
 

AQUA Akvarium & Dyrepark tager deres nye område i brug 
Endelig kan AQUA Akvarium & Dyrepark komme et skridt videre mod realiseringen af deres Masterplan – En 
autentisk oplevelse om vores fælles danske natur, der vil være fuld af legende læring og aktiviteter for alle. 
 
For et år siden modtog AQUA den godkendelse fra Miljøstyrelsen, der fordobler dyreparkens areal, og nu tages 
området så endelig i brug. Det betyder, at AQUA i løbet af januar vil gå i gang med at fjerne buskads og et mindre 
antal ikke hjemmehørende træer, for at de kan sætte hegn op. Det hele får selvfølgelig rig mulighed for at vokse til 
igen, skovens træer bibeholdes og der plantes også nye træer til.  
 
Silkeborg får, med Masterplanens realisering, et stort oplevelsescenter med den danske natur og naturformidling som 
omdrejningspunkt. Formålet er at skabe en fantastisk og autentisk oplevelse af den danske natur for hele familien, 
både store og små, men også for naturkenderen og den, der måske først lidt senere i livet har fået interesse for 
naturen.  
 
”For Silkeborg som Danmarks Outdoorhovedstad er det selvfølgelig også vigtigt, at der er ”et vindue” til naturen, hvor 
man kan få viden om og blive klædt på til, at få det bedste ud af, at færdes i naturen,” udtaler Leder af AQUA 
Akvarium & Dyrepark, Lisbeth Skovmand Høgh. ”Vi er klar over at nogle selvfølgelig bruger skoven, der ligger lige 
omkring parken, men ligesom man går udenom parken, når man går tur i skoven i dag, så er der masser af stier 
omkring parkens nye areal og man kan let komme omkring parken også i fremtiden.” 
 
”Vi vil vise, at den danske natur er lige så spændende som naturen ude i verden. At vi kan udvide, gør det muligt at 
udvikle AQUA Akvarium & Dyrepark og lave endnu flere spændene aktiviteter. På den måde kan vi vise de dele af 
naturen, de færreste har mulighed for at opleve!”  
 
Allerede fra påske vil det være muligt at færdes i parkens nye areal, og opleve formidling af den eksisterende 
biodiversitet i området. Arbejdet med at finde funding til udviklingen er i fuld gang, men det er for tidligt at sige noget 
om, hvornår der kommer nye anlæg. 
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