Rådet for Zoologiske Anlægs besigtigelse af Randers Regnskov 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.
Randers Regnskov blev besigtiget den 19. april 2017.
Fra Zoorådet deltog Christoffer Knuth (formand), Bo Skaarup, Ernst Andresen og rådets sekretær
Hans-Henrik Landert.
Fra Randers Regnskov deltog direktør Henrik Herold og centrale medarbejdere med zoofaglige
opgaver.
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)
Randers Regnskov er et veldrevet anlæg, der med strategisk afsæt, energisk og innovativt 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 fireårsplanen
ambitiøse mål for udvikling af anlægget som center for lokal og global biodiversitet, herunder
initiativer for rewilding og opbygning af en kryogenbank for zoodyr. Rådet vil især følge anlæggets
samarbejde med hjemkommunen og andre interessenter om forvaltningen af den lokale natur med
stor interesse.

Nøgletal i 2016
Antal brugere: 260.000
Heraf antal underviste skolelever: 11.000
Anlæggets samlede omsætning: 40 mio. kr.
Egenkapital: 6 mio.kr.
Anlægget rådede over 62 årsværk, heraf 6 fastansatte videnskabelige årsværk
Tilskud fra staten: 2,8 mio. kr.
Tilskud fra Randers Kommune: 1,1 mio. kr.

Ressourcegrundlag, herunder økonomi, personale og bygninger
Randers Regnskov har en stabil økonomi, velholdte bygningsmæssige rammer og et tilstrækkeligt
antal kvalificerede medarbejdere til varetagelsen af sin virksomhed. Med seks fastansatte
videnskabelige medarbejdere lever anlægget fuldt ud 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 generelt af høj formidlingsmæssig kvalitet og med god informativ skiltning. De
store domer er fortsat velegnede rammer om formidlingen af regnskovs dyreliv i naturlignende
omgivelser. Formidlingsmæssigt er det et stort plus, at de besøgende kan bevæge sig rundt og opleve
dyrene i regnskovens forskellige etager
Udendørs og under domerne er flere dyreanlæg blevet renoveret eller fornyet siden besigtigelsen i
2015. Både fornyelsen af anlæggene til regnskovens natdyr og udvidelsen af anlægget til jaguarer er
formidlingsmæssigt meget vellykket.
Formidlingen af vilde dyr suppleres af en afdeling med husdyr omkring et dansk husmandssted og en
zooscene. Her afvikles shows overvejende med danske landbrugshusdyr. Zoorådet påskønner
varierende formidlingsformer til forskellige målgrupper, men anbefaler, at Randers Regnskov udvikler
sin formidler med fokus på kendskabet til vilde dyr og deres levevis. Rådet anbefaler desuden, at
Randers Regnskov fortsat er opmærksom på den formidlingsmæssige værdi af et gennemgående
designprogram i anlægget.
Randers Regnskov har differentierede undervisningstilbud til børn og unge koordineret med
læreplaner i undervisningssektoren. Undervisningen varetages af medarbejdere med professionelle
formidlingskompetencer. Siden 2015 har antallet af underviste børn vist en svag vigende tendens.
Zoorådet anbefaler, at anlægget fastholder fokus på formidlingsprogrammerne for børn og unge, og
udbygger relationerne til uddannelsesinstitutionerne.

Avlssamarbejder, herunder hvilke samarbejder anlægget er koordinator på og hvilke man deltager i
Randers Regnskov deltager aktivt i det nationale og internationale avlssamarbejde på et
tilfredsstillende niveau. Aktuelt har anlægget påtaget sig ansvaret som koordinator for fem øglearter.

Naturbevarelse, herunder hvilke projekter anlægget deltager i og på hvilket niveau
Randers Regnskov er fortsat, fagligt og økonomisk, dybt engageret i bevarelse af regnskov og
biodiversitet i Ecuador. Det er meget tilfredsstillende at anlægget prioriterer væsentlige ressourcer
med henblik på at fastholde og fortsat udbygge dette relevante bidrag til naturbevarelse in situ.
Randers Regnskov bidrager desuden til EAZAs naturbevarelses-projekter på tilfredsstillende niveau

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
Randers Regnskov samarbejder med danske universiteter og relevante zooanlæg om forskning, og
stiller ressourcer til rådighed herfor. Det er tilfredsstillende, at anlægget løbende stiller sig til
rådighed for specialestuderende og meget tilfredsstillende at anlæggets initiativ for en kryogenbank
sker i samarbejde med universiteter og en relevant partner som San Diego Zoo.

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

