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Endnu tættere på dyrene
I Aalborg Zoo kommer publikum helt tæt på dyrene og 
oplever deres lyde, lugte og adfærd på allernærmeste 
hold hele året rundt. I juli 2018 åbnede vi endnu et 
anlæg designet til at give publikum endnu flere tæt-på 
oplevelser med dyrene. 

I et nyt, stort anlæg til kænguru kan publikum gå helt 
indenfor og opleve, hvordan kænguruerne hopper 
rundt om fødderne på dem. Man kan møde to ar-
ter, der begge lever vildt i Australien og Tasmanien: 
Brunhalset kænguru, også kaldet wallaby, og grå 
kæmpekænguru. En fuldvoksen wallaby er omkring 
en meter høj, mens en kæmpekænguru kan blive over 
to meter. Anlægget rummer desuden en fuglevoliere 
med australske fugle, hvor publikum også har direkte 
adgang.

For at få plads til det nye anlæg, måtte vi sige farvel til 
det gamle blokhus, der í en lang årrække har været 
hjem for kænguruer og kameler. Det ikoniske blokhus 
var et af havens første anlæg, og en del af de gamle 
bjælker var blevet så medtagne, at huset ikke længere 
kunne bevares. Nedrivningen af blokhuset blev dog 
foretaget så nænsomt som muligt, så alle velbevarede 
materialer kunne genanvendes i opbygningen af det 
nye australsk inspirerede anlæg.

Ny art i Aalborg Zoo
I begyndelsen af 2018 sagde vi goddag til en helt ny 
art i Aalborg Zoo, da vi modtog to eksemplarer af 
europæisk los. De to flotte hanner, Hector og Chester 
flyttede ind i anlægget, hvor vi tidligere havde brun 
bjørn. Vi ventede i spænding på at se dem indtage det 
nyindrettede anlæg, men vores tålmodighed blev sat 
lidt på prøve, for de to herrer var meget reserverede 
og viste sig i den første tid kun i anlægget, når de ikke 
blev observeret. Med tiden er de dog faldet rigtig godt 
til, anlægget fungerer godt til dem, og de er blevet helt 
trygge ved både publikum og dyrepassere, så de nu 
kan håndfodres og lave små træningsøvelser. 
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Babyboom
Vi blev velsignet med et sandt babyboom i 2018, ikke 
mindst i den sydamerikanske afdeling, hvor både 
dovendyr og kapivar fik en unge og det for første gang 
lykkedes os at få kyllinger hos hokkoerne. 

I juni fødte vores ene hunløve, Yanna, tre hanunger, 
og tre uger efter fødte den anden hun, Yenna ligeledes 
en hanunge. Yenna viste dog ikke tilstrækkelig inter- 
esse for sin unge, og det lykkedes dyrepasserne at 
flytte ungen til fødehulen, hvor Yanna stadig opholdt 
sig med sine tre unger. Efter nogle nervepirrende 
dage, hvor vi spændt iagttog Yannas adfærd, kunne 
vi konstatere, at hun havde accepteret Yennas unge 
og taget den til sig som sin egen. Den lille unge viste 
sig som en rigtig fighter, og selvom den måtte kæmpe 
om føden med de tre uger ældre unger, klarede den 
sig og trives nu godt i flokken. 

Med seks måneders mellemrum fik vi desuden to 
dejlige girafføl, en hun og en han, vores røde panda 
fødte to små bedårende lodne unger i juni, og også 
hos kænguruerne i det nye anlæg var der familie- 
forøgelse.
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Hvad har været det bedste 
der er sket i 2018?
Vi har fået los i det gamle bjørneanlæg, to hanner 
Hector og Chester. Det er rigtig dejligt at se, at de 
trives godt i anlægget og at det er egnet til deres art. 
Og så er de altså bare rigtig søde. De var meget sky, 
da vi fik dem, de kom ikke i nærheden af os, men 
efterhånden har de listet sig mere og mere ind på 
os. Det har været virkelig spændende at følge deres 
udvikling fra at være meget sky og nervøse til nu, hvor 
de kommer hen og bliver håndfodret, og vi kan lave 
små træningssessioner med dem. På den måde kan 
vi komme tæt på dem og se, hvordan de har det.

