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2017: Vildt tæt på - 365 dage om året

Et år med nye initiativer  
og forandring  

2017 startede ud med en blændende succes i  
bogstaveligste forstand. For første gang nogensinde 
kunne havens gæster komme til lysaften og se  
Odense ZOO oplyst i alle regnbuens farver. 
Traditionelt har de mørke vintermåneder været en 
stille tid, hvis man ser på besøgstallene, så udgangs- 
punktet var at skabe en ny og anderledes oplevelse 
for havens gæster, der gav dem lyst til at besøge 
og udforske haven hele året – og det virkede! Alle 
weekender i januar og februar kunne gæster gå 
på opdagelse i den kulørte kulisse og se en helt ny 
side af ZOO, hvilket resulterede i det højeste januar-
besøgstal siden 2010. 

Den gode succes fortsatte i påsken, hvor vi åbnede 
to nye store anlæg til røde pandaer og kænguruer lige 
indenfor på forpladsen. Fra gadens larm træder ZOOs 
gæster nu ind i en grøn oase, der leder tankerne væk 
fra byens travlhed og giver naturen plads til at udfolde 
sig. Her kan du se røde pandaer kravle i trætoppene 
over dit hoved og krydse kænguruernes vej ned til 
smukke Odense Å. 

Den danske sommer var både kold, regnfuld og 
solfattig, men ikke desto mindre slog vores populære 
ZOOmmerskole alle tidligere rekorder. Den stigende 
interesse betød også, at vi i efterårsferien åbnede 
op for to helt nye tilbud – en ZOOskole for børn med 
ADHD og ADHD-lignende adfærd samt en ZOOskole 
udelukkende for voksne. Som zoologisk have er 
vores fornemste opgave at formidle om dyr og 
naturbevarelse, så det er fantastisk at se så mange 
videbegærlige børn og voksne interessere sig for 
klodens natur og dyreliv.  

Endelig sluttede vi året af med en historisk og 
glædelig begivenhed, da vi i november 2017 kunne 
meddele, at Odense ZOO atter overtager ejerskabet 
af Restaurant Skovbakken pr. 1. februar 2018. Vi ser 
frem til et fortsat godt samarbejde med Restaurant 
Skovbakken og glæder os over, at vi har sikret 
havens fremtidige udviklingsmuligheder.
 

Click here 
for English 

Besøgstallet for 2017 landede på 365.288 gæster, 
der er det højeste besøgstal siden 2013. Det er vi 
enormt stolte over, ligesom vi er stolte over årets 
rekordhøje antal solgte årskort. Det vidner nemlig om, 
at vores gæster har lyst til at komme igen for flere 
unikke oplevelser. 

Alt det og meget mere kan du læse om i årsberet-
ningen for 2017. Vi glæder os til at trække i arbejds- 
tøjet til et nyt og spændende år. 

Rigtig god læselyst!

Nina Collatz Christensen
Konstitueret adm. direktør

Ledelsen ved udgangen af 2017:
•	 Jens	Odgaard	Olsson,	adm.	direktør
•	 Nina	Collatz	Christensen,	oplevelseschef
•	 Rikke	Skovlund,	kommunikationschef
•	 Dorthe	Jørgensen,	salgschef

Bestyrelsen har konstitueret Nina Collatz Christensen 
som direktør pr. 20. februar 2018.

Odense ZOOs 
bestyrelse  
anno 2017
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*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 2010-2025”.

 
Odense ZOOs bestyrelse i 2017:

Den selvejende institution (SI)
•	 Steen	Møller,	udpeget	af	Odense	Byråd 
 (formand)
•	 Kasper	Westh,	udpeget	af	Odense	Byråd 
 (næstformand)
•	 Sandie	Hedegaard	Munck,	udpeget	af 
 medarbejderne i Odense ZOO
•	 Peter	Zinck,	udpeget	af	Fynsk	Erhverv 
•	 Jens	Oddershede,	udpeget	af	Syddansk 
 Universitet
•	 Mette	Sigaard,	udpeget	af	Odense	ZOOs 
 bestyrelse.
•	 Tue	Kempf,	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
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DYR: Årets dyrehistorier og forskning

