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Rådet for Zoologiske Anlægs besigtigelse og kvalitetsvurdering af Aalborg Zoo den 18. april 2018
Rådet for zoologiske anlæg fører et løbende tilsyn med de zoologiske anlæg, der modtager statsligt driftstilskud i henhold til Lov nr. 255 af 20/04/2000 om statstilskud til zoologiske anlæg. Som led i tilsynet besigtiger rådet anlæggene hvert andet år og følger op
på besigtigelserne med en skriftlig kvalitetsvurdering af anlæggenes varetagelse af
opgaverne efter loven.
Rådets vurdering bliver sammenfattet i en bedømmelse af anlæggets opgavevaretagelse efter følgende skala:



Meget tilfredsstillende
Tilfredsstillende




Ikke helt tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Overordnet vurdering
Rådet for zoologiske anlægs samlede vurdering af Aalborg Zoo er, at anlæggets opgavevaretagelse er
tilfredsstillende.
Aalborg Zoo har en klar faglig profil. Det kommende polaranlæg fremstår unikt og har
et stort forsknings- og formidlingsmæssigt potentiale. Aalborg Zoo bør sikre, at det nye
anlæg får plads nok fra begyndelsen, og at formidlingen heraf ikke bliver forstyrret af
formidling af andre områder. Et nærliggende fremtidigt tema kunne være et fokus på
klimaspørgsmålet.
Rådet anbefaler en tættere kobling mellem forskning og formidling.
Rådet anbefaler, at Aalborg Zoo udvikler sig med fortsat fokus på avlssamarbejde, naturbevarelse, forskning, formidling/undervisning, der er de centrale opgaver for zoologiske anlæg, der modtager statsligt driftstilskud.

Side 2

Fakta om anlægget
Aalborg Zoo er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune. Kommunen er offentlig hovedtilskudsyder.
Nøgletal i 2016
Antal brugere: 380.126
Anlæggets samlede omsætning: 64,5 mio. kr.
Egenkapital: 49,7 mio. kr.
Tilskud fra staten: 3,4 mio. kr.
Tilskud fra kommunen: 15,6 mio. kr.
Årets resultat: - 4,2 mio. kr.
Ressourcegrundlag, herunder økonomi, personale og bygninger
Det otte hektar store Aalborg Zoo beskæftiger 60 årsværk, herunder tre videnskabelige
medarbejdere.
Rådets kommentarer til anlæggets udvikling i forhold til 4-årsplanen, i relation til tidligere besigtigelser samt vedtægter, årsberetning o.a.
Aalborg Zoo fortsætter sin målrettede og strategiske indsats for den fortsatte kvalitative udvikling af den samlede virksomhed. Planerne for den arktiske cirkel med fokus på
Grønlads natur udvikler sig i en meget interessant retning. Det sker i et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere i både Danmark og Grønland.
I lighed med kvalitetsvurderingen i 2016 konstaterer Rådet, at anlæggene til specielt
orangutang ikke er optimalt. Rådet anbefaler, at Aalborg Zoo prioriterer en renovering
af anlægget.
Indsatsen på forsknings- og samarbejdsområdet er både omfattende, relevant og meget
tilfredsstillende. Skoletjenesten har relevante tilbud til skolebørn og gymnasieungdom.
Rådet anbefaler en tættere kobling mellem forskning og formidling, og at det videnskabelige personale bliver yderligere inddraget.
Rådets kommentarer til anlæggets formidling af viden om dyrene og deres
levevis - særlige formidlingsprogrammer for børn og unge
Aalborg Zoos formidling er tilfredsstillende. Som bynært anlæg har Aalborg Zoo potentiale for at tiltrække flere børn og unge. Det vil styrke Aalborg Zoos profil at koble
forskning og formidling og lade akademiske medarbejdere deltage yderligere i formidlingen.
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Rådet anbefaler, at Aalborg Zoo udarbejder en samlet formidlingsstrategi, der inddrager alle formidlingsplatforme, herunder sociale medier.
Rådets kommentarer til anlæggets avlssamarbejder, herunder hvilke samarbejder anlægget er koordinator på og hvilke man deltager i
Niveauet for avlssamarbejde er tilfredsstillende.
Rådets kommentarer til anlæggets indsats for naturbevarelse, herunder hvilke projekter anlægget deltager i og på hvilket niveau
Niveauet for naturbevarelse er tilfredsstillende.
Rådets kommentar til anlæggets bidrag til 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
Niveauet for bidrag til forskning er meget tilfredsstillende. Rådet anbefaler, at forskningsområdet bliver profileret, også i formidlingsmæssig sammenhæng, og hermed kan
den bidrage yderligere til Aalborg Zoos profil.
Kort om besigtigelsen
Fra rådet deltog Christoffer Knuth (formand), Hanne Strager, Maj Friis Munk, Catharina Eggers, Ernst H. Andresen og Bo Skaarup. Fra Aalborg Zoo deltog direktør Henrik
Johansen. Fra Slots- og Kulturstyrelsen deltog kontorchef Ole Winther og specialkonsulent Vibeke Skov Larsen.

