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2018: ET ÅR MED OMVÆLTNINGER

2018 var et år, der bød på både flotte lysaftener, en 
meget varm sommer og den bedste efterårsferie i 
Odense ZOOs historie, men det er også et år, der 
blev kendetegnet af udskiftninger på 
direktionsgangen. 

I alt nåede Odense ZOO faktisk at have ikke færre 
end tre direktør i løbet af året. Den tidligere direktør, 
Jens Odgaard Olsen, stoppede i maj efter fire og et 
halvt år på posten, og vicedirektør og zoolog Nina 
Collatz Christensen overtog i stedet som konstitueret 
direktør. Det var hun frem til oktober 2018, hvor jeg 
havde den store fornøjelse at vende tilbage til den 
have, som jeg igennem næsten 20 år havde som 
arbejdsplads – i øvrigt side om side med Nina – indtil 
jeg i 2013 forlod Odense ZOO for i stedet at blive 
direktør i Kattegatcentret og siden Den Blå Planet. 

Det var en stor personlig glæde for mig igen at have 
min dagligdag i Odense ZOO, som på én og samme 
tid er den samme have, jeg kender så godt, men som 
også har udviklet sig meget siden 2013. 

Et af de nyeste tiltag er vores lysaftener, som vi 
afholdt for anden gang i 2018, og som igen blev en 
strålende succes med over 8.300 besøgende i januar 
og februar, som traditionelt set ellers ikke er 
højsæson for zoo-besøg.

Jeg glæder mig også over at se, hvor mange 
skoleelever vi har givet unikke oplevelser i løbet af 
2018. 
Over 900 elever fik lov at overnatte helt tæt på giraffer 
og løver i vores nye shelters ved savannen, og i alt 
havde vi fornøjelsen af at holde oplæg for over 6.000 
elever i vores skoletjenester i 2018. Samtidig satte 
vores ZOOmmerskole igen ny rekord med over 300 
tilmeldte. 

Alt det og meget mere kan man læse mere om på de 
følgende sider, hvor vi tegner et billede af året, der gik 
i Odense ZOO. God læselyst.

Bjarne Klausen
Adm. direktør 

Vores nye shelters åbnede i 2018.
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2018: ET ÅR MED OMVÆLTNINGER

Ledelsen ved udgangen af 2018:
• Bjarne Klausen, administrerende direktør
• Nina Collatz Christensen, vicedirektør
• Dorthe Jørgensen, salgschef

Odense ZOOs 
bestyrelse  
anno 2018

 
Odense ZOOs bestyrelse i 2018:

Den selvejende institution (SI)
• Carsten Hansen 
 Udpeget af Odense Byråd (formand) 
• Christel Gall
 Udpeget af Odense Byråd (næstformand)
• Sandie Hedegaard Munck 
 Valgt af medarbejderne i Odense ZOO
• Tom Filstrup 
 Udpeget af Fynsk Erhverv 
• Jens Oddershede 
 Udpeget af Syddansk Universitet
• Mette Sigaard, Odense Teater
 udpeget af Odense ZOOs bestyrelse
• Tue Kempf
 Udpeget af Odense ZOOs bestyrelse

 
Udviklingsfonden Odense ZOO
• Carsten Hansen, fra SI (formand)
• Claes Nilas
 Udpeget af SI (næstformand) 
• Lars Høgh 
 Udpeget af SI
• Christian Majgaard
 Udpeget af Udvikling Fyn
• Jens Oddershede, udpeget af SDU
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ÅRETS DYREHISTORIER OG FORSKNING

Kapivarerne flyttede ind i ZOO
I 2018 var årets nyhed vores nye kapivaranlæg, hvor i 
alt fire kapivarer flyttede ind. 
Kapivaren er verdens største gnaver og bliver på 
dansk kaldt for flodsvinet. Hannen kom fra Givskud 
ZOO, mens de tre hunner kom fra Planckendael ZOO 
i Belgien.

Tapir måtte flytte midlertidigt
Kapivarerne flyttede ind i det renoverede tapiranlæg, 
hvor planen var, at de skulle gå sammen med vores 
tapir. De to arter lever side om side i naturen i det 
nordlige Sydamerika, og vi havde derfor forventet, at 
de kunne det samme i vores anlæg. 
Det gik imidlertid ikke godt, da de ikke kunne enes, 
og derfor måtte vores tapir midlertidig flytte til et 

anlæg bag kulisserne. Planen er, at den flytter tilbage 
igen i foråret 2019, når vi har bygget om i anlægget, 
så det bedre kan rumme begge arter. 

