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2016: LEG OG LÆRING I HØJSÆDET

Et begivenhedsrigt år i børnehøjde  

I 2016 blev Odense ZOOs nye vision rammen for 
havens mange initiativer: ’Vi ønsker at give vores 
gæster de bedste og mest eventyrlige oplevelser med 
udgangspunkt i dyr’. Med visionen fulgte også et skifte 
i ZOOs strategi og betydningen af ordet ’eventyrlighed’, 
hvor de eventyrlige fortællinger blev nedtonet for at 
skabe plads til Odense ZOOs kernefokus - nemlig 
gæsteoplevelsen i kombination med dyrene. 

En central del af strategien er at udvikle haveelementer, 
så de indgår i en harmonisk og sammenhængende 
rolle i oplevelsen. For at understøtte denne del blev 
der i 2016 indgået partnerskaber med  Haveselskabet, 
samt Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i 
Odense.

Den helt store investering i 2016 blev sæsonnyheden 
Chunga - et nyt stort legeområde med en imponerende 
8 meter lang hanløve, der med sit kæmpe gab ind- 
byder børn til at gå på opdagelse og udforske 
balancens svære kunst. I det høje legetårn kan man 
samtidig nyde udsigten til klatrende chimpanser og 
klappevenlige geder. 
Det tilhørende spisested fik også en gennemgribende 
renovering, så familien kan nyde et lille hvil og et måltid 
mad i smukke omgivelser. Området er inspireret af 
savannen og rummer både bakkedrag og terrasser 
med siddepladser, hvor de voksne kan tage sig et lille 
hvil i loungeområdet og se børnene lege eller nyde 
synet af de fascinerende kameler. 

Som noget nyt åbnede Odense ZOO sin allerførste 
ZombieZOO under Halloween, der skabte gys og gru 
for større børn og voksne. Stemningen var lagt med 
græskar i massevis, edderkoppejagt, dyrekirkegård og 
altså det hjemsøgte zombiehus med levende zombier, 
som ikke tidligere var prøvet i ZOO. Den anderledes og 
uhyggelige oplevelse resulterede i flotte besøgstal, der 
talte for sig selv.

Julen i Odense ZOO blev ligeledes en stor succes på 
trods af et lavere besøgstal end tidligere. Juleaftensdag 
har traditionelt været gratis, men i 2016 valgte vi at 

Click here 
for English 

hjælpe trængte familier med gratis entré til ZOO, mens 
øvrige voksne gæster kunne nøjes med halv pris på 
entréen. Alle børn havde fortsat gratis entré. Det var 
en beslutning, som forventeligt resulterede i et dyk i 
antallet af gæster, men som alt andet lige gav en bedre 
oplevelse, der blev positivt bemærket og var værdsat 
af havens besøgende.

I tråd med året forinden fik Odense ZOO også stor 
mediedækning i 2016, da vi i årets løb gennemførte 
både en løve- og kameldissektion. Heldigvis fik vi også 
mange nye dyreunger og dyr fra andre zoologiske 
haver, så vi fortsat sikrer en sund bestand og styrker 
bevarelsen af truede arter.  

Odense ZOOs mål er at skabe oplevelser, der 
begejstrer gæsterne, rører ved deres følelser, får dem  
til at tænke og får dem til at handle. Med havens 
mange nye oplevelser og initiativer rykkede vi endnu 
et skridt i den rigtige retning, hvilket også afspejlede 
sig i det samlede besøgstal for 2016, der endte på 
356.000. Selvom det kun er en lille stigning fra årene 
2014 og 2015, er der god grund til interne skulderklap 
og fremtidig optimisme. Visionen er formuleret, målene 
er sat, og de første positive resultater har vist sig.

