En livsdrøm går i opfyldelse
Mit navn er Rúna Berg, jeg er 22 år og kommer fra
Færøerne. Jeg er ved at tage uddannelsen til dyrepasser
på HANSENBERG Organia. I maj 2012 gik min helt store
livsdrøm endelig i opfyldelse. Jeg fik tilbudt et praktikophold i Polar Zoo, som ligger i Bardu i Nordnorge.
Første gang jeg hørte om Polar Zoo, var igennem min
uddannelse som agilityinstruktør, og lige siden drømte
jeg om at komme en tur derop for at opleve deres Wolf
Camps – nemlig, at komme ind til en flok ulve! At jeg fik
en læreplads deroppe fra maj 2012 til august 2013, var
jo bare helt fantastisk!

Polar Zoo i Norge
Kun to uger efter at jeg var kommet til Polar Zoo, fik
jeg en større opgave, end jeg nogensinde havde kunnet
forestille mig! Jeg skulle være mor til en elgkalv!
Elgkalven var blevet fundet forladt i skoven. En familie
tog den med hjem, efter at den havde ligget helt alene
ude i skoven i 2 dage. Elgkalven var meget svag og blev
båret hjem. Han frøs rigtig meget, så familien valgte at
tage ham med ind i stuen!

Lille Pjok og mig
2 uger senere kom en helt almindelig personbil kørende
ind til Polar Zoo. Ud kom den sødeste lille elgkalv med
alt for lange ben og nogle kæmpe ører. Elgkalven blev
kaldt Tassen, som betyder ”lille pjok”. Tassen skulle
have mælk hver anden time døgnet rundt. Vi lavede en
lille indhegning uden for mit vindue, så jeg kunne tage
mig af ham hele tiden. Men det gik dog ikke længe,
før jeg lå ude og sov sammen med elgkalven. Vi havde
bygget et lille skur til ham, men han ville meget hellere
ligge tæt ind til mig og dele min sovepose.
På denne tid af året er der stadig en smule sne og kulde
i luften, så Tassen, som havde brugt de første 2 uger af
sit liv inde i en stue ved en varm pejs, blev hurtigt forkølet. Der var ikke andet at gøre end at få ham ind igen.
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Da Polar Zoo er en park, hvor de lægger vægt på, at
dyrene bor i naturlige omgivelser, havde vi ikke nogen
stald, hvor Tassen kunne sove om natten. Den eneste
løsning var at tømme mit værelse for møbler og ting og
dække gulvet med et tykt lag halm.

Petting zoo med kalve, geder, høns,
lam og lille Pjok
Nogle uger senere skulle Tassen lære at være lidt mere
alene, så vi flyttede ham over i petting zoo, hvor han fik
selskab af 2 kalve, 2 geder, nogle høns og 12 lam. Tassen
var ikke altid helt tilfreds med at være alene sammen
med de andre dyr, nogle aftener måtte jeg sove derinde
sammen med ham. Jeg kunne snige mig ud, når han sov
dybt. Tassen sov oftest i en lille hytte på ca. 1,5 m2, så
der var jeg også. De andre dyr i petting zoo syntes også,
at der var dejlig varmt, ind kom 2 halvvoksne kalve, 12
lam med diarré, en stinkende buk og en ged. Der skal
ikke meget fantasi til at forestille sig, hvordan det
”duftede”.

Kitty, kitty, kitty …
Senere fik Tassen lov til at gå frit i hele parken (dog ikke
på de områder, hvor rovdyrene går). Elgkalven fik en GPS
om halsen, så vi altid kunne se, hvor han var. Vi havde
lavet en helt særlig kaldelyd til ham, ”kitty, kitty, kitty”.
Vi havde valgt netop denne lyd, fordi alle og enhver ikke
skulle kunne kalde på elgkalven.
Tassen skulle ud at røre sig hver dag, så hans
muskler kunne udvikle sig, og han kunne lære selv at
finde spiselige planter. Hver dag tog jeg ham med ud
at gå lange ture (ture på 2-8 timer). Elge er kendte for
at have masser af tid, og Tassen var bestemt ingen
undtagelse.
Min tålmodighed blev virkelig sat på prøve, mens Tassen undersøgte verden, dens forskellige dufte og indtryk
og også lige pludselig kunne finde på at lægge sig ned
for at sove.
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Wolf camps