En anden succeshistorie fra 2018 er, at det lykkedes 
os at redde en løveunge, ved at sætte den ind til dens 
moster, da moderen ikke ville kendes ved den. Det 
var virkelig dejligt, at det kunne lade sig gøre. Det er 
i det hele taget altid en kæmpe succes, når en truet 
art får unger. Derfor var vi også super glade for, at 
vi i 2018 kunne sende hele fem løveunger afsted til 
andre zoologiske haver, hvor de skal indgå i det 
fortsatte avlsarbejde.

Jeg synes også, det er rigtig spændende, at vi har fået 
en bamsekran i rovdyranlægget. Jeg havde ikke reg-
net med, at den ville give så meget, men den har været 
et stort hit, og jeg synes det er så fedt, at vi kan sende 
penge videre til et projekt. Når jeg ser gæster, der

 har købt en bamse, går jeg altid hen og siger tak og 
fortæller dem, hvad det betyder for dyrene i naturen 
og dem der arbejder ude i feltet, for selv en lille bamse 
har faktisk en stor betydning. 

Hvad er det bedste ved dit job?
Jeg elsker mit job for dets alsidighed. Jeg elsker 
at have mange forskellige opgaver. Jeg er jo både 
rengøringsdame, kok, underviser, træner for dyrene 
og assistance for gæster, der behøver hjælp. Jeg ved 
aldrig helt, hvad dagen byder på, der kan ske hvad 
som helst. De bedste ting ved mit job er dog, at vi er 
med i avlsprogrammerne og kan se, at det gør en 
forskel, og så elsker jeg at snakke med gæsterne. 
Det er fantastisk, når gæsterne stiller spørgsmål 
og suger viden til sig. Jeg føler, at jeg er med til at 
gøre en forskel, når jeg kan give gæsterne ny viden 
om dyrene og deres levevilkår.

Hvad ser du frem til i 2019?
Jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske med 
vores isbjørne. Lige nu går vi og venter på, at vores 
isbjørnehun skal sige farvel til sine to unger. Det kan 
ske når som helst, og med isbjørne er det ikke en 
gradvis proces. Det kan næsten være fra den ene 
dag til den anden, at hun ikke længere vil have dem 
hos sig, og så skal de adskilles med det samme. Vores 
anlæg er heldigvis indrettet, så det kan deles op, 
og de kan alle være ude og have godt med plads. 
Derefter må vi se, om vi kan få en ny han, og hvad 
der så skal ske med ungerne, for så skal de nok 
flyttes til en anden zoologisk have.

 

Er der et eller flere dyr der 
får dig til at smile?
Jeg tror, de dyr jeg har grinet mest af i år, er løverne. 
Normalt siger man, at kvinder snakker meget, men 
de fire hanunger, vi har nu, snakker konstant. De 
pludrer hele tiden og skal gøre opmærksom på sig 
selv, det er virkelig sjovt. Og så er der selvfølgelig 
vores hanløve Aakash. Hvis man skal bruge lidt 
menneskelige betegnelser på ham, så går han altid og 
ser så mut ud, men det er jo kun hans udseende. Hvis 
man giver ham papkasser eller spændende dufte, så 
bliver han som en lille legesyg unge igen. Samtidig er 
han også en stor bandit, der kan finde på at snige sig 
ind på hunnerne og give en lussing, når de bare ligger 
og slapper af. Han er sjov, fordi han er så uberegnelig.
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Hvad har været det bedste 
der er sket i 2018?
Det var jo en meget varm sommer, så vi havde lidt 
færre gæster end normalt, men det var dejligt at 
mærke, at de gæster der kom, havde en rigtig god 
oplevelse. I butikken har vi særlig tæt kontakt til 
gæsterne, fordi vi taler med dem alle, når de kommer 
og går, og som noget nyt havde vi en smiley-ordning, 
hvor vores gæster kunne belønne zoo-personale, der 
gjorde en særlig indsats. Gæsterne syntes, det var en 
sjov gimmick, og i butikken hørte vi rigtig mange, der 
fortalte, at de havde mødt en dyrepasser, en guide 
eller en kioskmedarbejder, der havde givet dem en 
oplevelse ud over det sædvanlige. 

Hvad er det bedste ved dit job?
Kontakten til gæsterne. Helt sikkert. Og så har vi et 
helt fantastisk team her i shoppen. Jeg er så stolt af at 
arbejde med de unge mennesker. De er utrolig dygtige 
til at arbejde selvstændigt og tage beslutninger, det 
er altid en fornøjelse at være sammen med dem.