Jens Odgaard Olsson
Adm. direktør
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Ledelsen ved udgangen af 2016:

•	 Jens	Odgaard	Olsson,	adm.	direktør
•	 Nina	Collatz	Christensen,	oplevelseschef
•	 Rikke	Skovlund,	kommunikationschef

 
Odense ZOOs bestyrelse i 2016

Den selvejende institution (SI)
•	 Steen	Møller,	udpeget	af	Odense	Byråd 
 (formand)  
•	 Kasper	Westh,	udpeget	af	Odense	Byråd 
 (næstformand)
•	 Sandie	Hedegaard	Munck,	valgt	af	 
 medarbejderne i Odense ZOO
•	 Peter	Zinck,	udpeget	af	Fynsk	Erhverv	
•	 Jens	Oddershede,	udpeget	af	
 Syddansk Universitet
•	 Mette	Sigaard,	Odense	Teater,
 udpeget af Odense ZOOs bestyrelse.
•	 Tue	Kempf,	Mayday	Film,
 udpeget af Odense ZOOs bestyrelse.

Udviklingsfonden Odense ZOO
•	 Steen	Møller,	fra	SI	(formand) 
•	 Jens	Oddershede,	udpeget	af	Syddansk 
 Universitet (næstformand)
•	 Peter	Zinck,	fra	SI	
•	 Lars	Høgh,	udpeget	af	SI	
•	 Christian	Majgaard,	udpeget	af	SI	

Odense ZOOs 
bestyrelse  
anno 2016

ê
ê
ê
ê
ê

ê
êêêêêê

ê
ê
ê
ê

2013-15 + 2015-17

*Kåret som Europas bedste zoo 2013-15 og 2015-17 med op til 500.000 
gæster om året i “What Zoos Can Do - The Leading Zoological Gardens 
of Europe 2010-2020”.
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Strategi med strøg af eventyrlighed
Den røde tråd i ZOOs strategi er at skabe eventyrlige 
oplevelser med udgangspunkt i dyr. 

2016 var et år med mange spændende aktiviteter på 
programmet, og selvom eventyrligheden har skiftet 
karakter, har Odense ZOO fortsat stor glæde af de 
eventyrlige fortællinger. I 2016 kunne de besøgende 
eksempelvis få sig en spændende, anderledes og 

UDVIKLING: EVENTYRLIG ZOO

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hvordan vil du vurdere service og  
betjening i billetkontoret / informationen 91% 93% 95% 89% 95% 97%

Hvordan vil du vurdere kvaliteten   
af mad på spisestedet 80% 81% 75% 80% 87% 81%

Hvordan vil du vurdere besøget   
i forhold til forventningerne 93% 91% 95% 89% 95% 96%

Hvordan vil du vurdere prisen  
i forhold til den samlede oplevelse 81% 78% 71% 78% 73% 76%

Gæstetilfredshed Odense ZOO højsæson

Hvordan vil du vurdere besøget   
som helhed 94% 92% 98% 91% 98% 98%

Vi laver løbende evalueringer for at måle gæstetilfredsheden i Odense ZOO. Fra 2015 til 2016 er der sket et fald 
i vurderingen af maden, mens tilfredsheden med pris, forventninger og service er steget.   

lærerig oplevelse, der først bød på sejltur op langs 
Odense Å med fortællinger om H. C. Andersens 
liv, hvorefter H.C. Andersen Festspillene opførte tre 
moderne eventyr i zoologisk have. 

Men gæsternes fortolkning af eventyrlighed kommer 
dagligt til udtryk i den smukke grønne have ved 
Odense Å og i mødet med dyrene – helt tæt på.
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UDVIKLING: EVENTYRLIG ZOO

 

Giraffer: Social behaviour of giraffe (Giraffa 
camelopardalis) in captivity. Master’s thesis by  
Birgitte	Vindahl	Olsen	from	University	of	
Copenhagen.

Pingviner:	Lys	hos	pingviner	under	vand.	
Bacheloropgave	udført	af	Charlotte	Neumann	fra	
Syddansk Universitet.

