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Side 2 

Rådet for Zoologiske Anlægs samlede vurdering 
Denne tilsynsrapport i 2022 følger op på Rådet for Zoologiske Anlægs tidligere 

vurdering af Aalborg Zoo, og gør status for udviklingen og kvaliteten af anlæg-

gets arbejde. 

 

Det er Rådet for Zoologiske Anlægs samlede vurdering i 2022, at Aalborg Zoos 

opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende. 

 

Aalborg Zoo varetager de lovbestemte opgaver som formidling, avlssamar-

bejde, naturbevarelse og forskning på et overordnet set meget tilfredsstillende 

niveau. Anlægget arbejder - på trods af udfordringer med konsekvenser af co-

vid-19 i 2021/22 - med et strategisk afsæt målrettet og engageret for at ud-

vikle den samlede virksomhed kvalitativt, herunder at tilvejebringe en øko-

nomi i balance. Aalborg Zoo har fulgt tilfredsstillende op på hovedparten af de 

forhold, som blev påpeget ved rådets sidste besigtigelse, herunder etablering 

af nyt anlæg til orangutanger og en væsentlig strategisk fokusering af den 

samlede virksomhed.  

 

Dog er det Rådets vurdering, at der er muligheder for at skærpe indsatsen og 

fokuseringen på de opgaveområder, som Aalborg Zoo skal varetage, især in-

den for forskning, avlssamarbejde og naturbevarelse. 

 

Rådet for Zoologiske Anlæg ser meget frem til at følge anlæggets videre ud-

møntning af igangværende arbejde med ny strategi og handlingsplan. 

 

Vurdering i 2020 

Rådets samlede vurdering af Aalborg Zoos opgavevaretagelse i 2020 var til-

fredsstillende. Den skriftlige vurdering i 2020 kan læses her: Rådets tilsynsrapport 

for Aalborg ZOO 

 

Fakta om Aalborg Zoo 
Anlægget er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune. An-

lægget blev etableret i 1935.  

 

Anlægget modtager statsligt driftstilskud i henhold til lov om statstilskud til 

zoologiske anlæg. Aalborg Kommune er anlæggets offentlige hovedtilskuds-

yder. 

 

Anlægget samarbejder med en række interessenter lokalt, nationalt og inter-

nationalt, herunder zoologiske anlæg, zooorganisationer og universiteter. 

 

Nøgletal for Aalborg Zoo 20211: 

 Antal besøgende: 337.023 (20192: 459.306 besøgende) 

                                                      
1 Periodevis nedlukning i 2021 pga. corona 
2 Seneste nøgletal fra før tiden med corona. 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Zoologiske_anlaeg/Tilsynsrapport_Aalborg_Zoo_2020.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Zoologiske_anlaeg/Tilsynsrapport_Aalborg_Zoo_2020.pdf
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 Samlet omsætning: 77,3 mio. kr. (2019: 86,8 mio. kr.) 

 Antal årsværk: 74 (2019: 58 årsværk) 

 Anlægget rådede over et areal på 8 hektar.  
 

 

Fokusområder 

 
Arbejdsgrundlag 

Det zoologiske anlæg er i henhold til zoo-loven forpligtet til at udarbejde en fi-

reårig arbejdsplan, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver anlægget vil forpligte 

sig til at udføre. Anlæggets vedtægter skal være godkendt af Kulturministeriet. 

 

Anlæggets mission er at formidle viden om dyr og natur via vildt fascinerende 

oplevelser, og bidrage til naturbevaring lokalt og globalt. Anlæggets vision er 

at være en helårsattraktion, der tilbyder vildt fascinerende oplevelser til et 

årligt stigende antal gæster og være anerkendt for sin indsats for naturbeva-

ring og bæredygtig udvikling.  

 

Aalborg Zoo har udarbejdet en strategi ”Bevar naturen” for 2021-25, hvor der 

især er fokus på en skarpere kommunikation om anlæggets indsats for natur-

bevaring og bæredygtig udvikling; tværgående samarbejde mellem anlæggets 

afdelinger og at anlæggets zoo-faglige aktiviteter og kommercielle aktiviteter 

ses som hinandens forudsætninger for at nå anlæggets overordnede mål. Bæ-

redygtighed og FN’s verdensmål indgår som tværgående elementer i hele stra-

tegien. Aalborg Zoo har udarbejdet et brandmanifest for at sikre kommunika-

tion af hovedbudskabet ”Naturen er den vildeste gave”. Anlægget har udarbej-

det Masterplan 2030 for den fysiske udformning af anlægget. 