Hvad ser du frem til i 2019?
Jeg ser frem til, at vi skal have en dinosaurudstilling, 
jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Det giver mulighed for 
at få nogle nye spændende produkter i butikken og 
forhåbentlig hæve omsætningen. Vi har også fået 
mange andre nye produkter i butikken, blandt andet 
meget lækkert tøj til børn, som jeg er virkelig spændt 
på. Det næste store mål er at få endnu flere bære- 
dygtige varer, blandt andet chokolade med certificeret 
palmeolie eller helt uden palmeolie.

Hvad får dig til at smile?
Det, der får mig til at smile hver dag, er at møde mine 
kolleger. Jeg føler mig tryg her og kan være mig selv 
sammen med en masse gode mennesker. Jeg har de 
bedste kolleger. Men det der får mig til at smile ekstra 
meget, det er, når vi slår dørene op klokken 10, og man 
ser de glade gæster, der står udenfor. På hverdage er 
der mange skoler og institutioner, som besøger os, og 
når alle de børn står udenfor og er så glade, så kan 
man kun være glad selv.
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Vi er stolte af vores daglige arbejde i dyreafdelingen 
og er meget glade for at kunne formidle vores viden 
og zoologiske haves formål til vores besøgende. I de 
daglige speaks ved dyrene og ikke mindst den nye 
forestilling på Zoofari-scenen ”Rejsen” giver vi vores 
besøgende en bredere indsigt i vores arbejde og vores 
eksistensberettigelse, og formidlingen fortsættes i 
vores mange opslag på sociale medier. 2018 har været 
et godt og spændende år med mange projekter, og vi 
ser frem til at fortsætte med det i det nye år.

Rævesikring og hvad den 
fører med sig
I 2018 fik vi etableret et rævesikkert hegn hele vejen 
rundt om Aalborg Zoo. Hegnet har af mange grunde 
været et stort ønske. Ud over at ræve bærer smit-
somme sygdomme med sig, var flere af havens dyr i 
fare for at blive taget af ræven og måtte derfor lukkes 
ind inden lukketid, eller vi måtte opsætte forstærke-
de hegn for at undgå rævens besøg. Det var blandt 
andet vores dværgmanguster, kaniner, marsvin, høns, 
flamingoer, pingviner, nanduer og hokkoer, som var 
meget udsatte. Med rævesikringen vil vi fremover 
kunne lade dyrene gå frit ind og ud hele døgnet rundt. 
Det bliver til stor glæde for havens besøgende, og ikke 
mindst øger det velfærden og trivslen hos havens dyr 
betydeligt. Flere af havens fugle vil desuden få fred til 
at kunne yngle igen. Fugle som den afrikanske struds, 
nanduer og flamingoer har ikke kunnet yngle, fordi 
de voksne fugle ikke kunne ligge i fred på deres reder 
om natten eller fordi ræven tog kyllingerne. I 2018 
lånte vi en strudsehan fra Knuthenborg og håber nu 
på strudsekyllinger på savannen. Om alt går vel kan vi 
ligeledes få nandukyllinger på pampassen.

Rævesikringen giver os endvidere mulighed for at 
genindføre en række dyrearter, som vi tidligere måtte 
opgive at have, fordi rævene åd dem. Vi kan således 
igen have patagoniske mara på pampassen, og i 2019 
vil vi arbejde på at få perlehøns tilbage på savannen og 
påfugle gående løst i haven.

Mange nye og forbedrede 
anlæg i 2018
Efter en ombygning af det gamle brunbjørn-anlæg 
kunne vi i marts måned modtage to losser fra Tallinn. 
Den europæiske los bliver stambogsført og overvåget 
indenfor EAZA (European Association of Zoos and 
Aquaria). Programmet ledte efter flere zoologiske 
haver, der ville holde en bachelor gruppe, hvorfra 
man kunne tage individer, når der bliver plads til at 
etablere ynglende par. Aalborg Zoos beslutning om at 
holde to hanlosser giver programmet en god fleksibili-
tet, og Aalborg Zoo er derfor med til at sikre, at vigtige 
genressourcer kan udnyttes i fremtiden. 

Vores aldrende flamingoanlæg fik en mindre renove-
ring og blev til et gennemgangsanlæg. Det har skabt 
nyt liv i den del af haven, og flamingoerne får nu langt 
mere opmærksomhed end nogensinde før.

