
 

Monique Phagoo-Jensen – Dyrepasserelev hos Polar Park i Norge 

Som et kapitel i en bog, har jeg ved hjælp af et Erasmus Pro ophold, bygget et af de bedste og mest 

spændene kapitler i mit liv. I 2019 sluttede jeg på grundforløbet og måtte finde en elevplads i en park.  

En elevplads som dyrepasser er ikke særlig nemt at få, og når der er mange andre, der er interesseret i 

de samme pladser som jeg er, så bliver det kun sværere.  

Jeg fandt hurtig ud af, at jeg nok ikke ville finde en park i Danmark, efter jeg har søgt rigtig mange 

steder. Jeg var ung i en alder af 18 og havde næsten ingen erfaring. De fleste danske dyreparker leder 

efter en elev i alderen af 20 eller over, som har haft erfaring i andre parker. Så jeg tog det klogeste valg, 

søgte i udlandet. Ved hjælp af venner, fandt jeg en plads i Norge. Så her er der lidt om det år jeg har 

brugt i udlandet.  

Jeg vil nok sige, at mit ophold i udlandet har nok været den bedste beslutning, jeg nogensinde kunne 

finde på. Da jeg startede på dyrepasseruddannelsen, fik jeg fortalt, at der var få elever der kommer 

igennem uddannelsen. Det kan enten være på grund af mangel på elevplads eller så finder de en 

anden løsning, som for eksempel, at skifte til Landmand uddannelsen. Da jeg fik et tilbud om et 

sommerjob hos Polar Park tænkte jeg, at det ville være perfekt for mig og så kunne jeg få noget 

erfaring. Jeg har altid gerne ville tage til udlandet og samtidig kunne jeg prøve at opleve en ny kultur og 

se hvordan dyreparker i udlandet fungerer. 

Sommerjobbet forløb i ca. en måned og da måneden var omme, fik jeg tilbuddet om en elevplads i 

parken, som jeg sagde ja til, og der startede det et helt store kapitel i mit liv. 



Min første elevplads: 
Polar Park er den mest nordligste park der findes og ligger imellem Tromsø og Narvik. Begge byer er 

kendt for både deres flotte skiområder men også deres fantastiske havudsigt. Mange af gæsterne til 

parken kommer fra disse skiområder i vinterperioden. 

Der hvor jeg boede i Polar Park var noget helt 

andet end man er vant til. Jeg boede i en lille 

hytte i udkanten af parken, sammen med en 

anden praktikant. Vi var omringet af bjerge og 

skove, men det var en vidunderlig udsigt, som 

jeg aldrig vil glemme. Der var alt fra tætte 

skove, til marker med græs, fra vandfald til 

store søer. Et af mine yndlingsminder i 

sommeren udover at passe de fantastiske dyr, 

var at gå lange tur i bjergene og plukke store 

mængder af vilde bær.  

Der var ikke vand eller toilet i den lille hytte vi 

boede i. Der var 2 køjesenge og et bord med 2 

stole. Så hver gang vi skulle lave mad eller 

skulle på toilet, måtte vi gå op til caféen og bruge køkken og toilet der.  

Hvor jeg kommer fra i København, var det noget helt andet, og det var en stor forandring man skulle 

vænne sig til. Selvom det var lidt anderledes, gjorde det ikke noget, for jeg var i gang med at udleve 

min drøm. 

Lidt om parken  
Parken er ikke særlig stor, men er bygget op rundt om naturen i området, så alle vores skandinaviske 

dyr bor i store indhegninger og i deres naturlige habitat. I Polar Park lægges der meget fokus på, at 

dyrene er raske og hele tiden er aktiveret. Med 4 dyrepasser og 2 praktikanter, er der altid masser der 

skal gøres. Fra vedligeholdelse af indhegninger, til oprydning i parken, det er os der står for alt. For der 

meste er vi kun 2-3 mennesker på arbejde om dagen, så det er 1 elev som har hoved-vagten for dyrene 

og 2 andre som gør ekstra ting.  

Det betyder enormt meget for eleverne i parken, fordi man får rigtig meget ansvar. Hvilket jeg er meget 

glad for. Ved at jeg har fået så meget ansvar, er jeg vokset som menneske. Jeg er blevet mere sikker 

på mig selv, jeg har lært, hvordan man vurdere situationer effektivt og ansvarligt. Jeg tror nemlig ikke, 

at jeg ville havde lært alle de ting, så godt og hurtigt, hvis det har været en anden park. 

Dyrene i parken 
En kort beskrivelse af dyrene i Polar Park. 

Ulv: Polar Park har 6 ulve i alt, men er mest kendt for deres 5 søskende ulve. De 5 søskende ulve er 

socialiserede, det betyder at dyrepasserne kan tage gæster med ind i indhegningen på et ulvebesøg. 

Som elev i parken er det næsten et krav at hilse på ulvene, så vi kan fortælle besøgende om 

oplevelsen. For mig var det en fantastisk oplevelse! 