 

Aalborg Zoo har siden 1999været miljøcertificeret, og miljømæssigt bæredyg-

tige løsninger indarbejdes kontinuerligt i anlæggets drift og udvikling.  

 

Anlægget har et tæt samarbejde med Aalborg Kommune. 

 

Ressourcegrundlag 

Det zoologiske anlæg er i henhold til zoo-loven forpligtet til at have en høj stan-

dard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne. Endvi-

dere skal der være mindst en fuldtidsansat zoolog. 

 

a. Økonomi  

Aalborg Zoos samlede indtægter var i 2021 på 77,3 mio. kr. og fordeler sig såle-

des: 

 Driftstilskud fra staten 3,0 mio. kr. 

 Særtilskud fra staten 7,1 mio. kr. (covid-19 hjælpepakker) 

 Tilskud fra kommune       18,1 mio. kr. 

 Tilskud fra fonde o.a.  0,5 mio. kr. 

 Egenindtjening            48,5 mio. kr.  
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Årets resultat var et overskud på 2,1 mio. kr. i 2021 og efter tilførsel af årets 

resultat var anlæggets egenkapital på 28,9 mio. kr. Anlægget var i 2021 øko-

nomisk udfordret af konsekvenserne af Covid-19 med delvise nedlukninger. 

Indtjeningsgrundlaget afhang efter genåbning primært af besøgstallet samt af 

regeringens økonomiske hjælpepakker, som har bidraget positivt til årets re-

sultat. 

 

b. Medarbejdere 

Anlægget rådede i 2021 over 74 årsværk, herunder 2 biologer, en dyrlæge og 

professor, Ph.d. fra Aalborg Universitet, som er tilknyttet Aalborg Zoo i 20 % 

af hans arbejdstid. 

 

c. Bygninger 

De bygningsmæssige rammer er velholdte, og anlægget renoverer løbende dy-

reanlæg og publikumsfaciliteter. Anlægget er som bynært zoo udfordret af, at 

det nuværende areal er vanskeligt at udvide. Siden sidste besigtigelse har Aal-

borg Zoo udvidet og ombygget orangutanganlægget. Indretning og formidlings-

aktiviteter er sket i samarbejde med foreningen Red Orangutangen. Anlægget 

har endvidere bl.a. opført nyt center for dyrepassernes træning med dyrene. 

Der udestår planlagt etablering af afdeling om Grønland.  

 

Rådet for Zoologiske Anlægs vurdering 2022 

Aalborg Zoo er et professionelt og veldrevet anlæg, der med et strategisk af-

sæt i naturbevaring og bæredygtig udvikling arbejder engageret for at udvikle 

den samlede virksomhed kvalitativt, og med en væsentlig øget fokusering af 

den samlede virksomhed. Herunder udarbejdet et brandmanifest for at sikre 

kommunikation af det overordnede budskab ”Naturen er den vildeste gave”. 

 

Rådet vil følge udviklingen af den fortsatte realisering af anlæggets nye stra-

tegi for 2021-25 og fireårsplan med interesse. 

 

Rådet anbefaler: 

 At anlægget fortsat har fokus på at sikre en balanceret vægtning af de 

zoo-faglige opgaver og de kommercielle aktiviteter, og fortsat konsoliderer 

anlæggets økonomi, så det er muligt at opretholde en høje standard i an-

læggets virksomhed og fortsat udvikling heraf. 

 At anlægget fortsætter den strategiske fokusering af sin indsats, så an-

læggets faglige profil står skarpere. 

 

 

Formidling  

Det zoologiske anlæg skal i henhold til zoo-loven virke til fremme af formidling 

af kendskabet til vilde dyr. Anlægget skal have særlige formidlingsprogram-
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mer rettet mod børn og unge, såvel når de besøger anlægget i og uden for skole-

sammenhæng. Anlægget skal have en tilfredsstillende formidling til gavn for 

de øvrige gæster. 

