Rådet for Zoologiske Anlægs besigtigelse og kvalitetsvurdering af Nordsøen Oceanarium den 17. 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 rådet
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 Nordsøen Oceanarium er, at anlæggets opgavevaretagelse er
meget tilfredsstillende.
Nordsøen Oceanarium har en klar, faglig profil. Udstilling om fødekæden er innovativ
og spændende. Konceptet har potentiale til at løfte anlægget op i en ny klasse og kan
betyde en stigning i antallet af brugere. Formidling bør ske på alle platforme før, under
og efter særudstillinger.
Anlægget kan overveje snitfladerne til og retorikken om andre perspektiver på dyrehold end det rent anvendelsesorienterede. Anlægget kan ligeledes uden at bringe sin
profil i fare eksperimentere med lidt uforudsigelighed. Oceanariets brugere lader sig
gerne overraske.
Rådet anbefaler, at Nordsøen Oceanarium udvikler sig med fortsat fokus på avlssamarbejde, naturbevarelse, forskning samt formidling og undervisning, der er de centrale
opgaver for zoologiske anlæg, der modtager statsligt driftstilskud.

Side 2

Fakta om anlægget
Det zoologiske anlæg Nordsøen Oceanarium er en selvejende institution med hjemsted
i Hirtshals. Staten er offentlig hovedtilskudsyder. Anlæggets akvarier, udstillinger og
tekniske anlæg er etableret i tilknytning til Nordsøen Forskerpark/Nordsøcentret, der
er en selvejende institution.
Nøgletal i 2016
Antal brugere: 180.970
Anlæggets samlede omsætning: 26,7 mio. kr.
Egenkapital: 2,7 mio. kr.
Tilskud fra staten: 2,5 mio. kr.
Tilskud fra kommunen: 1,5 mio. kr., heraf 0,6 mio. kr. værdi af lærerkræfter
Årets resultat: 0,5 mio. kr.
Ressourcegrundlag, herunder økonomi, personale og bygninger
Nordsøen Oceanariums egenindtjening udgør 85 pct. af den samlede omsætning. Der
udestår en beslutning om et lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond til anlæggets ejendomsfond, der afventer en central afgørelse.
Anlægget beskæftiger i alt 39,6 årsværk, heraf fire akademiske medarbejdere. På
grund af barsel er en cand.scient.-stilling midlertidigt vakant. Nordsøen Oceanarium
har en grund på 140.000 m2 og bygningerne udgør 20.000 m2. Kontorer, forskningsfaciliteter og konferencelokaler udgør 11.000 m2.
Rådets kommentarer til anlæggets udvikling i forhold til 4-årsplanen, i relation til tidligere besigtigelser samt vedtægter, årsberetning o.a.
Anlæggets formidling er meget tilfredsstillende, og rådet foreslår, at anlægget udformer en sammenhængende strategi for ekstern kommunikation, der bl.a. omfatter de
sociale medier. Avlssamarbejdet er tilfredsstillende, og rådet påpeger, at en politik for
indfangning af fisk i naturen vil fokusere og understøtte oceanariets profil. Der er et
potentiale for fokus på stenrevsdebatten, der vil kunne profilere anlægget yderligere.
Nordsøen Oceanariums indsats på naturbevaringsområdet er tilfredsstillende. Niveauet for Nordsøens Oceanariums bidrag til forskning er tilfredsstillende. Jf. Lov om statstilskud til zoologiske anlæg er det en forudsætning for tilskud, at anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog (cand.scient.). Dette gælder også under medarbejderes barselsorlov.
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Rådets kommentarer til anlæggets formidling af viden om dyrene og deres
levevis - særlige formidlingsprogrammer for børn og unge.
Formidlingen er meget tilfredsstillende. Nordsøen Oceanarium har en stærk, sammenhængende og god formidling, både generelt, på hjemmesiden og i Skoletjenesten. Rådet
anbefaler, at Nordsøen Oceanarium udarbejder en sammenhængende strategi for ekstern kommunikation, herunder integrerer sociale medier før, under og efter udstillinger
o.a. Blandingen af oplevelse, det legende, formidling og dannelse er god. Det foreslås, at
oceanfodringen kommer lidt i fokus, da der er potentiale for produktudvikling – og anvendelse af mikrofon kan anbefales.
Rådets kommentarer til anlæggets avlssamarbejder, herunder hvilke samarbejder anlægget er koordinator på og hvilke man deltager i.
Niveauet for avlssamarbejde er tilfredsstillende. En politik for holdning til indfangning
af fisk i naturen vil fokusere og understøtte anlæggets aktiviteter. Arbejdet med ålen er
meget relevant, og lykkes det at knække koden for ålens formering, vil der være tale
om et gennembrud på internationalt niveau.
Rådets kommentarer til anlæggets indsat for naturbevarelse, herunder hvilke
projekter anlægget deltager i og på hvilket niveau.
Niveauet for Nordsøens Oceanariums engagement i 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 Nordsøen Oceanariums bidrag til forskning er tilfredsstillende.
Kort om besigtigelsen
Fra Rådet for zoologiske anlæg deltog Christoffer Knuth (formand), Maj Friis Munk,
Catharina Eggers, Jesper Stagegaard, Ernst H. Andresen og Bo Skaarup. Fra Nordsøen Oceanarium deltog direktør Karl Henrik Laursen, bestyrelsesformand Peter Duetoft
og formidlingschef Simon Madsen. Fra Slots- og Kulturstyrelsen deltog kontorchef Ole
Winther og specialkonsulent Vibeke Skov Larsen.