Vores to kameler kom i foråret til Blåvand og deres 
hus blev revet ned til fordel for et australsk anlæg. 
Anlægget stod færdigt i juli måned, og i den tilhørende 
voliere flyver der nu vildtfarvede grønne australske 
undulater rundt. I selve gennemgangsanlægget kan 
man opleve den mindre brunhalsede kænguru – også 
kaldet wallaby og østlige grå kæmpe kænguruer af 
den tasmanske underart. Begge kænguruarter er nye 

arter i Aalborg zoo og er gode til at vise, at nogle arter 
lever i flok og andre mere solitært. Vi valgte at bytte 
vores Vestlige grå kæmpekænguruer ud med de øst-
lige da EAZAs rådgivende gruppe valgte at stambogs-
føre den østlige, frem for den vestlige. Alle tre vestlige 
grå kæmpe kænguruer kom til Blåvands Zoo, hvor de 
trives i bedste velgående.
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Henover foråret blev også kaimananlægget i trope-
huset udvidet. Vores sorte kaimaner var efterhånden 
blevet så store, at mere plads var nødvendigt. Desvær-
re døde vores han kort tid efter åbningen af det nye 
anlægget, og vi venter nu på at modtage en ny han i 
løbet af foråret 2019

Vores gamle kaimanpar har ellers som de første i 
verden ynglet i fangenskab udenfor deres udbre- 
delsesområde, og vi håber nu at få sat et nyt velfun- 
gerende avlspar sammen, så vi igen kan få unger. 

I Tropehuset blev der også etableret en ny indgang 
og opført tre nye terrarier, hvori man kan iagttage 
henholdsvis grøn træboa, smaragdvaran og næse-
hornsnog.

Sidst på året blev store dele af den afrikanske landsby 
pakket ind i stillads, da taget på savannestalden skulle 
skiftes. Dette har givet nogle udfordringer i forhold 
til ind- og udlukning af dyr, transporter, introduktion 
af nye dyr og det daglige arbejde, men med opfind- 
somhed og god vilje er afdelingen kommet godt om-
kring det. Selve renoveringen er i skrivende stund 
stadig i gang, og vi ser frem til at se det færdige 
resultatet i 2019 og til igen at kunne arbejde med 
dyrene uden forhindringer.

 

Dyr ind og ud af haven
I 2018 måtte vi aflive orangutangen Mona, da hun 
havde tiltagende luftvejsproblemer. Grundige under-
søgelser viste blandt andet, at hun havde kroniske 
lungeforandringer, som vi ikke kunne helbrede, og vi 
valgte derfor at aflive hende af dyrevelfærdsmæssige 
årsager. Tilbage er hendes unge Cinta på 5 år som 
hendes far, Djimat meget fredeligt tog sig af fra første 
dag, og vi arbejder nu på at få Cinta til Jerusalem, 
hvor et nyt anlæg står klar til hende og to hanner 
på henholdsvis syv og 12 år. 

På Zoofariscenen måtte vi desværre sige farvel til 
den populære mini-gris Egon, der døde på grund af 
sygdom. Vi ser nu frem til at modtage to nye grise som 
kan afløse hinanden i den daglige forestilling.
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Det er vigtigt, at alle dyr, som enten er del af et avls-
program (EEP art) eller som er stambogsført (ESB art) 
bliver bragt sammen med en mage så de kan yngle og 
bidrage med flere individer i avlsprogrammerne.

Som en del af dette arbejde har vi udvekslet en 
række dyr henover året.
I løbet af foråret sendte vi fem asiatiske løveunger 
afsted - to hanner og tre hunner, og allerede i 
sommermånederne fødte vores løvehunner fire 
nye unger, denne gang alle hanner.

Ud af haven fik vi også sendt vores dværgflodhesteun-
ge Naima som skulle til Rostov i Rusland. Det viste sig 
at være lettere sagt end gjort, da papirarbejdet 
ved transporter af dyr til Rusland er enormt og 
stadig spøger.  

De røde pandaer fik to hun-unger, som efter planen 
skal til Guadeloupe i Caribien, hvor de skal etableres 
som nye avlspar med kommende hanner.

Sidst på året faldt det ligeledes på plads, at vi i starten 
af 2019 kunne modtage to hvidnæsede næsebjørne. 
Vores næsebjørne kom til henholdsvis Guldborgsund 
og Agri Tech i Aalborg, hvor de indgår i den daglige 
undervisning

Ind i haven kom også dyr fra ZooPark de Bauval 
i Frankrig – blandt andet Humboldt pingviner, en 
ny mage til vores soldater ara og en mage til vores 
smaragd varan.