 

I Aalborg Zoos strategi for 2021-25 er der fokus på høj faglighed, koordinering 

på tværs af afdelinger og de tiltag, som vil styrke anlægget som helårsattrak-

tion med formidling af naturbevaring og bæredygtighed. Den kommende for-

midlingsstrategi for 2022-25 har i forlængelse heraf fokus på, at de besøgende 

på alle anlæggets formidlingsplatforme opnår forståelse for, hvorfor Aalborg 

Zoo er sat i verden, og at det sker via leg, læring og verdensmål.  

 

Anlægget driver en bred formidlingsindsats med fokus på, at der skal være 

tilbud for alle året rundt, herunder oplæg, formidlingsforestillinger på 

Zoofari-scenen, ”det åbne Køkken” om foder til dyrene, rundvisninger, årlige 

særarrangementer (f.eks. Dansk Naturfaglig Festival), undervisning, zooskole 

for børn i sommer, påske- og efterårsferien og jul i zoo med årligt tema, øget    

formidling på sociale medier (f.eks. egen You Tube kanal), foredragsvirksom-

hed i og uden for anlægget, og andre ud af huset aktiviteter, som formidling i 

Aalborg By og i sommerlandet. Anlægget har opsat stort telt til særudstillin-

ger. Aktuelt vises udstilling om, hvad biodiversitet er, formidlet til børn. Der-

udover udvalgt 4 verdensmål til skiftende formidling i teltet i samarbejde med 

privat virksomhed og fonde, herunder økonomisk støtte.  

 

Aalborg Zoo har siden 2021 haft fokus på interaktive formidlingstiltag ved dy-

reanlæggene, og bl.a. etableret flere interaktive formidlingstiltag ved søløve 

og pingvin. Hos orangutangerne påbegyndtes i forbindelse med opførelse af 

nyt anlæg nyt formidlingsmiljø med interaktive digitale skærme og tiltag, 

hvor man kan tilegne sig viden om orangutanger. 

 

Aalborg Zoo har i mere end 10 år været vært for Naturvidenskabsfestivalen i 

Aalborg, hvor skoleelever får et indblik i naturvidenskaben på en anderledes 

måde. Elever og studerende fra Nordjyllands ungdoms- og videregående ud-

dannelser laver eksperimenter, opstillinger og shows med naturvidenskabe-

lige vinkler. Temaerne kan indgå i folkeskole-klassernes undervisningsforløb 

inden for fysik, kemi, matematik, biologi, sundhed mm. Der deltager ifølge an-

lægget årligt ca. 6-7.000 besøgende på festivalen, som er Danmarks største af 

sin slags. 

 

Anlægget har organiseret undervisnings- og formidlingsopgaver, så der indgår 

faste formidlingsmedarbejdere, dyrepassere og zoologer samt lærer- og biologi-

studerende fra Aalborg Universitet, for at styrke undervisningen og dialogen 

mellem besøgende og medarbejderne. I 2021 er der sket en omstrukturering, 

så der nu er en ledende medarbejder dedikeret til formidling og undervisning 

for at sikre, at der er tilstrækkelig fokus på og ressourcer til formidling, her-

under en fortsat udvikling i Skoletjenesten, med henblik på endnu flere besøg 



 

Side 6 

fra elever de kommende år. Der er ifølge anlægget sket en stigning i antal un-

derviste fra 2019 til 2022 på 22%. 

 

Skoletjenesten underviser børnehavebørn, grundskoleelever og studerende fra 

seminarier og universitetet, men gennemfører også særlige kurser for andre 

målgrupper. Der tilbydes undervisning i 12 forskellige emner som forsøger at 

ramme alle klassetrin og niveauer. Anlæggets fastansatte biologer indgår i 

undervisningen af især universitetsstuderende o. lign., og en del af undervis-

ningen er flyttet udenfor i anlægget. Der kvalitetssikres gennem brugerunder-

søgelser med evalueringsskema til besøgende skoler. Anlægget har i samar-

bejde med UCN Aalborg arbejdet med, hvordan skoletjenesten fremover kan 

tage udgangspunkt i ”leg, læring og verdensmålene”. 