Sommerhytten↑ 



Bjørn: Da jeg startede i parken, havde vi 6 bjørne, i juni fik vi 3 unger som var med til at bringe sjov og 

ballade til indhegningen. 

Los: Parken er også kendt for deres los photo-guidninger, hvor vi tager gæster med inde i 

indhegningen, så de kan se dyret tæt på. Lossen er en af de dyr vi har trænet til, at der kan komme 

gæster med ind, til at tage billeder. Lossen er en populær attraktion for både voksne samt unge, og på 

guidninger bliver der vist deres specielle evner.  

Fjældræv: Sidste år i oktober var jeg med til noget helt specielt. Min chef og jeg kørte til lufthavnen hvor 

vi hentede vores 4 nye fjeldræve. 

Jærv: Bor er navnet på vores meget generte jærv vi har i parken. Han er sky for alt og alle, derfor har 

det taget meget tid, at træne ham til at komme frem når vi kalder. 

Elg: Vores elg er blevet trænet siden de blev født, så vi kan komme tæt på dem og røre dem. 

Rensdyr: Vi har i alt 16 rensdyr i parken, men det er ikke altid så nemt at finde dem, da de går frit rundt 

i hele parken. 

Hjort: Med 5 voksne og 2 kalve, er der altid gang i hjort indhegningen. Kalvene spæner tit fra det ene 

hjørne til det andet, de løber aldrig tør for energi. 

Moskusokse: Advarsel Advarsel moskus angriber       Vores 2 hanner er ikke bange for at sige fra, hvis 

du kommer for tæt på deres 3 damer og kalv. 

Arbejde med dyrene i de forskellige årstider: 
Som sagt er vores park ikke særlig stor med kun 9 forskellige dyrearter. Men det betyder ikke, at der 

ikke er masser af arbejde. Om morgen kører vi rundt i parken for at tjekke, om alle vores dyr er inde i 

deres indhegning og om de har det godt. Derefter kører vi og fodrer vores klovdyr som består af elg, 

hjort, rensdyr og moskus. Herefter bliver rovdyrsfodringen gjort klar, til når vi skal fodre om aftenen. Før 

vi holder pause og spiser frokost, bliver der klippet grene til vores klovdyr, så de får noget grønt og 

lækkert de kan spise i løbet af dagen. Efter vi selv har spist frokost, er der guidning som eleverne står 

for.  

Guidning er på engelsk og norsk, som holdes hos alle vores rovdyr i parken, som består af ulv, los, 

bjørn, fjælræv og jærv. Når guiden er færdig, bliver rovdyrene fodret og så bliver parken lukket. 

Det her er det normale for eleverne, under oplæring, imens går dyrepasserne rundt og laver arbejde, 

som eleverne ikke må gøre.  

Sommeren:  
Sommeren er fantastisk, det er en af højsæsonerne hvor vi får masser af gæster. Der er en lækker 

varm temperatur, men det betyder også mere arbejde. Med 30 grader og nordiske dyr, er det vigtigt at 

sørge for, at vores dyr har læ pladser og masser af vand. En af parkens sommer seværdighed er 

husdyrene, som kan være kalve, lam, gris, høns, gæs og gedekid, der afleveres fra nærliggende gårde.    

Der er også ting der skal fikse, som er blevet ødelagt om vinteren. Det kan også være ting, som må 

tages ind før sneen kommer eller græsklipning rundt og inde i indhegningerne. Alt det her, er også 

noget dyrepasserelev skal være med til, da vi er så få i parken.   



Vinteren: 
Det er noget helt andet om vinteren med 

en kulde på -30 til -40 og mørketid. 

Eleverne bliver flyttet op til at anden hytte, 

da det bliver for koldt i den lille. Så snart 

sneen kommer, er der meget mere der må 

gøres. Parken ligger så nord, at der kan 

nemt lande over 1 meter sne på et døgn. 

Det første man gør når man står op og har 

gjort sig klar til arbejdet er, at man skal ud 

og skovle sne rundt om hytten. Når vi så 

møder på arbejde, må vi skovle sne rundt 

på arbejdspladsen, foran døre til kontorer, 

porte til indhegninger. Nogle gange må vi 

endda lave stier ind til indhegningerne, så 

gæsterne kan komme til at se dyrene. 

Snerydning gøres flere gange om dagen, 

det er hårde og tungt arbejde, men der er 

altid noget sjovt og hyggeligt med sne. 

Selvom det kan være meget ens hele 

tiden, kan vi altid more os lidt med 

sneboldkampe og se på nordlys        

 

Mit ophold i Polar Park fortsætter, da jeg 

er så heldig at få endnu et elveophold 

deroppe. Et langt og spændene kapitel er 

ikke færdig, og jeg glæder mig til, at skrive 

videre på det i den nærmere fremtid. 

Vinterhytten↑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


