
Der var fest på Sydhavnen i Grenaa, da Kattegatcentret holdt rejsegilde på den store 
udvidelse, som skal huse både et pingvinanlæg i særklasse, et moderne skoletjene-
stelaboratorium og nye faciliteter til dyrene bag kulisserne.

Solen skinnede på de glade rejsegildegæster på byggepladsen ved Kattegatcentret onsdag den 23. juni. 
Direktør for Kattegatcentret, Karsten Bjerrum Nielsen, takkede de dygtige entreprenører og håndværkere 
for deres store arbejdsindsats omkring Kattegatcentrets tilbygning. 

Også Norddjurs Kommunes borgmester, Jan Petersen, var med til markere festligheden, og han lagde i 
sin tale vægt på Kattegatcentrets vigtige rolle i formidling og undervisning om havet, og understregede 
også sin glæde ved, at mange lokale firmaer er involveret i byggeprojektet.  

ÅBNER I FORÅRET 2022
Den 1.500 kvadratmeter store udvidelse af Kattegatcentret er nu kommet et betydeligt skridt nærmere 
færdiggørelse, og i sin tale udtrykte Kattegatcentrets direktør, Karsten Bjerrum Nielsen, stor begejstring 
over byggeriets fremdrift: 

”Det er fantastisk at se, hvordan byggeriet udvikler sig, og det er en rigtig god følelse, når jeg ser, at de 
drømme og ideer, som blev fostret år tilbage, nu bliver materialiseret i de nye faciliteter på bedste vis. 
Udvidelsen kommer til at rumme en total renovering og udvidelse af vores backstage-område til dyre-
hold og karantæne, nye, moderne undervisningsfaciliteter og ikke mindst et indendørs pingvinanlæg i 
to etager af høj international klasse.”

Til rejsegildet blev der traditionen tro serveret varme pølser og kolde drikke, mens Dannebrog vajede i 
vinden under rejsegildekransen. Herefter var der rundvisning i det nye byggeri, som forventes at åbne 
for gæster i foråret 2022.  
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FAKTA:

• Der blev holdt rejsegilde på Kattegatcentrets byggeplads onsdag den 23. juni 2021
• Byggeriet er støttet af Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond  Norddjurs Kommune, Augustinus 

Fonden, LAG Djursland, NRGi, Beckett-Fonden, CAC Fonden og Grenaa Havn
• Kattegatcentrets udvidelse skal indeholde et pingvinanlæg i særklasse, et topmoderne labora-

torium til undervisning og nye faciliteter til dyrene bag kulisserne 
• Den nye bygning omfatter 1.500 m² fordelt på to etager
• Tilbygningen forventes at åbne for gæster i foråret 2022

OM FOTO KATTEGATCENTRET_REJSEGILDE_PINGVINANLÆG:  
På billedet ses pingvinernes kommende akvarium, hvor to af de store akrylruder netop er blevet 
monteret.  Arealet hvor rejsegildegæsterne går, bliver en del af det nye publikumsområde, hvorfra 
man har direkte udsyn til pingviner i vand og på land.  

FOR MERE INFORMATION KONTAKT:
• Karsten Bjerrum Nielsen, direktør i Kattegatcentret 

E: kbn@kattegatcentret.dk, M: +45 30 25 15 51, T: +45 87 58 05 21


