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BAKGRUNN
På verdensbasis er det estimert at det finnes nesten 8 millioner forskjellige dyrearter. Av disse er 1 million i
fare for utryddelse i følge IPBES. Hvert døgn dør det mellom 150-200 arter av planter, insekter, fugler og
pattedyr. I norsk natur er det påvist 43.705 arter, men det reelle tallet er antagelig rundt 60.000. Norske
myndigheter har slått fast at vi skal bygge opp kunnskap knyttet til biologisk mangfold, dets verdier og
funksjon, så vel som konsekvensene av tap av mangfold. Blant annet har forvaltning av økosystemer blitt et
prioritert forskningsområde i perioden 2016-2021.
Det finnes over 10.000 dyrehager i verden, de fleste ligger i Europa, Tyskland alene har over 300 dyrehager. I
Norge har vi 13 dyrehager, medregnet akvarium og reptilpark. Den største av de er Kristiansand Dyrepark
som har over 1 million besøkende hvert år, med en bestand på 140 forskjellige dyrearter. I mange år har det
blitt hevdet at dyrehager kan bidra til økt forståelse av dyr og natur; at det tilhører utdanningssektoren. Men
det er lite som tyder på at man tilegner seg denne kunnskapen ved å besøke en dyrehage. Gjennomsnittlig
tilbringer besøkende 19 sekunder per innhegning for å se på dyr som er utstilt. Det er også begrenset hva
man lærer av å se på et dyr som er tatt ut av sin opprinnelige sammenheng; et dyr som er berøvet
muligheten til å omgås andre arter, og i mange tilfeller også dyr av sin egen art. Dyrene blir behandlet som
sjelløse utstillingsobjekter. “Jeg har vært der, har sett det, tatt bilde og kjøpt T-skjorten”. Hadde det vært en
større bevissthet blant publikum at – det er på grunn av oss at dyret ikke får delta i livets goder, så ville det
bety slutten på zoologiske hager.

HVA

Oslo ZOO

“Oslo har endelig fått sin egen dyrehage. Det er bare en ting, det er ingen dyr der.”
Mange har et sterkt ønske om å få nærkontakt med ville dyr. Læren om dyr og hvordan de lever er et tema
som fascinerer både barn og voksne. 175 millioner mennesker besøker dyrehager hvert år på verdensbasis,
dessverre går dette på dyrenes bekostning. Vi tror det finnes en mer dyrevennlig måte å drive dyrehage på,
hvor dyr ikke trenger å leve i fangenskap.
Verdens første digitale dyrehage ligger i Oslo og har byens beste utsikt.
Den digitale dyrehagen vil ha den største samlingen med dyr noensinne og gi publikum opplevelser ut av en
annen verden. Det å se et dyr i sitt rette element er en opplevelse som mange ønsker seg. En levende
isbjørn som står utstilt i et plastikkbur på et kjøpesenter i Kina, er så langt fra et naturlig habitat som
overhode mulig. En isbjørn vandrer 50-80 kilometer hver dag, løper 40 kilometer i timen, jakter på sel og er
en god svømmer. I en digital verden kan vi slippe dyrene fri og se de utfolde seg på naturlig vis. Å kunne få
nærkontakt med en isbjørn som lever ut alle instinkter er mulig med en teknisk løsning. Vi ønsker å øke
bevisstheten rundt truede dyrearter, dyrevern, biologisk mangfold, vårt skjøre økosystem og dyr i
fangenskap. Oslo kan gå foran som et godt eksempel og vise verden hvordan fremtidens dyrehage kan se
ut. Vi skal skape unike opplevelser med dyr som er så magiske at de overgår alt du kan oppleve i en fysisk
dyrehage.
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“Oslo ZOO har byens beste utsikt og dyrenes beste utsikter.”

