Rådet for Zoologiske Anlægs besigtigelse af Givskud Zoo 2017
Zoorådet fører et løbende tilsyn med de zoologiske anlæg, der er modtager statsligt driftstilskud i henhold
til zooloven. Som led i tilsynet besigtiger Zoorådet anlæggene hvert andet år. Rådet følger op på
besigtigelserne med en skriftlig vurdering af anlæggets varetagelse af opgaverne efter zooloven.
Vurderingen sammenfattes i en bedømmelse af anlæggets opgavevaretagelse efter følgende skala:
Meget tilfredsstillende
Tilfredsstillende
Ikke helt tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Kort om besigtigelsen: dato, deltagere o.a.
Givskud Zoo blev besigtiget den 19. april 2017.
Fra Zoorådet deltog Hanne Strager (næstformand), Maj Friis Munk, Catharina Eggers, Jesper
Stagegaard og sekretær Jeanette Helmer.
Fra Givskud Zoo deltog direktør Richard Østerballe og formidlings- og marketingschef Morten
Hechmann Andersen.
Zoorådet besigtigede det samlede anlæg med særlig fokus på nye initiativer siden besigtigelsen i 2015

Anlæggets udvikling i forhold til den seneste 4-årsplan, i relation til tidligere besigtigelser samt evt. øvrigt
materiale (beskrives nedenfor)
Givskud Zoo er et veldrevet anlæg i vækst, der med strategisk afsæt og en stærk økonomi arbejder for
den kvalitative udvikling af den samlede virksomhed. Den seneste fireårsplan 2017-20 har fokus på de
centrale opgaver efter zooloven og sætter relevante mål herfor. Desuden rummer planen et antal nye
og renoverede dyreanlæg. Planerne for det ambitiøse anlægsprojekt Zootopia, der var aktuelt ved
besigtigelsen i 2015, indgår ikke i fireårsplanen, men er ikke opgivet.
Zoorådet vil følge udviklingen af projektet Zootopia med interesse så vel som realiseringen af
anlæggets fireårsplan

Nøgletal i 2015
Antal brugere: 390.000
Anlæggets samlede omsætning: 70 mio. kr.
Egenkapital: 30 mio.kr.
Tilskud fra staten: 3,4 mio. kr.
Tilskud fra kommuner: 0,1 mio. kr.

Ressourcegrundlag, herunder økonomi, personale og bygninger
Givskud Zoo er i god økonomisk udvikling, har velholdte bygningsmæssige rammer og et stigende
antal kvalificerede medarbejdere til varetagelsen af sin virksomhed. Anlægget råder over fastansatte
videnskabelige medarbejdere, og lever op til kravet i zooloven om en fuldtidsansat zoolog.

Formidling af viden om dyrene og deres levevis
Særlige formidlingsprogrammer for børn og unge
Dyreanlæggene er af høj formidlingsmæssig kvalitet og med god informativ skiltning.
Formidlingsmæssigt fungerer det fortsat godt, at publikum bevæger sig mellem dyrene – eller hvor
der er hegn, at disse er diskret anbragt. De store ekstensivt anlagte dyreanlæg er veldisponerede, og
rummer et passende antal og udvalg af dyr.
Givskud Zoo inddrager på vellykket måde den vilde hjemmehørende flora og fauna i sin formidling.
Aktuelt har et naturplejeprogram i et moseområde inddraget denne naturtype i museets formidling.
Formidlingen af levende vilde dyr suppleres af en afdeling med modeller af dinosaurer i naturlig
størrelse. Om end det ikke er en kerneopgave for et zoologisk anlæg at vise modeller af uddøde dyr,
er der god formidling og læring i ”anlægget”.
Zoorådet anbefaler, at Givskud Zoo fortsat udvikler sin formidling med fokus på kendskabet til levende
vilde dyr og deres levevis.
Givskud Zoo tilbyder relevant undervisning til børn og unge differentieret til forskellige klassetrin.
Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med skolerne, og varetages af medarbejdere med
professionelle formidlingskompetencer. Undervisningen er i en god udvikling på trods af nogle
udfordringer med offentlig transport til anlægget. Zoorådet anbefaler, at Givskud Zoo fastholder fokus
på formidlingsprogrammerne for børn og unge, udbygger relationerne til uddannelsesinstitutionerne
og eventuelt - på eget initiativ - arrangerer transport for skolerne.

Avlssamarbejder, herunder hvilke samarbejder anlægget er koordinator på og hvilke man deltager i
Givskud Zoo deltager aktivt i det nationale og internationale avlssamarbejde på et tilfredsstillende
niveau. Aktuelt er anlægget involveret i avlssamarbejde om sort hesteantilope, østafrikansk løve og
den manløse zebra.

Naturbevarelse, herunder hvilke projekter anlægget deltager i og på hvilket niveau
Givskud Zoo er fortsat, fagligt og økonomisk, engageret i naturbevarelse i Cameroun med fokus på
gorillaer og chimpanser. En del af indsatsen har sigte på at uddanne og bevidstgøre børn og unge om
værdien af den lokale biodiversitet. Det er meget tilfredsstillende, at anlægget prioriterer væsentlige
ressourcer til dette relevante bidrag til naturbevarelse in situ.

Status på anlæggets forskning – dels aktiviteter, hvor anlægget selv udøver forskning, dels aktiviteter,
hvor anlægget bidrager ved at stille dyr/faciliteter til rådighed for forskning, som andre foretager
Givskud Zoo samarbejder på tilfredsstillende niveau med universiteter og relevante zooanlæg om
forskning, og stiller sine ressourcer og viden til rådighed herfor.

Samlet vurdering og supplerende kommentarer
Det er Rådet for Zoologiske Anlægs samlede vurdering, at Givskud Zoos opgavevaretagelse er meget
tilfredsstillende. Zoorådet anbefaler, at Givskud Zoo udvikler sig med fortsat fokus på naturbevarelse,
forskning, formidling og undervisning, der er de centrale opgaver for zoologiske anlæg, der modtager
statsligt driftstilskud.

