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PRESSEMEDDELELSE 
Vinterferie på Fjord&Bælt slår rekord 

  
På Fjord&Bælt har forventningerne til det tidlige forår været store. Efter den lange lukkeperiode 
slog attraktionen i Kerteminde dørene op den 10. februar.  
 
Fjord&Bælt lukker aldrig helt. 
Ledende dyretræner Kirstin Anderson Hansen på Fjord&Bælt siger: ”Uanset om der er 
lukkeperioder eller problemer med Coronavirus, så er vi på arbejde. Fodring af dyrene giver sig 
selv. Dyrene skal fodres hver dag. Men også træningen må holdes i gang hver eneste dag, så 
dyrene kan være trygge og deltage i forskningsarbejdet, som foregår året rundt.”. 
 
Men attraktionen er ikke den samme uden gæsterne. Så derfor var forventningerne ekstra store 
op til Vinterferien, der traditionelt er den første tid hvor gæsterne for alvor strømmer til. 
 
Direktør Mette Thybo siger: ”Besøgstallene har jo være ustabile på grund af Corona-situationen. 
Derfor sammenligner vi vores besøgstal med 2019, som er det seneste ”normale” år. Besøgstallet 
for vinterferien på Fjord&Bælt i 2019 var 1.678. Men i år nåede vi op på hele 2.386 gæster. Det er 
vi selvfølgelig fantastisk glade for”. 
 
Årets særudstilling på Fjord&Bælt er LIVET I DØDEN 2.0.  
Udstillingsansvarlig på Fjord&Bælt Jeppe Kaczmarek siger: ”Når et dyr dør i havet, bliver det til 
måltid for andre dyr heriblandt rejer, slimål og krabber, der lever af blandt andet ådsler. Vi 
mennesker har jo svært ved at se, hvordan livet foregår under havet. Vi har derfor genoplivet en 
ide om at vise hele processen i et egnet akvarie inde i udstillingen. Et dødt marsvin er nedsænket i 
akvariet. Marsvinet er indleveret til os af en fisker, som har fået det i garnet. I akvariet oplever 
vores gæster, hvordan marsvinet nedbrydes og bliver til føde for en masse liv i nærheden. Sådan 
demonstrer vi, på en levende måde, hvordan døden er en forudsætning for livet her på jorden”. 
 
Særudstillingen LIVET I DØDEN 2.0 varer indtil 30. november 2022. 
 
Yderligere oplysninger: Mads Dirckinck-Holmfeld telefon 4016 1450 
 
 
 