Efterhånden som Tassen voksede og blev mere selvstændig, fik jeg mulighed for at tage mig mere af de
andre dyr og deltage i de forskellige aktiviteter i parken.
Jeg kom med ind til rigtig mange Wolf Camps. Men
selv om jeg fik hylet meget sammen med ulvene, fik
lov til at mærke deres fantastiske pels og blev godt og
grundigt slikket over hele ansigtet, var dette ikke helt så
fantastisk, som jeg altid havde hørt og drømt om.
Det var det derimod at komme ind til de vilde ulve. Det
er en helt særlig følelse, når en vild ulv kigger vurderende på dig fra 2 meters afstand, uden at der er noget
hegn imellem. Det er her, man virkelig skal passe på
ikke at komme med nogen pludselige eller uventede
bevægelser.

Fotoguiding hos polarræve, jærve, ulve og losser
En anden aktivitet, som Polar Zoo gør rigtig meget ud
af, er fotoguiding. Tager man på fotoguiding, får man
lov til at komme med ind i indhegningerne for at fotografere parkens polarræve, jærve, ulve og losser. Der er
altid 2 ansatte med inde i indhegningerne for at holde
dyrene på afstand, her er det især parkens losser, man
skal passe på.
Losserne i parken er meget nærgående, fordi de forbinder mennesker med mad, derfor havde vi altid nok
af hestekød og en stok med ind. Kom en los for tæt
på, kastede vi hestekød i modsat retning for at få den
på afstand. Det var meget vigtigt, at vi aldrig vendte
ryggen til losserne, og at vi altid var forholdsvis tæt på
udgangen.
Det var en mindst lige så stor udfordring at få de ivrige
fotografer til at overholde reglerne som at passe på, at
dyrene ikke blev alt for nærgående.

Fox camps og nærkontakt
Ud over at passe elgkalven var fox camps en af mine
yndlingsopgaver. Til fox camps fik gæsterne lov til at
komme med ind og fodre polarrævene med godbidder.
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NORDLYSET ER HELT SPECIELT
Lykkedes det at få gæsterne til at være helt stille og
rolige inde ved rævene, kunne de være heldige at få en
ræv op på skulderen.
Hver gang var det fantastisk for mig at se et andet
menneske lykkelig over at få nærkontakt med et vildt
dyr.
I starten af oktober skulle jeg tilbage på 1. hovedforløb,
og elgkalven Tassen skulle ind til elgene i vinterindhegningen. Han var nu blevet en stor elgkalv og var så småt
begyndt at få gevir.
Tassen døde desværre af sygdom, mens jeg var på skole,
så jeg mistede lidt lysten til at tage tilbage til Polar Zoo.
En anden grund, der gjorde det umuligt at tage tilbage,
var, at arbejdet var ulønnet. Det blev i længden for hårdt
økonomisk, også selvom vi fik kost og logi. Jeg stoppede
derfor min læretid i Polar Zoo før tid.

Efter Polar Zoo og lille Pjok
Min næste praktikperiode tog jeg også i udlandet, men
denne gang på et saltvandsakvarium på Færøerne, hvilket også var helt ulønnet, men fordelen var, at jeg havde
et fuldtids rengøringsjob ved siden af. Jeg kunne spare
penge sammen til en helt ny oplevelse som PIU-elev.
Det har alt i alt været en både lærerig og vildt fed oplevelse at tage dele af min praktik i udlandet, og jeg kan
helt bestemt anbefale andre at gøre det. Tassen vil altid
være en del af mig – en uforglemmelig oplevelse, som
altid vil følge mig.
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