Mand forsøgte at kravle ind til løverne
I sommeren 2018 dannede ZOO rammen om en af 
de historier, vi helst ikke ser; En mand var kravlet op 
i vores løvehegn og kastede pølser ind til dyrene, 
inden han igen forsvandt. En dyrepasser ankom 
hurtigt til stedet og fik afledt løvernes opmærksomhed 
og lukket dem ind i stalden, så de ikke fik fat i de 
indkastede pølser, der siden viste sig ikke at være 
farlige for løverne. Det er første gang i vores historie, 
at nogen har forsøgt at kravle ind til løverne, men ikke 
desto mindre fik episoden os til at øge sikkerheden 
ved anlægget endnu mere. 

Ny girafkalv kom til verden med fødselshjælp
Lørdag d. 14. juli kom en lille ny girafkalv til verden, 
og det var ikke helt uden problemer. Kalvens ene 
forben havde sat sig fast i moren under fødslen, så 
vi frygtede i en kort periode for dens liv. Heldigvis 
endte fødslen lykkeligt. Efter en navnekonkurrence på 
Facebook blev hankalven døbt Kiango, der betyder 
’lys’ på swahili. 
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ÅRETS DYREHISTORIER OG FORSKNING

 

Zebramanguster: Effects of Enviromental 
Enrichment in a group of Captive Banded 
Mongooses (Mungos mungo), Sara Sofie 
Tahgaard Winther, Syddansk Universitet.

Skildpadder: Trommehindevibrationer på  
Aldabra-skildpadder, Jakob Christensen-
Dalsgaard, Syddansk Universitet.

Kænguruer: Adfærdsprojekt vedrørende to 
arter af kænguruer i Odense ZOO, Anton 
Nørgaard Bak, bachelor, Syddansk Universitet

Pingviner: Hørelse hos kongepingviner, 
Kenneth Sørensen, ph.D., Syddansk Universitet

Andet: Efforts from Danish Zoos to ensure 
animal welfare, Carina Runekær, master thesis, 
Københavns Universitet.

Forskningsprojekter 2018

Undervisning i ZOO er fortsat et hit
Vi oplever en stadig stigende efterspørgsel på vores 
tilbud til skoleklasser. I 2018 havde vi således besøg 
af 35.927 lærere og elever, og vi holdt oplæg for 
næsten 6.000 elever i vores skoletjeneste, hvor vi 
med oplæg for alt fra børnehaver over folke- og 
efterskoler til ungdomsuddannelser gør børn og unge 
klogere på dyrene og naturen.

ZOOmmerskole sætter endnu en ny rekord
Vores tilbud til børn i sommerferien fortsætter med at 
være populært. I 2017 havde vi i alt 320 børn fordelt 
på seks uger tilmeldt ZOOmmerskolen, og i 2018 
var 338 børn en uge i zoo for at lære om dyrenes 
forskelligheder og få uforglemmelige oplevelser. 
ZOOmmerskolen havde endda tilmeldte fra både 
England og Tyskland, hvorfra danske børn kom hjem 
og holdt en uges sommerferie i ZOO. 

Skoletjenesten i Odense ZOO

Dyregruppe Arter Dyr

Fugle/birds 30 386

Pattedyr/mammals 37 258

Dyrebestand fordelt på arter og dyr

Krybdyr/reptiles 8 46

Fisk/fish 12 107

Leddyr/arthropods 11 554
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Lysaften
For andet år blændende vi op for lysene hver fredag 
og lørdag i januar og februar. Interessen for at se ZOO 
i flotte farver var stadig stor, og i alt besøgte 8.300 
gæster zoologisk have på de 22 lysaftener. I premiere-
året 2017 havde vi 6.500 gæster, så det er et kon-
cept, der vinder frem. 

De nye sheltere havde premiere
For første gang tilbød vi i år vores gæster at over-
natte i ZOO i vores seks nye sheltere, der ligger ved 
savannen. Det var fra start noget, der trak gæster til, 
og særligt var der mange skoleelever, der fik sig en 
oplevelse ved at sove helt tæt på løver og giraffer. I 
alt overnattede 913 skoleelever i ZOO, hvor de i den 
forbindelse også modtog undervisning. 

