har jeg haft med 



disse dyr at gøre i 34 år, og kender dem ikke helt endnu. Vi taler flere 

gange om fangst og sorteringsfolde, og jeg fornemmer at det er noget 

Allan interesserer sig meget for. 

Nu lidt om den anden halvdel af forretningen, nemlig Hirtshals Fun Park. 

Det er et besøgslandbrug for både store og små. Der findes 33 forskellige 

dyrearter i parken, hvor der også er mulighed for en togtur i det store 

hjortehegn, hvor både krondyr og dådyr kan opleves på nært hold. Man 

kan også klø et vildsvin på trynen. Samtidig er der mange aktiviteter for 

hele familien bla.: gynger, klatretårn, dækstafet, hesteskokast og 20 

andre ting. 

Grillning er meget populært sammen med indianerlejr. Hvis man selv 

vælger at tage mad med kan der bestilles en varm grill og det koster 40 

kr. og så er grillen klar til aftalt tid. Alle onsdage i juli er der krondyr på 

grillen kl. 17.oo. Man skal blot tilmelde sig 2 dage forinden. Vil man fejre 

et eller andet er stedet klar til at stå for arrangementet. I år har Allan og 

Co. grillet over 50 èt års krondyr eller dådyr. Der bliver kun grillet 1 års 

dyr.    

Han leverer årligt mere end 150 dyr til supermarkeder og restauranter fra 

Hirtshals til Viborg. Alle dyr bliver, som Allan siger, ”ordnet” hos Tylstrup 

Slagteren Bo Frederiksen, og der leveres hver 14. dag og køberne aftager 

hele kroppe. 

Fun Park har årligt over 30.000 besøgende. 

Jeg siger tak til Birgitte og Allan for at måtte besøge dem, tak for svar på 

mine indimellem ”dumme” spørgsmål og ikke mindst for rundstykker og 

en rigtig god kaffe. 

Jeg kommer med kone, børn, svigerbørn og børnebørn næste år, og det 

vil jeg glæde mig til, vi ses. 



Venlig hilsen Frank Damborg.         

 

 

 

 



                                        

 

 

 