Løver:	Løveadfærd	under	fodring.	Speciale	
udført	af	Natascha	Maria	Allen	fra	Københavns	
Universitet.

Makakaber: Adfærdsobservationer af makak-
aber - “In what extend are the measurements of 
the	MacWel	protocol	repeatable	and	consistent,	
when tested in individual animals?” Master’s thesis 
by	Dimitri	Iakovaki	T.	Kjeldsen	from	University	of	
Copenhagen.

Formidling:	Projektopgave	om	formidling	i	
Odense	ZOO.	Udført	af	Anna	Louise	Schou	
Jensen, dyrepasserelev i Odense ZOO. 

Forskningsprojekter 2015
Projektuge	om	unge	mennesker	i	zoologiske	haver.	
Udført	af	Ryslinge	Efterskole.	

Bacheloropgave	om	formidling.	Udført	af	Emil	
Grubak Schmalfeldt fra Syddansk Universitet. 

”Ses vi til ’Jul i ZOO’ næste år?” Udført af Simone 
Henriksen, Nina O. Christensen, Mette Friis-
Petersen,	Amanda	Yung	Jakobsen	og	Cecilia	
Dybmose F. Madsen fra Erhvervsakademiet 
Lillebælt

Øvrige:	Organs	and	functions	of	the	body.	PhD	 
by	Peter	Agger	from	Aarhus	Universitet.

Self-cognition	using	the	mirror	test	in	Phocidae,	
Otariidae	and	Lutrinae	in	association	with	social	
behavior. Master’s thesis by Héctor Fernandez 
from University of Southern Denmark.

Morfologiske træk i nasale strukturer i vertebrater. 
PhD	af	Kristine	Vesterdorf	i	samarbejde	med	
Zoologisk	Museum,	Københavns	Universitet	og 
andre internationale universiteter.

Odense ZOO er ikke kun en zoologisk have med 
eksotiske dyr fra hele verden. Det er også en 
inspirerende grøn oase, hvor der leges med den 
vilde flora for at fremme et rigt plante- og dyreliv. Den 
smukke zoologiske have nydes af et bredt publikum. 

I 2016 indgik Odense ZOO og Danmarks 
Naturfredningsforening et nyt samarbejde om dansk  
biodiversitet, der skal sætte større fokus på formid- 
lingen af den danske biodiversitet. 

Odense ZOO er beliggende midt i en af de ældste 
danske naturfredninger – nemlig Odense Å.  

Den grønne ZOO i fokus 
Haven er mest anerkendt for sine smukke dyr, men 
næsten 1/3 af havens areal er fredet EU habitat, 
ligesom	både	åen	og	naboskoven,	Fruens	Bøge.	 
 
I 2016 kunne haveelskere også komme med på en 
helt særlig rundvisning i Odense ZOO med fokus på 
flora i stedet for fauna. Her fortalte Odense ZOOs egen 
gartner	Jesper	Pedersen	om	haven	i	selskab	med	
havearkitekt Janne Fuglsang fra Haveselskabet. 
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DYR: DYREVELFÆRD, AVL OG DEBAT 

Løvekillinger født
Den 10. marts 2016 kom tre løvekillinger til verden 
– 1 han og 2 hunner. De små ikoniske rovdyrunger 
trak mange besøgende til zoologisk have i foråret og 
sommeren, og ungerne er vigtige i flokkens dynamik 
og samspil.

Ældste søløve aflivet
Vores ældste californiske søløve blev aflivet i april 
2016 efter længere tids sygdomsforløb. Søløven kom 
til Odense ZOO i marts 1992 – knap 1 år gammel - fra 
Osnabrück	Zoo	i	Tyskland.

Søløver kan blive mellem 20-25 år gamle, så med sine 
24 år levede hun et godt og langt søløveliv, hvor hun 
nåede at have selskab af en række andre søløver i 
Odense ZOO.
   