Voldsomt varm sommer
Sommeren 2018 bød på masser af sol og høje tem-
peraturer, og faktisk var vejret så godt i så lang tid, at 

ÅRETS AKTIVITETER I 2018

det gik en smule ud over besøgstallet. Vejret var sim-
pelthen for godt til en tur i ZOO, når stranden i stedet 
trak. Derfor endte vi med et besøgstal i sommeren 
2018, der lå godt 10.000 under samme periode året 
før.
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ÅRETS AKTIVITETER I 2018

Store platforme begyndte så småt at dukke frem om-
kring flere af træerne, og i løbet af året kunne gæster 
i haven også se, hvordan fundamentet til årets nyhed 
2019, Bøgetoppen, blev støbt.

Bøgetoppen er en 252 meter lang vandring i træ- 
kronerne i Fruens Bøge med start og slut i Odense 
ZOO. Byggeprocessen varede til april 2019, hvor 
Bøgetoppen officielt blev åbnet i påsken.

Efterårsferien var en succes:  
Især ZombieZOO trak
Efter sommervejr, der simpelthen var for godt, ramte 
vi en efterårsferie, hvor vejret var helt perfekt. Det, 
kombineret med at zombierne igen i år indtog ZOO i 
forbindelse med vores halloween-tema, trak masser 
af gæster til. Således havde vi i 2018 besøg af tæt på 
30.500 gæster i efterårsferien mod 21.800 året før. 

Dyrepasser modtog Dronningens 
Fortjenstmedalje
Efter 47 års tro tjeneste som dyrepasser i Odense 
ZOO blev Karsten Hansen belønnet med Dronnin-
gens Fortjenstmedalje for prisværdig indsats og tro 
tjeneste. Medaljen blev overrakt af Odense ZOOs 
direktør Bjarne Klausen. Karsten Hansen blev ansat 
som dyrepasser i Odense ZOO i oktober 1971 og gik 
på efterløn i november 2018.
 
Byggeriet til årets nyhed 2019 startede i haven
Allerede i maj 2018 kunne man begynde at fornem-
me, at der skete ting og sager i Fruens Bøge-skoven, 
der støder op til ZOO. 

*Ny formulering. Fra 2016 og før lød spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere prisen i forhold til den samlede oplevelse? 
** Ny formulering i dette års undersøgelse. I tidligere år lød spørgsmålet: Hvordan vil du vurdere service og betjening i 
billetkontoret/informationen
*** Gennemsnit af besvarelse for alle spisesteder i ZOO

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med   
servicen og betjeningen ved indgangen** 95% 89% 95% 97% 97% 95%

Hvordan vil du vurdere kvaliteten   
af mad på spisestedet*** 75% 80% 87% 81% 84% 87%

Hvordan vil du vurdere besøget   
i forhold til forventningerne 95% 89% 95% 96% 97% 96%

I hvor høj grad synes du, at besøget hos   
Odense ZOO har været pengene værd* 71% 78% 73% 76% 87% 88%*

Gæstetilfredshed Odense ZOO højsæson

Hvordan vil du vurdere besøget   
som helhed 98% 91% 98% 98% 98% 98%
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ØKONOMISKE NØGLETAL
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ØKONOMISKE NØGLETAL

Salg billetter
52%

Offentlige
driftstilskud

12%

Andre indtægter 6% Udviklingsfonden 3%

Salg butik 5%

Salg 
spisesteder

18%

Sponsorer
3%

Finansiering 10%

Lønninger
36%

Drift og vedligehold 27%

Diverse varekøb
12%

Administration
6%

Dyrehold
4%

Formidling og 
marketing

5%

Indtægternes fordeling 2018 Driftsudgifternes fordeling 2018

Nøgletal, indtægter (DKK): 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Entréomsætning pr. gæst 76,28 79,00 82,46 82,96 85,83 90,29

Butiksomsætning pr. gæst 8,61 8,84 9,15 9,22 9,12 9,54

Spisesteder pr. gæst 24,75 28,01 29,03 28,56 29,6 32,08

Nøgletal, udgifter (DKK): 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Drift og vedligehold pr. gæst 38,92 42,08 46,66 39,42 39,43 49,22

Dyr og foder pr. gæst 6,03 7,06 6,38 6,41 5,83 6,34

Formidling og marketing pr. gæst 7,77 10,44 11,68 11,45 10,56 9,47

Administration pr. gæst 7,30 6,70 6,36 7,29 7,27 10,25

Antal solgte årskort 2013-2018
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Eksklusivsponsorer:

Udviklingssponsorer:

Partner+sponsorer:

Visionssponsorer:

SPONSORER

Sponsorer 
pr. 1. maj 

2019
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Se liste over Zoos samlede 
 dyrebestand på odensezoo.dk

Partnersponsorer:

SPONSORER

Sponsorer 
pr. 1. maj 

2019

Aslaug og Carl Friis’ 
Legat
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