 Antal arter 2018 Antal individer 2018

Invertebrater 13 441
Fisk 20 1120
Padder 10 205
Krybdyr 23 191
Fugle 25 188
Pattedyr 45 219

I alt 136 2364

Aalborg Zoo Årsberetning 2018 10



Patienten der fyldte mest i Aalborg 
Zoo’s dyrlægeklinik i 2018
Elefanten Bibi var så absolut den patient der krævede 
mest dyrlægearbejde, dyrepasserpleje og medicin 
i 2018, men heldigvis har indsatsen ikke været 
forgæves, og vores skønne elefant er i dag i god form.

Forløbet begyndte i januar 2018 med at Bibi fik en 
væskeansamling under maven – et ventralt ødem. Det 
har hun haft tidligere, hvor det med støttende behand-
ling er forsvundet igen. Men denne gang eskalerede 
det hurtigt, og uanset hvad vi behandlede hende med, 
blev tilstanden forværret. Vi kunne med blodprøver, 
almindelig undersøgelser og gode råd fra nær og fjern 
ikke finde ud af, hvad der var årsagen til ødemet.
 
Da Bibis tilstand midt i februar 2018 blev forværret 
med nedsat appetit, og ødemets størrelse truede med 
at kompromittere vandladningen, hentede vi en tysk 
dyrlæge, Thomas Hildebrandt, med speciale i elefant-
sygdomme herop. Han lavede en operation, der sikre-
de, at Bibi kunne tisse, og med specielt elefantudstyr 
lavede han ultradlydsscanning af hjertet, nyre og liv-
moder. Undersøgelserne tydede blandt andet på nogle 
nyreforkalkninger, men ikke noget der gav udslag i 
blodprøverne. Thomas Hildebrandt lagde en særlig 
behandlingsplan for Bibi med binyrebarkhormon- 
pulver, som nu bliver specialfremstillet til hende på 
en særtilladelse. Desuden forsøgte vi med Thomas’ 
gode råd også alternative behandlingsstrategier, men 
Bibi var ikke glad for at æde urter. Heldigvis fik Bibi 
det bedre, og ødemet er langsomt svundet ind.

I juni var Bibi ved godt helbred, men vi fik alligevel 
Thomas Hildebrandt og en kollega herop til udvide-
de undersøgelser for at forsøge at finde årsagen til 
hendes ødem. Det kunne eventuelt skyldes et forhøjet 
blodtryk. Vi fik derfor fat i en amerikansk dyrlæge 
med speciale i blodtryksmålinger hos elefanter, og 
med hans gode råd er vi i stand til at følge Bibi’s blod-
tryk ugentligt. Bibi er en usædvanlig god, tålmodig og 
veltrænet elefant, så vi kan sætte blodtryksmåleren 
på hendes hale, mens hun får sine godbidder i form af 
blandt andet tørret frugt og appelsiner.  Vi behandler 
hende stadigvæk med binyrebarkhormon, specielle 
salver og kolde og varme bade. Heldigvis er hun nu 
så stabil, at vi i 2019 forsøger at trappe langsomt ud 
af behandlingerne. Hver eneste uge har Bibi besøg 
af dyrlægen, der i samarbejde med de udenlandske 
specialister, vejleder os og retter hendes behandlinger 
til. Bibi slipper nok ikke helt af med ødemet, men 
vi håber, vi kan holde det nede og bevare hendes 
nuværende gode livskvalitet.
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Året 2018 har været et yderst produktivt år for Aal-
borg Zoo med hensyn til forskning og naturbevaring. 
Gennem medfinansiering fra Aalborg Universitet 
har det været muligt at ansætte to forskere, der har 
arbejdet med bevaringsbiologirelaterede projekter. 
Aalborg Zoo Conservation Foundation har bevilget syv 
legater relateret til bevaringsbiologi til studerende 
fra Aalborg Universitet, og flere interessante artikler 
finansieret af Aalborg Zoo er blevet offentliggjort 
i internationale tidsskrifter.

To meget interessant projekter er blevet udført i 
Aalborg Zoo i tæt samarbejde med dyrepasserne. Det 
ene projekt omhandler orangutangers interaktioner 
med publikum og dyrepassere og orangutangernes 
reaktioner på berigelse. Undersøgelsen har fundet ud 
af, at interaktioner med dyrepassere har en positiv 
effekt på orangutangens humør. 

Det andet projekt omhandler kænguruers adfærd, og 
hvilken effekt publikum har på deres adfærd. Disse to 
arbejder vil blevet sendt til et internationalt viden-
skabeligt tidsskrift for evaluering og har åbnet nye 
perspektiver på dyrs berigelsefelt.