Det europæiske avlssamarbejde mellem zoologiske 
haver betød, at Odense ZOO allerede måneden efter 
fik	en	ny	hun-søløve	på	knap	1	år	fra	Rotterdam	Zoo	
i Holland, som nu holder havens anden hun-søløve 
med selskab.  

Tragisk ulykke med giraf
I sommerferien 2016 fik en 8 år gammel hun-giraf 
viklet hoved og hals ind i en kæde til et foderophæng, 
som desværre kostede giraffen livet.  
Det var en tragisk hændelse, som vi naturligvis delte 
med kollegaer i europæiske zoologiske haver, så 
det ikke sker i andre stalde til giraffer. Den 6-700 kilo 
tunge giraf blev sidenhen brugt som foder til havens 
rovdyr.

Stor debat efter kameldissektion
Debatten om dissektion og aflivning af dyr fortsatte i 
2016 og tog fart, da Odense ZOO i august afholdt en 
kameldissektion. Den 12 år gamle han-kamel havde 
i en længere periode udvist en aggressiv adfærd 
overfor de andre kameler og dyrepassere. Samtidig 
havde den nogle knuder på huden, som vækkede 
bekymring. I samarbejde med dyrlægen besluttede 
Odense ZOO derfor at aflive kamelen og benyttede 
anledningen til at formidle om kamelens anatomi. 

Det har før skabt stor debat, når Odense ZOO har 
dissekeret foran et publikum, og kameldissektionen 
i 2016 blev ingen undtagelse. Især udenlandske 
turister, debattører og online brugere lagde Odense 
ZOO for had og kvitterede med et utal af dårlige 
anmeldelser på nettet, der fik ZOOs rating til at falde. 
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DYR: DYREVELFÆRD, AVL OG DEBAT 

Dyregruppe Arter Dyr

Fugle/birds 29 359

Padder/amphibians 3 22

Pattedyr/mammals 37 296

Dyrebestand fordelt på arter og dyr

Krybdyr/reptiles 6 26

Fisk/fish 12 196

Hvirvelløse dyr/invertebrays 2 41

    

•	 2016	blev	på	mange	måder	kamelernes	 
 år i Odense ZOO – både på godt og 
 ondt. Foruden dissektionen af den gamle 
 han, mistede vi samme dag en hunkamel 
 på grund af nyresvigt. Heldigvis fik Odense 
 ZOO en unge i maj og en ny voksen 
	 hunkamel	fra	Knuthenborg	Safaripark	i 
 august.

•	 Kongepingvinerne	fik	flere	nye	medlemmer	 
 til flokken - hele tre nye unger kom til  
 verden i andet halvår af 2016. De er altid 
 et særsyn med deres brune dun og deres 
 enormt hurtige vækst, hvor de ligner en 
 helt anden art end de øvrige, indtil de 
 skifter dunene ud med den smukke  
 fjerdragt.

•	 Overskud	af	pingviner	blev	sendt	til	andre 
 zoologiske haver som led i det europæiske 
 avlssamarbejde, EAZA. 

•	 Hos	andre	af	havens	fugle	var	der	også	 
 god yngel. Således fik begge de sjældne 
 hyacinth ara-par en unge på vingerne.  
	 Ligeledes	fik	den	mindre	truede	lyserøde 
 ara hele 3 unger i 2016. 

•	 I	den	afrikanske	voliere	er	der	som	regel 
 mange fugleunger, og vi eksporterede  
 derfor et stort antal fugle, herunder blandt 
	 andet	flamingoer.	Ynglen	med	fugle	er	en 
 stor succes for Odense ZOO, da det i  
 mange andre zoologiske haver ikke lykkes 
 at få de ikoniske fugle til at yngle.    

Andre højdepunkter i 2016

Opfordringen fra Odense ZOO lød derfor på at få 
havens egne gæster til at give sin mening til kende 
og anmelde deres besøg på nettet. Dette startede 
en positiv bølge af kommentarer, anmeldelser og 
opbakning fra havens gæster, hvilket genetablerede 
ZOOs stærke image og bidrog til debatten om 
formålet med zoologiske haver.  

