
VELKOMMEN TIL SKÆRUP ZOO

WELCOME TO SKÆRUP ZOO

WILLKOMMEN IM SKÆRUP ZOO

At Skærup Zoo, you can see more than 100 different species of animals. 
You can come close to the playful monkeys, the fearsome predators, and 
the cute young ones. Children can have fun in the playground or cuddle with 
the cute pet animals.

On weekends, holidays and bank holidays there is pony riding, and you can 
watch the feeding of the animals. You will easily find a nice spot, where you 
can enjoy your food and beverage; either you bring it with you from home, or 
you can buy it at our kiosk.

All profit from the Zoo Shop is invested in the improvement of the animal 
areas. Skærup Zoo is more than just a collection of animals. It is our pur-
pose to submit knowledge about the animals, and hence contribute to the 
preservation of endangered species.

Im Skærup Zoo kann man über 100 verschiedene Tierarten erleben. Sie 
kommen den verspielten Affen, den gefärhlichen Raubtieren und die süßen 
Tierjungen ganz nahe. Die Kinder können auf dem Spielplatz tummeln, oder 
die Kuscheltiere streicheln.

In Wochenenden, Ferien und an Feiertagen, gibt es Ponyreiten und man kann 
die Fütterung der Tiere erleben. Der Zoo ist so ausgelegt, dass man ohne 
Proleme einen geeigneten Platz findet, wo man sein mitgebrachtes Essen 
genießen kann. Sie können auch Essen und Trinken am unseren Kiosk kaufen.

Der Gewinn von unserem Zoo Shop wird für die Verbesserung der Tieranlagen 
verwendet. Skærup Zoo ist mehr als nur ein Tiergehege. Wir sehen es als un-
sere Aufgabe, Wissen über die Tiere zu vermitteln, um damit zur Bewahrung 
von bedrohten Arten beizutragen.
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Skærup Zoo er mere end en samling dyr. I Skærup Zoo kan du opleve 
omkring 100 forskellige dyrearter. Du kommer helt tæt på legesyge aber, 
farlige rovdyr og søde dyrebørn. På legepladsen kan børnene muntre sig, 
eller de kan kæle med de søde klappedyr.

I vores skoletjeneste tilbyder vi skoler, institu tioner og andre grupper et 
program tilpasset egne ønsker. Der er mulighed for overnatning. Kontakt 
os for at høre mere.

I weekender, ferier og på helligdage er der ponyridning og fodring af dyre-
ne. Zoo er indrettet, så du nemt kan finde et sted at nyde din medbragte 
mad. Du kan også vælge at købe mad- og drikkevarer i vores kiosk.

Alt overskud fra zoo-shoppen går til forbedring af dyrenes anlæg.

SPECIALARRANGEMENTER
I SKÆRUP ZOO

INTERESSERET? 
KONTAKT OS FOR PRISER OG BOOKING
Find mere information og bliv opdateret på specialtilbud på 
vores hjemmeside www.skaerup-zoo.dk eller kontakt os 
direkte på: tlf. 2762 5382 eller info.skaerupzoo@gmail.com

DYREPASSER FOR EN DAG (Min. 8 år.)

•  Du bliver dyrepasserens assistent.
•  Du kommer til at hjælpe dyrepasseren med alle 

dagens opgaver.
•  Du vil komme med bag  

kulisserne og afslutte  
dagen med et diplom

Halv dag (8-12.00) 600,-
Hel dag (8-16.00) 1000,-

OVERNATNING I ZOO (min. 20 personer)

•  Fortællinger og fodring rundt ved dyrene sammen 
med en dyrepasser.

•  Opgaver, hvem ved mest om dyrene.
•  Aftensmad/morgenmad.
•   Hjælp med at give dyrene morgenmad.

225,- pr. person.

SKOLER/INSTITUTIONER/BØRNEHAVER
•  Benyt vores skoletjeneste.
•  Vi har programmer tilpasset  

forskellige alderstrin.
•  En tur med en dyrepasser er  

spændende også for de små.

MERE END EN SAMLING DYR

MASSER AF SPÆNDENDE AKTIVITETER

20 ÅRS
FØDSELSDAG

I 1998 begyndte de første spadestik til Skærup Mini Zoo, 
som åbnede i juni 2001. Den daværende borgmester i 
Børkop, Leif Skov, holdte tale da Skærup Mini Zoo åbnede. 
Hurtigt udviklede parken sig, og navnet ændres til Skærup 
Zoo. Parret ændrede også tankegangen i parken, hvor 
truede dyr og formidling til gæster skulle i fokus.