Et andet naturbevaringsprojekt, som Aalborg Zoo 
har involveret sig i, er et projekt om mulighederne 
for genopretning af den danske kirkeuglebestand. 
Kirkeuglebestanden er gået fra at være Jyllands mest 
almindelige ugle i 1960erne til i 2018 at bestå af kun 
12 kendte par. Projektet vil med stor sandsynlighed 
blive omtalt i medierne, og her vil Aalborg Zoo blive 
omtalt som samarbejdspartner. TV Midtvest vil følge

projektet, og DR laver, via produktionsselskabet 
Mastiff, optagelser til en TV-serie, ”Vidunderlige 
Vilde Danmark”, hvor kirkeuglen vil være en af 
de arter, der bliver omtalt og vist.

Aalborg Zoo har endvidere været involveret i 
projekter med Aage V. Jensens Naturfond og Aalborg 
Kommune i Lille Vildmose blandt andet for at under- 
søge parasitbelastningen blandt elge, krondyr og 
rådyr i det såkaldte Mellemområdet i Lille Vild- 
mose. Specielt i de første år efter udsætning er 
det vigtigt at følge dyrenes sundhedsstatus i dette 
område for at se, hvordan de klarer sig.

Naturbevaring verden rundt
I 2018 begyndte Aalborg Zoo en indsamling til Wild 
Cats Conservation Alliance, som arbejder i Kerinci 
Seblat Nationalpark på Sumatra. Truslerne imod de 
vilde rovdyr i området er krybskytteri, etablering af 
veje, ulovlig minedrift samt rydning af skovområder.

De indsamlede penge går til retshåndhævelse samt 
undersøgelser via regelmæssige patruljer foretaget 
af Nationalparkens personale. Desuden ydes der 
hjælp ved tiger – menneske konflikter, som er stadig 
stigende i takt med befolkningstilvæksten.

Vi samarbejder ligeledes fortsat med Red Orangutan-
gen og foretager indsamlinger til bevarelse af Borneos 
regnskov og støtte til to rehabiliteringscentre i den 
indonesiske del af Borneo.

I Sydafrika er Aalborg Zoo i samarbejde med havens 
gæster, hovedsponsor for et prisvindende projekt 
kaldet Black Mamba Anti-Poaching Unit. Det er en 
gruppe på 32 lokale kvinder og én mand, som arbejder 
som værn mod krybskytteri. De opererer i Balule 
Nature Reserve, som er et 52.000 hektar stort område 
i Kruger Nationalpark.
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Forskning og naturbevaring



En ny og øget synlighed i bybilledet i 
Aalborg og Aarhus har tegnet 2018.
Gennem samarbejdet med Spar Nord, hvor vi har 
fokus på fælles synlighed på især outdoor-platformen, 
blev der i 2018 sat en ny og anderledes standard for 
fortællingen om Aalborg Zoo. Gotcha er Spar Nords 
kreative bureau, og de blev sat på opgaven om at 
udforme årets fælles kampagne.

Oplægget var, at det skulle være tydeligere, at Aalborg 
Zoo huser eksotiske dyr med fantastiske tilpasninger, 
at vi arbejder med naturbevaring og bevarelse af 
truede dyrearter, og at en familietur i zoologisk have 
byder på stor fascination og masser af viden.

På store bannere rundt om i byen, og i særdeleshed på 
og omkring Spar Nords afdeling på Østeraa i Aalborg, 
blev udvalgte dyr eksponeret med enkle fakta og 
opfordring til at besøge Aalborg Zoo. På Østeraa blev 
plankeværket foran Salling ved Spar Nords afdeling 
dekoreret med forskellige quizzer, som både børn og 
voksne kan more sig med og blive klogere af.

Kampagnens layout blev også implementeret på den 
helfolierede bus, der kører i Aalborg kommune, og på 
Aalborg Zoos egen bil. På standere i Aalborg kunne 
kampagnen også ses gennem sommeren.