To drægtige søkøer
I	marts	2017	gik	søkoen	Henriette	i	fødsel,	men	 
fødslen var lang og kompliceret og endte desværre 
med	en	dødfødt	unge.	Kun	to	måneder	senere	gik	
endnu en søko i fødsel. Denne gang gik fødslen 
godt, og en lille han kom til verden. Ungen fik navnet 
Manfred,	der	er	sammensat	af	’man’	fra	det	engelske	
ord	for	søko,	”manatee”,	og	’fred’,	der	hentyder	til	
søkoens fredelige sind. 

Papegøjer stjålet 
Natten	til	den	31.	marts	2017	fik	vi	stjålet	fire	store	
hyacintaraer. Fuglene var to ynglepar og derfor meget 
værdifulde.	På	Facebook	efterlyste	vi	fuglene,	og	
opslaget blev delt vidt og bredt i både ind- og udland. 
Derudover udlovede vi en dusør, men fuglene er 
desværre ikke fundet.  

Chimpanse i tragisk drukneulykke 
Den 18. maj 2017 druknede den 20 år gamle  
chimpanse Ricardo i vandgraven. Den tragiske ulykke 
skete efter tumult i flokken. Havens gæster blev 
hurtigt evakueret, men var på intet tidspunkt i fare. 
Ricardo kom til Odense ZOO i juli 2015 som led i det 
europæiske avlssamarbejde.  

Gammel panda far til fire
I	begyndelsen	af	året	flyttede	to	nye	hunner	ind	i	
anlægget til havens gamle røde panda. Grundet 
pandaens alder regnede vi ikke med, at han var i 
stand til at gøre hunnerne drægtige, men vi blev 
overraskede.	I	starten	af	juli	opdagede	dyrepasserne	
små pandaunger i hulerne hos begge hunner, og 

Dyregruppe Arter Dyr

Fugle/birds 31 271

Padder/amphibians 3 22

Pattedyr/mammals 36 265

Dyrebestand fordelt på arter og dyr

Krybdyr/reptiles 6 22

Fisk/fish 12 118

Hvirvelløse dyr/invertebrays 8 41

    

•	 Kongepingvinerne	fik	flere	nye	medlemmer
til flokken – hele 4 nye unger kom til verden i 
2017. Dyrepasserne har desuden, med særlig 
indsats fra en dyrepasserelev, arbejdet med et 
langt og og intensivt træningsforløb for at øge 
kongepingvinernes	aktivitet	i	vand.	I	naturen	
søger pingviner føde i havet, mens de i ZOO 
har været vant til at blive fodret på land. Som 
led i projektet begyndte dyrepasserne at fodre 
mindre på land og mere i vand, mens de 
trænede pingvinerne med lyde og belønninger. 
Resultatet medførte, at ZOOs gæster nu også 
kan se kongepingvinerne i vandet sammen 
med både spring- og æselpingviner. 

•	 I	løbet	af	marts	og	april	2017	kom	der
fire nye lemurunger til verden, hvoraf to af 
ungerne	var	et	sæt	tvillinger.	Kattalemuren	

Andre højdepunkter i 2017

således gik det til, at den gamle røde panda blev far 
til	fire.	Kort	tid	efter	ungernes	ankomst	måtte	vi	dog	
aflive hannen efter længere tids sygdom. Hannen 
blev 16 år gammel og var en af Europas ældste røde 
pandaer.

Succes med fugleyngel
Ynglen med fugle er en stor succes i Odense ZOO, 
og 2017 blev ingen undtagelse. Således kom 
der mange nye fugleunger hos både røde ibis og 
flamingoer.	I	løbet	af	året	fik	vi	20	røde	ibisunger,	
mens 13 ibisunger fra 2016 blev sendt afsted til en 
italiensk zoologisk have. Hos flamingoerne kom der 
fem nye unger i 2017, mens fem unger fra 2016 blev 
eksporteret	til	andre	zoos.	I	mange	andre	zoologiske	
haver er det svært at få de ikoniske fugle til at yngle, 
så det er en glædelig nyhed, at Odense ZOO kan 
bidrage med fugle til det europæiske avlssamarbejde.

er en af Odense ZOOs mest populære dyr, 
og om sommeren kan havens gæster få lov 
til at komme helt tæt på de små aber med 
gråstribede haler, når de sammen med en 
dyrepasser skal fodre lemurerne på deres ø.

