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Rådet for Zoologiske Anlægs besigtigelse og kvalitetsvurdering af Odense Zoo den 8.
november 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 Odense Zoo er, at anlæggets opgavevaretagelse er
tilfredsstillende
Odense Zoo er et solidt anlæg med en egen, skarp profil og solid organisation. Anlægget har god sammenhængskraft i løsningen af opgaver forbundet med formidling, herunder til børn og unge, forskning/bidrag til forskning, naturbevarelse og avlssamarbejde. Anlægget har efter en økonomisk konsolideringsperiode nu større fokus på udvikling af de zoologiske aspekter af anlæggets virke med særlig opmærksomhed på formidling. Digitalisering kunne med fordel være en del heraf. Tematiseringen i anlægget er
atypisk og spændende. Anlæggets placering i en større universitetsby har udviklingspotentiale. Anlægget er i proces med at genopfriske den fireårige strategi med en ny vision og
udvikler en ny masterplan. Rådet ser frem til at blive orienteret om begge dele.

Fakta om anlægget
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Odense Zoo er en selvejende institution, der ligger på fire hektar i Odense Kommune.
Staten er offentlig hovedtilskudsyder.
Nøgletal 2017
Antal brugere: 365.000
Anlæggets samlede omsætning: 61,1 mio. kr.
Egenkapital: 14,9 mio. kr.
Tilskud fra staten: 4,4 mio. kr.
Tilskud fra kommunen: 3,0 mio. kr.
Årets resultat: 1,2 mio. kr.
Ressourcegrundlag, herunder økonomi, personale og bygninger
Der blev ansat en ny direktør i oktober 2018, hvilket har medført behov for en revision
af den fireårige strategi, primært med fokus på visionen, og en ny masterplan. Anlægget er unikt med en egen, særlig stemning, og det har mange stamkunder, hvilket den
kommende masterplan kommer til at understøtte. Anlægget beskæftiger 58,7 årsværk,
og to er allokeret til videnskabeligt arbejde. Dele af bygningsmassen kunne trænge til
et eftersyn.
Rådets kommentarer til anlæggets udvikling i forhold til 4-årsplanen, i relation til tidligere besigtigelser samt vedtægter, årsberetning o.a.
Rådet finder det fornuftigt, at anlægget i forbindelse med direktørskiftet foretager en
situationsanalyse, analyse af markedsposition og trends i verden samt overvejer, hvordan et Odense Zoo version 2.0 ser ud. Anlæggets særlige profil og geografiske beliggenhed giver nogle udviklingsmuligheder, og rådet anbefaler at det bliver understøttet
ambitiøst og strategisk.
Rådets kommentarer til anlæggets formidling af viden om dyrene og deres
levevis - særlige formidlingsprogrammer for børn og unge
Klassisk formidling i forbindelse med fodring og træning fungerer, og det bliver suppleret med bl.a. formidling af dansk natur i et klasselokale, der bliver bygget i en trætop,
og med lysaftner med fokus på dyr. Skiltningen i anlægget er rigtig god. Rådet vurderer, at indsatsen ligger på et fint niveau, og at der er udviklingsmuligheder.
Rådets kommentarer til anlæggets avlssamarbejder, herunder hvilke samarbejder anlægget er koordinator på og hvilke man deltager i
Indsatsen er ikke omfattende, og Odense Zoo er ikke stambogsførende, men indsatsen
ligger på et forventeligt niveau.
Rådets kommentarer til anlæggets indsats for naturbevarelse, herunder hvilke projekter anlægget deltager i og på hvilket niveau
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Med en genoplivning af BIOTA-fonden, sutteindsamling, satsning på rød panda og engagement i WWF (præsidiemedlem), IUCN, EEP. IUCN, CPSG, Species360 (bestyrelsesmedlem) og DAZA (formand) vurderer rådet, at niveauet for anlæggets indsats for
naturbevarelse er acceptabelt.
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
Odense Zoo stiller faciliteter og faglærte dyrepassere til rådighed for forskning. Selvom
niveauet for forskning med tilknyttede specialestuderende vurderes tilfredsstillende, er
der et stort potentiale for yderligere samarbejde med Odense Universitetscenter og lignende potentielle samarbejdspartnere.
Kort om besigtigelsen
Fra rådet deltog Christoffer Knuth (formand), Maj Friis Munk, Catharina Eggers og
Ernst H. Andresen. Fra Odense ZOO deltog direktør Bjarne Klausen, Nina Collatz
Christensen, chef for teknik, dyr og formidling, og Carsten Hansen, formand for Odense
Zoo. Fra Slots- og Kulturstyrelsen deltog kontorchef Ole Winther og specialkonsulent
Vibeke Skov Larsen.