Aktiviteter:
Ny teknologi tilgjengeliggjør en rekke spennende muligheter for digital nærkontakt med dyr. Alt fra
bevegelige hologram, 7D hologram, 3D-mapping, VR, AR, interaksjon med skjerm, dyreroboter,
animatronics, følbar haptisk persepsjon, film, spill, lyd- og lysshow. En av opplevelsene kunne vært å ha en
installasjon av løver i faktisk størrelse, hvor du i VR får opplevelsen av at de beveger seg, samtidig som du
faktisk kan ta på de. Det finnes allerede en rekke digitale dyreopplevelser som kunne bli satt på utstilling i
Oslo ZOO (se film vedlagt). Dette kunne vært et tilleggselement som er kostnadseﬀektivt og skaper
variasjon i parken. For å holde innovasjon i fokus i 10 år, kunne dyreparken også kjørt årlige konkurranser
blant studenter, hvor de utfordres til å finne nye tekniske måter å oppleve dyr på.
Dyreparken kan også holde seg aktuell ved å ha nytt tema hvert år, som for eksempel:
arter fra ulike verdensdeler, forhistoriske dyr, truede dyrearter, Norske dyr, fantasidyr, under havet, reptiler,
insekter, fugler eller babydyr. Vi kan også spille på typiske dyrepark-aktiviteter i en digital versjon. Sånn som
å ha konkurranse om navneforslag til nyfødte dyr, ta bilde med ville dyr, mating og dyreshow.

HVEM

Det er flere aktører som kunne samarbeidet om dette konseptet. Alt fra dyrevernsorganisasjoner,
teknologiselskaper, utdanningsmiljøer, innovasjonsselskaper til kommunikasjonshus.
Noen av de aktuelle samarbeidspartnerne kan være:
WWF, Dyrevernalliansen, National Geographic Norge, Greenpeace og Noah.
Innovasjon Norge, Teknisk museum, Telenor, VR Oslo og Forskningsparken.
NMBU, Noroﬀ og Universitetet i Oslo.
Det finnes også mange personer som kunne frontet dyrehagen, influensere som er opptatt av dyrevelferd,
Kristin Gjelsvik eller Sophie Elise er noen av de som kunne vært aktuelle. I tillegg kan vi tiltrekke oss
influensere i gaming- og teknologi-miljøet, sånn som Joachim Haraldsen.
For å drifte Oslo ZOO ville det vært aktuelt å få med investorer, i tillegg til å søke om midler innenfor
innovasjon, bærekraft, turisme og ny teknologi.

HVORFOR

Prosjektet kan bety betraktelig økt bevissthet rundt dyrevern, truede arter, utryddede arter og biomangfold.
Dette er en ny og mer dyrevennlig måte å lære om dyr på. Faktainformasjon om dyr kan gjøres mer
tilgjengelig for publikum enn det gjøres i dag. Oslo kan ta et stort steg innenfor bærekraft som kan få
internasjonal oppmerksomhet. Det finnes ingen andre som har gjort dette før. De fleste andre byer har en
dyrehage i sentrum, men det har ikke Oslo enda. Vi kan gå foran som et godt eksempel og inspirere andre
byer til å skape fremtidens dyrehage. Idéen bidrar under FNs bærekraftsmål nummer 14 (liv under vann) og
15 (liv på land), som blant annet tar for seg å stanse tap av artsmangfold.
Prosjektet gir rom for å stille ut innovative løsninger og bruke ny teknologi. Vi kan skape glede,
nysgjerrighet, økt kunnskap og positivitet rundt dyreliv på en spektakulær måte. Du kan komme nærmere
dyr enn noen gang og oppleve de i sitt naturlige habitat, i all sin prakt. Dyrehagen kan også tilby opplevelser
som du normalt ikke får i en dyrehage; alt fra ulike måter å se anatomi på – hvor du kan utforske deler av
dyret, til fantasidyr, forhistoriske dyr og fremtidens dyr. Dyrenes univers er stort, det er utømmelig med
temaer og aktiviteter vi kan fylle dyrehagen med. Siden dyrehagen er digital, er muligheten for å ha plass til
utallige mange dyr reell. Til og med de som ikke fins lenger. Oslo Zoo kan gi oss en mulighet for å skape
magiske øyeblikk for barn og voksne som de aldri kommer til å glemme. Vi ønsker å skape en dyrehage
som er så spennende å besøke, at det ikke kan sammenlignes med dagens dyrehager.
Det er ideelt at dyreparken er sentralt plassert og lett tilgjengelig for tilreisende. Bygget i seg selv åpner opp
for grønne områder, det er derfor passende at toppetasjen er en hyllest til naturen.
Link til film: https://vimeo.com/366445723