For at øge kendskabet til Aalborg Zoo i Aarhus blev 
der over sommeren iværksat en brandingkampagne 
med de samme budskaber som i Aalborg. På standere 
fordelt rundt om i Aarhus, og især i centrum, på bus-
bagsider, i ugeaviser og JP og på GoCards fik vi stor 
opmærksomhed, og vi ser frem til på længere sigt at 
kunne tiltrække langt flere gæster fra Østjylland.
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I 2018 havde vi valgt, at alle arrangementer i Aalborg 
Zoo skulle tage udgangspunkt i dansk natur. Dels for 
at skærpe Zoos profil i forhold til naturbevaring, men 
også for at få fortalt, at vi også i Danmark har truede 
dyrearter og truet natur.  Man kunne således i påsken 
høre om ulv og elg, som på hver deres måde er nye 
i dansk natur. Vi fik i løbet af året også formidlet om 
invasive arter og om rewilding – begge med fokus på 
dansk natur
.
Gamle kendinge
I 2018 videreførte vi traditionen i Kristi Himmelfarts-
ferien med at sætte fokus på og samle penge ind til 
Black Mambas, som er en kvindelig anti-krybskytte-
enhed i Sydafrika. Aalborg Zoo støtter enheden, der er 
en del af Transfrontier Africa og har opnået fornem-
me resultater i forhold til at begrænse krybskytteri på 
næsehorn og elefanter. Efterårsferien var også igen 
rammen for det populære arrangement ”Dyrepasser 
for en dag”. Tusindvis af børn og barnlige sjæle kunne 
hele ugen hjælpe dyrepasserne med daglige gøremål 
og på den måde få et lille kig ind i en dyrepassers 
verden.

Mangfoldighedsaften
Aalborg Zoo har siden 2014, sammen med Aalborg 
Kommunes Integrationsråd og International House 
North Denmark, arrangeret en mangfoldighedsaften 
i Aalborg Zoo. Aftenen hylder mangfoldigheden og 
har til formål at bakke op om integrationen i Aalborg 
Kommune. Samarbejdspartnerne på aftenen står 
for at invitere danskere med anden etnisk baggrund 
til en aften i Aalborg Zoo sammen med dyr og 
mennesker fra hele verden. Aftenen blev i 2018 
besøgt af 2000 gæster.

Endnu mere Zooskole
Siden vi i 2016 startede Zooskolen, er det kun gået én 
vej. I 2018 udbød vi således Zooskole i alle de seks uger 
i skolernes sommerferie. Det blev en stor succes, og 
i alle uger kunne der meldes udsolgt. Sommerskolen 
er for børn i 8-12 års alderen, der lærer om dyrene 
i Aalborg Zoo og får lov at prøve hvad det vil sige 
at være dyrepasser. I 2018 udvidede vi Zooskolen 
til også at tilbyde et hold i påskeferien.

Zoofariscenen
I 2018 præsenterede vi for første gang den nye fore-
stilling ”Rejsen” på Zoofariscenen. Rejsen handler om 
Zoos rolle som naturbevarer og tager udgangspunkt 
i genudsætning af dyr. Præsentationen blevet taget 
rigtig godt imod af vores gæster og vil danne ramme 
for den udvikling, der skal være i præsentationen på 
scenen i årene fremover. 

På ZoofariScenen skabte Safari Simon også endnu 
engang gode oplevelser for alle de mindre børn, 
der besøger Zoo, ligesom Flying Superkids og Det 
flyvende Kuffertcirkus bidrog med gode oplevelser 
i løbet af året.
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I 2018 besøgte 6963 elever Aalborg Zoos skoletjeneste. 
Ud af de 6963 elever var 3100 af dem indskolingsbørn. 
1730 børn kom fra mellemtrinet, mens 632 kom fra 
udskolingsklasserne (7.-10. klasse). 1321 elever kom fra 
Gymnasier, Handelsskoler, UCN og AAU. De resterende 
elever kom fra andre uddannelsesinstitutioner.

Som noget nyt tog vi i 2018 fat på at lave et evalue-
ringsskema til de skoler, der besøger skoletjenesten, 
så vi får tilbagemeldinger på hele processen omkring 
besøget. Evalueringsskemaet sendes ud til alle, der 
modtager undervisning i Skoletjenesten.  Resultaterne 
for 2018 har været rigtig positive. Lærerne er meget 
tilfredse med kvaliteten af undervisningen og med 
underviserne. Vi vil fortsætte evalueringen af 
undervisningen i Skoletjenesten på denne måde.

Skoletjenesten tilbyder undervisning i 10 forskellige 
emner, som forsøger at ramme alle klassetrin og 
niveauer. ”Dyr derhjemme” og ”Afrikas savanner” er 
de meste populære oplæg blandt folkeskolebørnene, 
mens mange gymnasieklasser kommer for at få en 
praktiskorienteret tilgang til emnet ”Evolution”.