I Odense ZOO har vi i over 20 år løbende dissekeret 
dyr, mens ZOOs gæster kigger med. Vi tror på, at dyr 
skal have et godt liv og en værdig død. 

Kan	vi	med	tanke	på	formidling	lære	vores	gæster	
om f.eks. en kamels anatomi - eller om et andet dyr - 
ved at skære den op, så gør vi det gerne. Det vil dog 
altid være op til den enkelte gæst, om man ønsker at 
overvære det. Erfaringerne viser, hvor nysgerrige børn 
er, og de stiller altid mange gode spørgsmål under 
vores dissektioner.
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Eksotisk løbeoplevelse
For andet år i træk kunne Odense ZOO åbne haven 
for løbeglade børn og familier, da der i juni 2016 blev 
afholdt	Odense	ZOO	Familieløb	ved	Engen.	Løbet	
bød	både	på	en	Børnerute	på	4	km	samt	en	5	og	10	
km rute, der alle gik igennem zoologisk have med ud-
sigt til de eksotiske dyr. Over 1.000 løbere i alle aldre 
havde kridtet løbeskoene til en sjov og aktiv dag.   
 
Børnevenlige gys
I efteråret kunne ZOOs gæster få den (u)hyggelige 
Halloween-stemning helt ind under huden, da zoo-
logisk have bød på udskårne græskar i massevis, 
halloween-ekspress, edderkoppejagt, farlige slanger,  
kryb	og	kravl.	Til	de	modige	børn	var	der	også	mel-
orme på menuen, der udløste et sejt diplom til alle 
melormespisere.    

Årets helt store Halloween-nyhed var ZombieZOO, 
der med sine levende zombier gjorde zoologisk have 
ekstra uhyggelig for de lidt ældre børn og voksne. Her 
kunne gæster, der havde lyst og mod på det, lade sig 
forskrække i det hjemsøgte zombiehus og på dyre- 
kirkegården ved tigrene. 

AKTIVITETER: UNIKKE NATUROPLEVELSER

Harry Potter i ZOO 
I	forbindelse	med	Harry	Potter	Festivalen	bød	ZOO	på	
en ekstra magisk og uforglemmelig oplevelse i 2016. 
Her kunne børn i alderen 11-15 år tage med på aften-
sejlads op ad Odense Å til en helt mørklagt ZOO, hvor 
der undervejs var brug for både trolddommens magi 
og gigantisk mod.

I ZOO ventede der et nervepirrende eventyr for de 
modigste troldmænd og hekse, hvor de kendte kol-
legier fra Hogwarts skulle kæmpe med og imod hin-
anden for at finde vej gennem kæmpeedderkoppens 
spind og labyrinternes gange for at løse en gåde.

Besøg af julemanden
Traditionen	tro	blev	julen	i	zoologisk	have	skudt	i	gang	
med juletræstænding den 26. november, hvor tusind-
vis af julelys skabte hygge og stemning i hele haven.  
I samme anledning fik vi besøg af en helt særlig gæst. 
Julemanden havde nemlig lagt vejen forbi Odense 
ZOO, så alle børn kunne fortælle ham om deres  
ønsker for julen – og der var plads til både store og 
små ønsker. 
Juleaftensdag har traditionelt været gratis, men i 2016 
valgte vi at hjælpe trængte familier med gratis entré til 
ZOO, mens øvrige voksne gæster kunne nøjes med 
halv pris på entréen. Alle børn havde fortsat gratis 
entré. Mange børnefamilier brugte derfor den lange 
ventetid til at få en hyggelig og oplevelsesrig dag i 
ZOO, hvor julemandens rensdyr blev fodret, og sølø-
verne fik deres julefisk.
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AKTIVITETER: UNIKKE NATUROPLEVELSER

Skoletjenesten
En af ZOOs væsentligste opgaver er at formidle om 
dyr og skabe engagement omkring natur og miljø. 
Skoletjenesten gør det muligt at give både børn og 
unge en praktisk og teoretisk viden om dyr samt en 
forståelse for den daglige drift i en moderne zoologisk 
have. Skoletjenesten tilbyder sammenlagt 20 for- 
skellige undervisningsoplæg for børn og unge på alle 
klassetrin og niveauer.

