
Sensitivt reisefølge sendes på 
første klasse

Da deres forsendelse trengte 
spesialhåndtering var DSV sitt team med 
spesialister atter en gang på plass med sin 
ekspertise og nøyaktige planlegging.

Sist Aalborg Zoo trengte vår hjelp var det en 
isbjørn som måtte holdes nedkjølt. Denne 
gangen var det motsatt - svarte caiman 
krokodiller som måtte transporteres i 25 
grader hele veien til Arizona i USA.
Dyrehagen bygde beholdere etter 
spesifikasjoner fra DSV. Krokodillene er 
mellom 1 og 3 år og ca. 180 cm lange. Litt 
av en jobb å holde orden på for å si det mildt 
- og sjansen for at noen kan bli skadet er 
absolutt tilstede.

Den beste måten å transportere disse er 
i tubeformede beholdere med lufthull, slik 
at de ikke kan snu seg rundt og bli stresset 
under reisen. De kan overleve en uke på 
denne måten, uten vann, så lenge det er en 
konstant temperatur på 25 grader.

Beholderne ble polstret med varmematter 
for å beholde den korrekte temperaturen, 
for deretter å bli lastet inn i en oppvarmet 
trailer som igjen ble kjørt til et oppvarmet 
spesialrom på flyplassen hvor de ventet på 
flyavgangen. 

Oppvarmede bagasjetraller kjørte beholderne 
ut til flyet hvor det var et lasterom klargjort 
med riktig temeperatur.

Planlegging av hele transporten må 
gjennomføres med en stor dose omsorg. 
Disse krokodillene er en truet dyreart og 
de er med i et oppdrettsprogram for å sikre 
deres fremtid. 

“DSV garanterer for korrekt 
temperatur i hvert eneste skritt på 
reisen, og holder oss oppdatert hele 
veien”

- Rikke Kruse Nielsen, Head Zoologist i 
Aalborg Zoo.

Krokodiller på tur

Om Aalborg Zoo

Alborg Zoo i Danmark er grunnlagt i 
1935. Det er ikke bare et flott sted å 
besøke, men også et forskningssenter 
og medlem av World Association of 
Zoos and Aquariums, hvor de bidrar for 
å bevare truede dyrearter i hele verden.
www.aalborgzoo.dk
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