•	 En	af	årets	helt	store	nyheder	var	det	nye
anlæg til kænguruer, hvor gæster kan gå 
på en sti inde i anlægget og opleve dyrene 
helt	tæt	på.	I	det	nye	anlæg	fik	havens	
brunhalsede kænguruer selskab af de store 
grå kæmpekænguruer, der kan blive op til to 
meter høje. Trods nye omgivelser lykkedes 
det at få unger blandt begge arter – en 
grå kæmpekænguru og fem brunhalsede 
kænguruer, der også går under betegnelsen 
wallabies. 

 

Tigre: - “Sensitivity of Three Sampling 
Techniques	for	Behavioural	Welfare	Indicators	
in	Captive	Tigers”,	master’s	thesis	by	Cecilia	
Kimmie	Nielsen,	Animal	Science,	KU.

Løver:	-	”P-staves	påvirkning	på	løvers	adfærd”,	
speciale	udført	af	Anne	Lucia	Jansen,	AU.

- “The Balance between Affiliative and Agonistic 
Social	Interactions	in	Captive	Lion	Prides	fed	
According to Two Different Feeding Strategies”, 
master’s	thesis	by	Natasha	Maria	Rummelhoff	
Allen,	KU. 
 
Chimpanser: - ”Et studie af dominans-hierarkiet 
hos chimpanserne i Odense ZOO”, projekt af 
Lærke	Edel	Toft	Holm,	KU. 

Andet:	-	”Interpersonel	kommunikation”,	
Emil	Grubak	Schmalfeldt,	International	
Virksomhedskommunikation, SDU.

- ”Sammenhæng mellem vejrmeldinger, vejr-
data og besøgsdata i Odense Zoo”, Signe 
Knudsen,	Institut	for	Matematik	og	Datalogi,	
SDU.

- ”En organisations brug af persuasive design 
på	Facebook”,	Kamilla	Bjørnskov	Madsen,	
Institut	for	Fagsprog,	Kommunikation	og	
Informationsvidenskab,	SDU.		

- ”Danske zoologiske havers rolle som 
formidlere	af	miljøproblemer:	Case	study	om	
plastikforurening	i	havet”,	Lotte	Tranberg,	
Biologisk	Institut,	SDU.

Forskningsprojekter 2017
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En eksplosion af lys og farver
Et af de nye store tiltag i 2017 var vores lysaftener, 
hvor ZOOs gæster kunne se haven oplyst i alle regn-
buens farver. Oprindeligt var lysaften programsat alle 
fredage og lørdage i januar samt i forbindelse med 
vinterferien, men hurtigt blev programmet udvidet til 
også at omhandle alle weekender i februar. Alene i 
januar var over 15.000 gæster i ZOO mod sidste års 
8.700 og resulterede samlet set i det bedste besøgs-
tal siden 2010. 

Fokus på biodiversitet
I	samarbejde	med	Danmarks	Naturfredningsforening	
afholdt Odense ZOO i maj en BioBlitz for alle natur-
interesserede, der ønskede at give naturen en hånd. 
Den	sjove	multikunstner	Todd	(Martin	Brygmann)	bød	
velkommen og gjorde publikum klogere på biodiversi-
teten, hvor han samtidig indviede Odense ZOOs nye 
naturstationer. 
I	forbindelse	med	den	internationale	biodiversitetsdag	
mandag den 22. maj 2017 inviterede vi samtidig alle 
institutioner til et stort naturtjek, hvor vi undersøgte 
zoologisk have for arter og planter. Overskuddet fra 
observationerne gik til arbejdet med den danske 
biodiversitet. 