Flotte resultater i 2016
I løbet af året gennemførte skoletjenesteen 251 under- 
visningsoplæg. Herudover blev der gennemført valg- 
fagsundervisning i samarbejde med 10 folkeskoler 
på 7.-9. klassetrin. Endeligt blev der gennemført 37 
undervisningsoplæg omkring hajer og evolution i 
forbindelse	med	udstillingen	”Planet	Shark”,	der	fandt	
sted på Odense Havn.  

Samlet set har Odense ZOO formidlet omkring dyr 
og natur til 16.125 gæster i 2016. Den forventede 
målsætning lå på 15.000 gæster, så resultatet er 
yderst positivt.  

Rekordhøj deltagelse på årets ZOOmmerskole
I 2016 blev der for første gang udbudt 18 hold til 
årets ZOOmmerskole, der fordelte sig over samtlige 
uger i skolernes sommerferie. I alt deltog 299 børn 
på ZOOmmerskole henover sommeren, der næsten 
er en fordobling siden året forinden, hvor 160 børn 
brugte sommerferien på at lære om dyr og natur. 
Den rekordhøje deltagelse resulterede i landsdæk- 
kende presseomtale. 

Over fem dage får børnene en uforglemmelig op- 
levelse med faste undervisere og et program, som 
byder på alt det bedste, man kan tænke sig. Der 
bliver blandt andet formidlet om ZOOs dyrebestand 
med besøg i stalde og køkkener, hvor børnene får 
lov at fodre udvalgte dyr og samtidig får forståelsen 
for pasning af eksotiske dyr. Det centrale er læringen 
om dyrenes natur og tilpasninger til mange forskellige 
klimaer og leveforhold, hvor formidlingen knytter sig til 
det at passe godt på naturen og de vilde dyr.

Som følge af den store efterspørgsel på 
ZOOmmerskolen, indførte Odense ZOO en kortere 
version – ZOOskolen - der er et 2 dages forløb i både 
efterårs- og juleferien efter samme læringsprincipper.

FORMIDLING: SKOLETJENESTEN

Rekord mange 
børn deltog  

på årets  
ZOOmmerskole
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ØKONOMISKE NØGLETAL
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ØKONOMISKE NØGLETAL

Salg billetter
50%

Offentlige
driftstilskud

13%

Andre 
indtægter

6%

Udviklings-
fonden

5%

Salg butik
5%

Salg 
spisesteder

17%

Sponsorer
4%

Finansiering
11%

Lønninger
39%

Drift og
vedligehold

24%

Diverse varekøb
11%

Administration
4%

Dyrehold
4%

Formidling og 
marketing

7%

Indtægternes fordeling 2016 Driftsudgifternes fordeling 2016 

Nøgletal, indtægter (DKK): 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entréomsætning pr. gæst 73,02 76,39 76,28 79,00 82,46 82,96

Butiksomsætning pr. gæst 10,14 8,92 8,61 8,84 9,15 9,22

Spisesteder pr. gæst 22,63 24,79 24,75 28,01 29,03 28,56

Nøgletal, udgifter (DKK): 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Drift og vedligehold pr. gæst 28,67 36,45 38,92 42,08 46,66 39,42

Dyr og foder pr. gæst 5,41 6,32 6,03 7,06 6,38 6,41

Formidling og marketing pr. gæst 6,75 9,34 7,77 10,44 11,68 11,45

Administration pr. gæst 4,35 5,27 7,30 6,70 6,36 7,29
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2016: An adventurous year for children

In 2016, Odense ZOO’s new vision framed the 
garden’s	many	initiatives.	’We	wish	to	give	our	guests	
the best and most adventurous experiences - and it 
all starts with our animals. 

