
Ree Park Safari ligger på grænsen til Mols Bjerge Nationalpark i hjertet af noget af Dan-
marks smukkeste natur. Her venter autentiske oplevelser med vilde dyr i omgivelser, der 
ligner dyrenes naturlige leveområder, med masser af plads at leve og bevæge sig på. 
Langt fra den traditionelle zoologiske have.

AVLSARBEJDE I REE PARK SAFARI
Arbejdet med at bevare truede dyrearter er omdrejningspunktet i Ree Park Safari. 25 af 
parkens dyrearter indgår i særlige internationale avlssamarbejder for arter, som er udryd-
delsestruet i naturen. 

Ree Park Safaris ledelse og dyrepasserstab har f.eks. specialiseret sig i avl af geparder, og 
er i dag Danmarks eneste og Europas næststørste avlscenter for geparder. Og som det 
eneste sted i Skandinavien har Ree Park Safari desuden sorte næsehorn, som grundet 
omfattende krybskytteri på får årtier er reduceret fra over 65.000 til ca. 3000 individer i na-
turen. Derudover tæller parkens dyrearter f.eks. også løver, leoparder, tigre, giraffer, zebraer, 
sorte bjørne, arktiske ulve og en stribe andre spændende dyrearter.
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FAKTA

• 70 hektar flot natur 

• 180.000 besøgende pr. år 

• Spændende eventmuligheder 

• Mødefaciliteter i vilde omgivelser 
 
• 80 dyrearter og ca. 600 dyr 

• Avlscenter for truede dyrearter
 
• Egen safaricamp i Kenya

Parken er ejet af Karsten Ree,  
som overtog den i 2006.

Medlem af DAZA 
(Danish Association 
of Zoos and Aquaria)

Med i EEP (European Endangered 
Species Program) Det europæiske avls- 
samarbejde for truede dyrearter.

Medlem af EAZA (European As-
sociation of Zoos and Aquaria)

“Filosofien er klar. Når man holder dyr i fangenskab, har man ansvar for at dyrene trives. 
Det forudsætter at en lang række faktorer spiller sammen. Blandt andet skal dyrene have 
masser af plads og mulighed for fysisk aktivitet. Derfor har Ree Park Safari ikke så mange 
arter, men derimod god plads og et miljø, der skal fremme dyrenes trivsel.” 

Direktør i Ree Park Safari Safari, 
Jesper Stagegaard