’Becoming Human’ - Kunst på kanten
I	begyndelsen	af	maj	2017	rykkede	Skulptur	Odense	
17 ind i zoologisk have, hvor Odense ZOOs protektor 
grevinde Alexandra indviede kunstudstillingen  
’Becoming	Human’.	Udstillingen	satte	fokus	på	 

AKTIVITETER: Unikke naturoplevelser

relationen mellem menneske og dyr, men lå ellers 
langt væk fra havens andre dyreoplevelser.  
Udstillingen varede frem til 3. september og blev som  
forventet modtaget med blandede reaktioner blandt 
havens	gæster.	Om	udstillingen	sagde	kurator	Marie	
Nipper:	”Det	skal	være	kunst,	som	får	modsætninger	
til at mødes”. Det lykkedes, og udstillingen åbnede op 
for en spændende debat om menneskets forhold til 
dyr i alle dets facetter.   

Falkeflyvning med fuld fart
Havens gæster måtte holde på både hat og briller, da 
vi i september bød indenfor til falkeflyvning. Udover 
at opleve suset fra et af verdens hurtigste dyr, kunne 
gæsterne også blive meget klogere på den fascine-
rende rovfugl. Gæsterne fik en humoristisk og faglig 
indsigt i både liv og død, mad fra jord til bord samt 
biologiens verden i tæt relation til dagligdagens faste 
rutiner – alt imens falken styrtdykkede over hovederne 
og gav gæsterne én på opleveren. Vi har tidligere 
afholdt falkeflyvning i Odense ZOO og med den store 
interesse in mente, bliver det formentlig heller ikke den 
sidste. 

Kvælerslange under kniven
En af de tilbagevendende aktiviteter i Odense ZOO 
er dissektion af dyr, hvor vi giver gæsterne et unikt 
indblik i, hvordan dyrene ser ud under pelsen - eller 
i dette tilfælde skindet. For første gang nogensinde 
kunne	vi	i	oktober	2017	dissekere	en	slange.	Klippe-
pythonen kom fra Randers Regnskov til Odense ZOO 

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 
forskellige undervisningsoplæg for børn og unge på 
alle klassetrin og niveauer.

Undervisningsoplæg om dissektion hitter
I	2017	oplevede	Odense	ZOOs	Skoletjeneste	en	
vækst på undervisningsoplæg til mellemtrinnet, der 
dækker over 4.-6. klasse. 

Et af de mest populære undervisningsoplæg i 2017 
var	det	nye	undervisningsoplæg	’Dissektion’,	der	
dykker ned i dyr og menneskers anatomi. Her lærer 
børnene om dyrenes indre og dykker ned i både 
sanser, organer og skelet, der har ændret sig for 
at tilpasse sig det liv, som mennesker og dyr lever. 
Eleverne får desuden mulighed for at prøve at 
dissekere rotter, når vi stiller skarpt på forskelle og 
ligheder mellem rotter og menneskers organer. 

ZOOmmerskolen slår alle tidligere rekorder
For andet år i træk åbnede Odense ZOO op for 
den populære ZOOmmerskole i hele seks uger i 

sommerferien, og det er noget, børn og forældre 
kan lide. Hele 16 hold med sammenlagt 320 børn 
var tilmeldt ZOOmmerskolen i 2017 mod 299 børn i 
2016. Dermed slog 2017 alle tidligere rekorder. 

Som følge af sommerens store interesse oprettede vi 
to ekstra ZOOskole-tilbud i efterårsferien ved siden 
af den alm. ZOOskole – et voksenhold og et hold til 
børn med ADHD og ADHD-lignende adfærd. Dette 
skete efter adskillige henvendelser fra interesserede. 
Hver ZOOskole er tilpasset den enkelte målgruppe, 
men fælles for dem alle er læren omkring dyr og 
naturbevarelse. 

i 1998 og blev aflivet i 2013. Den ca. 3,5 meter lange 
kvælerslange trak mange nysgerrige blikke fra gæster, 
som ville lære mere om dyrets anatomi.

