
Kattegatcentret i Grenaa har netop i en stor, svensk afstemning hevet prisen i land 
som Nordens Bedste Akvarium. 

Ifølge Sveriges største feriehjemmeside Barnsemester.se ligger Nordens Bedste Akvarium i Grenaa. 
Kattegatcentret har nemlig vundet den svenske ”Store Barnsemester”-pris i kategorien Nordens Bedste 
Akvarium/Tropikarium.

”Vi er super stolte og helt vildt glade for prisen. Det betyder rigtig meget, at hele Skandinavien har valgt 
at stemme på os, især da vi var oppe imod et rigtig stærkt felt. Så vi bukker, nejer og lover at gøre alt for 
at leve op til den fornemme pris,” fortæller Bjarne Klausen, direktør i Kattegatcentret. 

Kattegatcentret var nomineret sammen med Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, Den Blå Planet i Køben-
havn og 12 andre akvarier fra henholdsvis Norge, Sverige og Finland. Det er svenske børnefamilier, der 
har nomineret Kattegatcentret til prisen, men det er folk fra hele Skandinavien, der de seneste par uger 
har stemt på deres favorit-akvarium. 

NORDENS BEDSTE AKVARIUM MED DAMP PÅ KEDLERNE
Den fornemme titel som Nordens Bedste Akvarium er blot én af en lang række gode nyheder for Kat-
tegatcentret, der ikke alene oplever historisk fremgang i besøgstallet, men som også har gang i flere 
spændende projekter. 

”De kommende år sætter vi blandt andet fokus på børn, fisk og sundhed i et stort, millionstøttet forsk-
nings- og formidlingsprojekt kaldet FiSK – og så planlægger vi nye, store udstillinger i Kattegatcentret, 
der for alvor vil sætte Kattegatcentret på landkortet igen,” fortæller Bjarne Klausen.

Kattegatcentrets fremtidsplaner omfatter både modernisering, udvidelse og spændende nyheder, og 
Kattegatcentret er i øjeblikket i fuld gang med at finpudse de spændende planer.

”Så selvom vi er helt vildt glade for vores nye titel som Nordens Bedste Akvarium, har vi bestemt ikke tænkt 
os at hvile på laurbærrene. Men titlen skal dog fejres med en stor kage til vores dygtige og dedikerede 
medarbejdere, der i dén grad kan tage æren for prisen,” fortæller Bjarne Klausen. 
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FAKTA:

• Se alle vinderne i de forskellige kategorier her
• Det er Sveriges største ferie-hjemmeside for børnefamilier, Barnsemester.se, der står for afstem-
           ningen. Afstemningen sluttede den 14. marts 
• Nomineringen blev foretaget på baggrund af svenske børnefamiliers tips og ideer til redaktionen af 

barnsemester.se. Derudover har redaktionen allieret sig med testfamilier, der året rundt bedømmer 
en lang række forskellige børnevenlige attraktioner i hele Norden

• Kattegatcentret oplevede i 2015 historisk fremgang i besøgstallet. Læs mere her
• Sammen med Københavns Universitet og tre andre akvarier har Kattegatcentret fået 17,9 millioner 

kroner fra Nordea-fonden til formidling og forskning med fokus på fisk, børn og sundhed. Læs mere her
• Kattegatcentret er med til at sætte dyrkning og anvendelse af tang på dagsordenen i et banebry-

dende innovationsprojekt, der har modtaget 11,8 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden. 
Læs mere her

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

• Bjarne Klausen, direktør, Mail: bk@kattegatcentret.dk, Telefon: +45 87 58 05 09,  Mobil: +45 52 13 72 32

http://www.barnsemester.se/stora-barnsemesterpriset/stora-barnsemesterpriset-2016-vinnare
http://www.kattegatcentret.dk/nyheder/2016/historisk-fremgang-for-kattegatcentret/
http://www.kattegatcentret.dk/nyheder/2015/2-kattegatcentret-faar-millioner-til-formidling-om-fisk-og-sundhed/
http://www.kattegatcentret.dk/nyheder/2016/kattegatcentret-med-i-nyt-millionprojekt-om-tang/