Undervisningen i Skoletjenesten varetages af biologi- 
studerende og lærerstuderende. De studerende 
gennemgår et oplæringsforløb, hvor de følger erfarne 
undervisere, og efter deres første undervisningsfor-
løb bliver de evalueret af Salgs- og Kommunikations-
chefen.
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I 2018 kunne vi fejre 10 år i træk 
med Naturvidenskabsfestival 
i Aalborg Zoo. 
Naturvidenskabsfestivalen blev oprindeligt til i 
samarbejde med Aalborghus Gymnasium, Aalborg 
Kommunes Skoletjeneste og Aalborg Zoo. Herefter 
gik Aalborg Tekniske Gymnasium ind i projektet 
sammen med AAU og UCN, og pludselig var der en 
bredt sammensat gruppe af institutioner, som 
sammen kunne lave formidling af naturvidenskab, 
teknik og sundhed samt brobygning på tværs. Og 
Aalborg Zoo havde rammerne og logistikken til at 
kunne modtage de mange elever og studerende 
og plads til de mange telte, som skulle huse de 
mangfoldige aktiviteter.

Hele året op til jubilæet arbejdede styregruppen hårdt 
med at finde en form på fejringen, så alle interessen-
ter kunne få en fantastisk oplevelse. I tæt samarbejde 
med ESA, Uddannelses- og Forskningsministeriet 
samt ASTRA fik vi hentet astronaut Andreas Mogen-
sen til Naturvidenskabsfestivalen i Aalborg, og det fik 
på alle måder festivalen til at flyve i et luftlag højere 
end normalt.

Den store dag for jubilæet blev mandag d. 24. septem-
ber 2018, og med det prominente besøg af Andreas 
Mogensen gav det genlyd over hele landet. Diverse 
medier fra DR NØRD og ULTRA-NYT til TV2Nord og 
andre lokale medier var til stede i haven og dækkede 
jubilæet og arrangementet. Der var inviteret bredt 
fra projektejergruppen, ledelserne i styregruppens 
institutioner, politikere og styregruppen for Natur- 
videnskabsfestivalen i Aalborg.

Andreas Mogensen var et kæmpe hit. Han var 
forbavset og imponeret over omfanget og niveauet 
på festivalen, og han holdt to oplæg i løbet af dagen 
for de deltagende folkeskoleelever og aktørerne fra 
ungdoms- og videregående uddannelser. Da han gik 
på Zoofariscenen for at holde sit første oplæg, skreg 
eleverne, så man skulle tro, det var et pop-idol, som 
gik på scenen. Andreas var spændende og super 
god til at holde elevernes opmærksomhed, svarede 
beredvilligt på alle spørgsmål og stillede op til utallige 
autografer og selfies.

Det var desværre kun den ene dag, vi kunne have 
så kendt et ansigt i haven, men resten af ugen forløb 
helt perfekt med fint vejr, mange engagerede aktører 
og nye tiltag med blandt andet deltagelse fra Tech 
College Aalborg og foredrag på Zoofariscenen med 
oplægsholdere fra AAU.
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Vi vægter fortsat samarbejde og erfaringsudveksling 
med andre zoologiske haver, og gennem organisati-
onerne DAZA, EAZA og WAZA kan vi med en samlet 
indsats styrke formidlingen om naturbevaring og 
bæredygtighed. Det samme gælder vores samarbej-
de med Aalborg Universitet, hvor vi med den fælles 
aktivitet Aalborg Zoo Conservation Foundation støtter 
projekter til gavn for dyreliv og truede dyrearter både 
i og udenfor Aalborg Zoo

Vi samarbejder med vores attraktionskolleger i turist-
branchen for at gøre regionens borgere og turister 
opmærksom på de mange forskelligartede oplevelser, 
som Nordjylland kan tilbyde, ligesom også erhvervs-
livet i Aalborg og regionen som helhed fortsat bakker 
op om vores aktiviteter.
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Stærke samarbejder
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Aalborg Zoo i tal

Indtægternes fordeling 
l 43,4% Billetindtægter

l 32,8% Offentlige tilskud

l 19,7% Zooshop & spisesteder

l 3,2% Sponsorer

l 0,0% Ekstraordinære indtægter

l 1,0% Øvrige

Udgifternes fordeling 
l 19,0% Spisesteder & butik

l 26,2% Drift & service

l 25,5% Dyreafdeling

l 11,5% Salgs- og kommunikationsafd.

l 7,8% Øvrige 

l 10,0% Finansiering/afskrivning

l 0,0% Ekstraordinære udgifter
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