Rekordhøjt besøgstal i efterårsferien
Efterårsferien med Halloween-tema er blevet en vigtig 
periode, der i 2017 resulterede i årets næststørste 
besøgsuge. Vi havde blandt andet skruet op for uhyg-
gen til ZombieZOO, hvor de levende zombier skræm-
te livet af både børn og voksne. Traditionen tro kunne 
ZOOs gæster også være med til at pynte haven med 
udskårne græskar, forberede græskarmad til dyrene 
eller slå et smut forbi Darwins Hus, hvor menuen stod 
på melorme og stegte insekter. Der var med andre 
ord gjort plads til både hygge og horror for efterårets 
besøgende.  
 

Skoletjenesten i Odense ZOO
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Rekordmange gæster  
og årskortholdere
Odense ZOO har åbent alle 365 dage om året. En 
vigtig	del	af	vores	DNA	er	derfor	at	skabe	nye	og	
lærerige oplevelser året rundt, så vores gæster altid 
har en grund til at besøge os. 

Her viste 2017 sig at blive et rigtig godt år. Hele 
365.288 gæster besøgte Odense ZOO i 2017, hvil-
ket er det højeste besøgstal siden 2013. Samtidig 
rundede vi et rekordhøjt antal årskortholdere med 
47.030 solgte årskort i 2017, svarende til en stigning 
på 8% sammenlignet med sidste år. Det er især det  
store og lidt dyrere ZOOven årskort med ekstra 
mange fordele, der hitter hos årskortholderne. Her 
kan havens gæster blandt andet tage en ven med 
gratis i Odense ZOO på udvalgte datoer og få rabat 
på entréen hos andre danske attraktioner.

Nyhed med glade gæster
De nye anlæg til røde pandaer og kænguruer 
afspejlede sig i årets gæstetilfredshedsanalyse, hvor 
man kunne se panda og kænguru kravle op ad 
hitlisten og – næsten – slå pingviner og søkøer, som 

UDVIKLING: En tid med forandringer

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

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

Hvordan vil du vurdere besøget   
i forhold til forventningerne 91% 95% 89% 95% 96% 97%

Hvordan vil du vurdere prisen  
i forhold til den samlede oplevelse 78% 71% 78% 73% 76% 87%*

Gæstetilfredshed Odense ZOO højsæson

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

* Ny formulering i spørgsmålet fra 2016 til 2017. 2016: ”Hvordan vil du vurdere prisen i forhold til den samlede 
oplevelse?” / 2017: ”I hvor høj grad synes du, at besøget hos Odense ZOO har været pengene værd?”  

stadig	er	blandt	de	mest	populære	dyr.	Internationalt	
er vi fortsat dem, som har størst succes med at yngle 
netop	søkøer	og	pingviner.	Når	ungerne	kan	klare	sig	
selv, sendes de videre til andre europæiske zoologiske 
haver. 

Havens driftsøkonomi
I	de	senere	år	har	bestyrelsen	indført	nye	principper	for	
havens økonomiske formåen. En konsekvens af dette 
er at havens udvikling i højere grad skal baseres på en 
organisk vækst med årlige nyheder. 
Således er antallet af gratister nedbragt væsentligt 
til	fordel	for	betalende	gæster.	I	forhold	til	betalende	
gæster blev 2017s besøgstal på 365.000 reelt det 
bedste i mange år.

Primo	2017	blev	der	annonceret	en	besparelse	fra	 
Odense	Kommune	med	indfasning	fra	2018.	
Kommunen	har	historisk	båret	omkostningerne	på	
cirka en million kroner for 5 elevpladser i Odense ZOO. 
For at imødegå besparelserne og samtidigt gennemgå 
havens rutiner og processer blev der udarbejdet nye 
rammer for indretningen af arbejdspladsen. 
 
De varslede ændringer mødte stor kritik, og efter en 
turbulent og svær tid i Odense ZOO erkendte ledelsen, 
at medarbejderne ikke havde været tilstrækkeligt 
inddraget i beslutningen om de nye arbejdsopgaver, 
og dele af ændringerne blev trukket tilbage. Det blev 
også besluttet, at samarbejdsudvalget fremover drøfter 
havens overordnede økonomi og handlingsplaner.
 

