
 
 

Pressemelding fra Risør Akvarium, Risør 1. januar 2015 
 

Flott besøksutvikling ved Risør Akvarium i 2015 
 
Det er med stor glede vi kan melde at vi har 1150 flere besøkende ved Risør Akvarium i 2015 i forhold til 2014. 
10374 barn og voksne besøkte Risør Akvarium i 2015.  
 
Den beste måneden for Risør Akvarium er naturlignok juli. Her har vi i underkant av 5000 besøkene, noe som 
representerer et daglig snittbesøk på 160 personer. Dette tilsier meget høy aktivitet og ikke så mye ledig 
kapasitet.  
 
Hovedøkningen kommer i all hovedsak i skuldersesongene og det er flere grunner til den fine økningen: 

1. Besøk fra barnehager og skoler 
2. Salg av årskort 
3. Arrangementet Lommelyktsafari m/eventyrstund, dykking, og skattejakt 
4. Salg av årskort og billetter på nettet 

 
1. Dette er svært gledelig at det er økning på barnehager og skoler, da har vi lykkes som læringsarena for 

barn og unge. Noe vi ser som svært viktig. Vi har besøk fra skoler i hele Agder og Telemark og vi har et 
tett samarbeid med Risør Barneskole som gjennom «Den naturlige skolesekken og «Forskerspiren»  
forsker på hummer i reservatet, utbredelse av østers og stillehavsøsters i Risør-skjærgården, og 
salamanderne i Urvannverket. All ære til entusiastiske lærere ved Risør Barneskole. 

 
2. Vi har også solgt flere årskort både til private og til bedrifter noe som gjør det letter å besøke oss igjen 

og igjen. Dette er naturligvis flest lokale gjester som bruker Risør Akvarium i sitt nærmiljø.  
 

3. Lommelyktsafari som har blitt veldig populært 
 

4. Salg av billetter på nettet som gjør oss ennå mere tilgjengelig for gjestene våre  
 
Risør Akvarium er Sørlandets eneste saltvannsakvarium med 100 arter, 500 fisk og havdyr. Vi er både en 
attraktiv turistattraksjon i Risør og en viktig læringsarena for barn og unge om livet i havet.  
 
For ytterligere informasjon kan følgende personer kontaktes: 
 
Tore Barstad, daglig leder tlf. 416 48759 tore.barstad@risorakvarium.no 
 
Kari-Anne Røisland, PR, marked og informasjonsansvarlig tlf. 90995774 kari-anne@risorakvarium.no 
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