20 ÅRS
FØDSELSDAG

D. 2 juni 2021 kan vi med stolthed holde 20 år fødsels-
dag. To årtier, hvor vi er stolte af at have gennemgået en 
enorm udvikling. Udviklingen i zoologiske have går i dag 
hurtigt, og vi vil følge med! I 2018 skiftede vi logo, så vi 
kunne optimere vores fremtræden på de sociale medier, og 
derigennem formidle direkte til dig. Vi vil fremover udvikle 
vores kompetencer indenfor naturbevarelse. For at opnå 
den rolle vi ønsker, er du en vigtig spiller på holdet. Vores 
gæster har støttet os igennem 20 år og derigennem også 
dyrene! 

”Tusinde tak for opbakningen” 
 
– Jens Jørgen & Karina Schou

Området Zoo ligger i, har ikke ændret sig siden starten. 
Men hver eneste år har vi flere besøgende og nye sjældne 
dyr er kommet til. Skærup Zoo er med årene gået fra et 
projekt, hvor Jens Jørgen og Karina, kunne klare alle op-
gaver selv, til i dag at have fuldtids dyrepassere og elever. 
Til højre ses Karina på rundvisning i 2006.



ÅBNINGSTIDER · ÖFFNUNGSZEITEN 
OPENING HOURS
27. marts - 11. juli    10.00 – 17.00
12. juli - 8. august    10.00 – 19.00
9. august - 31. oktober  10.00 – 17.00
1. november - 14. november  10.00 – 16.00

ENTRE · EINTRITT · ADMISSION
Voksne / Erwachsene / Adults 130,- kr.
Børn under 2 år Gratis
Børn fra 2 – 13 år / Kinder / Children 65,- kr. 
Senior +65 år     110,- kr.

SÆSONKORT · DAUERKARTE · SEASON TICKET
Voksne 240,- kr. 
Børn  120,- kr.

GRUPPEPRIS (MIN. 20 PERS.)
Voksne 110,- kr.
Børn  55,- kr.

DYREFODER · TIERFUTTER · ANIMAL FEED
1 pose dyrefoder 20,- kr.

28

28

Fra Esbjerg
Fra Odense

KOLDING

FREDERICIA

MIDDELFART

VEJLE

SKÆRUP

SKÆRUP ZOO
Søndermarksvej 102, Skærup
7080 Børkop
Tlf: +45 27 62 53 82
info.skaerupzoo@gmail.com
www.skaerup-zoo.dk

Skærup Zoo drives af 

JENS JØRGEN OG KARINA SCHOU
Parret købte i 1993 gården Kobbelvang. I 1998 begyndte de første 
spadestik til det, der i 2001 skulle åbne som Skærup Mini Zoo.

I dag er navnet ændret til Skærup Zoo. Parret driver stedet 100% 
privat. Vi gør alt med hjertet og brænder for at bevare den specielle 
stemning i en mindre zoo.

Skærup Zoo er ikke bare en samling dyr. Vi er med til bevarelse 
af truede dyrearter og formidling om naturen og de dyr, alle 
medarbejderne i Skærup Zoo brænder for.

 
Følg os på Facebook: 

Weekend, helligdage  
og skoleferier
Ponyridning fra kl. 11.30 – kl. 15.30
Fodringer af aber og rovdyr kl. 11.15 og kl. 14.20 

Alle fodringer starter ved legepladsen og turen rundt  
varer ca. 30 min. Se mere om de enkelte arrangementer på 
www.skaerup-zoo.dk

1. Darwins nandu, kapivar, alpaka
2. Skruehorns geder
3. Takin
4. Ponyridning
5. Anoa
6. Under opførelse
7. Skolestue
8. Kæle marsvin
9. Overdækket spiseområde
10. Legeplads
11. Egern
12. Fritflyvnings voliere
13. Hvidhovedet saki
14. Spiseområde
15. Fritflyvnings voliere
16. Debrazza marekat
17. Hueaber
1 8. Små aber
19. Små aber
20. Små aber
21. Fugle
22. Krybdyr / trebåndet bæltedyr
23. Parmakænguru
24. Kapucineraber
25. Luwak
26. Rød vari
27. Guereza
28. Løvehale
29. Katta Lemur

30. Uldhalset stork
31. Gibbon abe 
32. Fennek ræv
33. Dværgsilkeaber
34. Svanegæs
35. Klappegeder
36. Muntjak / Bennetts kænguru
37. Asiatisk dværgodder
38. Zebramangust
39. Zebramangust
40. Zebramangust
41. Surikat
42. Somalifår
43. Visaya svin
44. Sump kænguru
45. Visaya svin
46. Dikdik, kontrane, ibis
47. Små gnavere
48. Fiskekat
49. Ozelot
50. Minigrise
51. Steppevaran, viscacha
52. Skovhunde
53. Afrikansk pygmæfalk
54. Dværg får
55. Legeplads
56. Jaguar
57. Altaj los
58. Rød los
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