A central part of the strategy is to develop garden 
elements so that they form a harmonious and 
coherent part of the experience. In order to support 
this, we entered into partnerships in 2016 with  
Haveselskabet	and	with	the	Odense	branch	of	The	
Danish Society for Nature Conservation.

Our major investment in 2016 was spent on the 
innovation of the season Chunga - a large new play 
area with an impressive 8 metre long male lion inviting 
children with its gigantic jaws to explore the difficult 
art of balancing. In the high playing tower you can 
also enjoy the view of climbing chimpanzees and 
cuddly goats. 

The	restaurant	next	to	it	was	also	given	a	thorough	
renovation making it possible for families to enjoy a bit 
of rest and a meal in beautiful surroundings. 

As something new Odense ZOO opened its very first 
ZombieZOO during Halloween which gave children 
as	well	as	adults	a	thrilling	experience.		The	mood	
was set with a load of pumpkins, spider hunt, animal 
cemetery and a hunted zombie house with live 
zombies, nothing like anything ever tried before in our 
ZOO.	The	very	different	and	scary	experiences	gave	
us a great number of visitors which spoke for itself.

 

Christmas at Odense ZOO was also a great success 
despite a lower number of visitors than previously 
seen.	The	day	before	Christmas	has	traditionally	been	
free but in 2016 we chose to help families in need and 
give them free admission to the ZOO while the other 
adult guests gained access at half price. All children 
were	still	admitted	for	free.	This	was	a	decision	which,	
as we expected, resulted in a fall in the number of 
visitors but which in all other regards gave the visitors 
a better experience which was positively noted and 
appreciated.

In line with the year before, Odense ZOO saw a lot 
of media attention in 2016 as we performed both a 
dissection of a lion and a camel. Fortunately, we also 
had a lot of new baby animals born and we received 
animals from other zoos enabling us continuously to 
ensure a healthy population and to strengthen the 
preservation of endangered species.  

It is Odense ZOO’s mission to create experiences 
which thrill our guests, touch their emotions, make 
them	think,	and	act.	With	the	zoo’s	many	new	
experiences and initiatives we moved another step 
in the right direction which was also reflected in the 
overall number of visitors for 2016 which ended at 
356,000. Even though this is only a small increase 
compared to 2014 and 2015, there is reason for 
internal recognition and future optimism. Our vision 
has been expressed, goals have been set, and the 
first positive results have been seen. 

Jens Odgaard Olsson, CEO of Odense ZOO
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Odense ZOOs værdier
Hele organisationen arbejder ud fra ovenstående værdier, og vi holder løbende værdiuger, hvor vi sætter de 
forskellige værdier i fokus.

ENGAGEMENT
Gør en forskel

ANSVARLIGHED
Vis respekt og omtanke

BEGEJSTRING SMITTER
Tænk og ager positivt

FÆLLESSKAB
Skab trivsel og vær rummelig

FORANDRING
Se eventyret og kig fremad 

VÆRDIER



14

Eksklusivsponsorer:

Udviklingssponsorer:

Partner+sponsorer:

Visionssponsorer:

SPONSORER

Sponsorer 
pr. 1. maj 

2016
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Se liste over Zoos samlede 
 dyrebestand på odensezoo.dk

Partnersponsorer:

SPONSORER

Sponsorer 
pr. 1. maj 

2016

Aslaug og Carl Friis’ 
Legat



Named as Europe’s best zoo 2013-15 and 2015-17 with up to 500,000 visitors a year in “What Zoos Can Do – The Leading Zoological 
Gardens of Europe 2010-2020”.
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