Det tager tid at indkøre nye rutiner, genfinde arbejds- 
glæden og opbygge tillid, men samarbejdet om at 
genetablere en god arbejdsplads er i fuld gang og vil 
fortsætte i årene, der kommer. 
Målet	er	at	øge	trivslen	og	skabe	en	bedre	hverdag	for	
alle i Odense ZOO – kun på den måde kan vi skabe 
bedre gæsteoplevelser i Europas bedste zoologiske 
have.
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ØKONOMISKE NØGLETAL
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Indtægternes fordeling 2017 Driftsudgifternes fordeling 2017 

Nøgletal, indtægter (DKK): 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entréomsætning pr. gæst 76,39 76,28 79,00 82,46 82,96 85,83

Butiksomsætning pr. gæst 8,92 8,61 8,84 9,15 9,22 9,12

Spisesteder pr. gæst 24,79 24,75 28,01 29,03 28,56 29,6

Nøgletal, udgifter (DKK): 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Drift og vedligehold pr. gæst 36,45 38,92 42,08 46,66 39,42 39,43

Dyr og foder pr. gæst 6,32 6,03 7,06 6,38 6,41 5,83

Formidling og marketing pr. gæst 9,34 7,77 10,44 11,68 11,45 10,56

Administration pr. gæst 5,27 7,30 6,70 6,36 7,29 7,27
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2017: A year of new initiatives and changes

2017 literally started with a blinding success. For 
the first time ever, visitors to the zoo could attend an 
illuminated evening and see Odense ZOO lit up in 
all the colours of the rainbow. Traditionally, the dark 
winter months have been a quiet time if you look at 
the number of visitors, so the point was to create 
a new and different experience for our guests that 
would make them want to visit and explore the zoo 
all	year	round	-	and	it	worked!	All	of	the	January	and	
February weekends gave our visitors a chance to 
explore the coloured scene and witness a whole new 
side to Odense ZOO which resulted in the highest 
number	of	visitors	in	January	since	2010.	

Our success continued during Easter too, where we 
opened two big new enclosures for red pandas and 
kangaroos right next to the entrance. From the noise 
of the street, our guests now enter into a green oasis 
taking their minds off the busy city providing nature 
the space needed to unfold itself. Here, you can see 
red pandas climbing the treetops over your head and 
cross path with the kangaroos on your way down to 
the beautiful Odense Å. 

The Danish summer was cold, rainy and lacking 
sunshine, but nevertheless our popular summer 
school broke all previous records. The increasing 
interest also meant that we opened up for two new 
offers during the autumn holiday - a ZOO school for 
children with ADHD and ADHD-like behaviour as well 

as a ZOO school exclusively for adults. As a zoo, it is 
our most distinguished job to disseminate information 
about animals and nature preservation, so it is 
amazing to see so many children and adults eager to 
learn and show an interest in nature and wildlife on 
Earth.  

Finally, we ended 2017 with a historic and happy 
event	when	we	in	November	were	able	to	announce	
that Odense ZOO once again assumes ownership 
of Restaurant Skovbakken as of 1 February 2018. 
We	look	forward	to	continuing	our	partnership	with	
Restaurant Skovbakken and we are happy that, in this 
way,	we	have	ensured	the	zoo’s	future	development	
possibilities.

The number of visitors in 2017 totalled 365,288, 
which	is	the	highest	number	since	2013.	We	are	
enormously	proud	of	this	and	of	the	year’s	record-high	
number of sold season tickets, as it is a testimony to 
the fact that our guests want to come back for more 
unique experiences. 

We	look	forward	to	rolling	up	our	sleeves	and	getting	
to work in a new and exciting year. 

Nina Collatz Christensen
Acting CEO

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
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Se liste over Zoos samlede 
 dyrebestand på odensezoo.dk

Eksklusivsponsorer: Partnersponsorer:

Udviklingssponsorer:

Partner+sponsorer:

Visionssponsorer:

SPONSORER

Sponsorer 
pr. 1. maj 

2018

Aslaug og Carl Friis’ 
Legat



OPLEV VERDENS
STØRSTE GNAVER
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