 

Anlæggets besøgstal har i årene 2020-22 været væsentligt påvirket af delvise 

nedlukninger på grund af corona. I 2019 havde anlægget således i alt 459.306 

besøgende, men 337.023 besøgende i 2021.   

 

Rådet for Zoologiske Anlægs vurdering 2022 

Aalborg Zoos formidling er på et tilfredsstillende niveau. Det er perspektiv-

rigt, at der i det strategiske afsæt for formidlingen er fokus på anlæggets rolle 

inden for naturbevaring og implementering af udvalgte FN verdensmål. Rådet 

ser frem til at følge den fortsatte udvikling af formidlingen. 

 

Fortsat positivt med et tæt samarbejde med Aalborg Universitet, hvor biologi-

studerende er tilknyttet zoo som formidlere. 

 

Der er et tilfredsstillende niveau af formidlingstilbud til skoleelever. Positivt 

at skoletjenesten udvikles løbende og at antal besøgende, der modtager under-

visning fra skoletjenesten igen er stigende efter en nedgang i årene med co-

rona.  

 

Rådet anbefaler: 

 At anlægget fortsætter den igangsatte fokusering og skærpelse af anlæg-

gets brand og sætter baren højt, når det gælder udvikling af formidlingen. 

 At anlægget er opmærksom på ulemperne ved at flytte dyrene til formid-

ling på zoofariscenen frem for formidling i dyrenes normale omgivelser.  

 At anlægget fortsat øger ambitionsniveauet for skoletjenesten, da Aalborg 

Zoo som bynært anlæg har potentiale for at tiltrække flere børn og unge. 

 At anlægget fortsat i højere grad udnytter potentialet ved at formidle via 

de digitale medier. 

 

 

Avlssamarbejder  

Det zoologiske anlæg skal i henhold til zoo-loven medvirke aktivt i arbejdet 

med at bevare truede vilde dyrearter, herunder relevant avlssamarbejde natio-

nalt og internationalt med andre tilsvarende anlæg. 
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Aalborg Zoo samarbejder nationalt med de øvrige godkendte zoologiske anlæg 

under DAZA, og er aktiv deltager i bl.a. erfa-grupper. Internationalt samarbej-

der anlægget med større, godkendte zoologiske anlæg gennem de tværnationale 

organisationer EAZA, WAZA, EZE, IZE, ISIS, Species 360 og IUCN.  

 

Anlægget deltager i 34 internationale avlsprogrammer: 26 EEP arter og 8 

ESB arter. Anlægget er avlskoordinator for Asiatisk løve og har tillidspost i 

organisationen DAZA som formand for bestyrelsen. 

 

Aalborg Zoo stiler efter, at have et højt niveau for dyrevelfærd og dyrebestand 

i anlægget. Anlægget har to biologer ansat med særligt fokus på bedre dyrevel-

færd, som f.eks. bedre træning, og frie udfoldelsesmuligheder, og anlægget har 

gennemført anlægsprojekter med henblik på øget dyrevelfærd. Tilsvarene ind-

går det i anlæggets overordnede strategi, at anlæggets fundament er dyrene, 

professionel forvaltning af dyrebestanden og avlssamarbejdet. 

 

Rådet for Zoologiske Anlægs vurdering 2022 

Niveauet for anlæggets avlssamarbejde er tilfredsstillende, og positivt at der 

er etableret nye anlæg med fokus på dyrevelfærd, som anlæg til orangutanger 

og center til dyrepassernes træning med dyrene. 

 

Rådet anbefaler: 

 At den bedst mulige dyrevelfærd og dyrebestand fortsat skal udgøre selve 

fundamentet for anlæggets samlede virksomhed. 

 At anlægget fortsætter fokusering af sin indsats på færre arter, og formid-

ling heraf og dermed skærper anlæggets profil. 
 

 

Naturbevarelse  

Det zoologiske anlæg skal i henhold til zoo-loven deltage i relevante naturbeva-

ringsprojekter.  

 
Aalborg Zoo begyndte i 2021 at udarbejde en ny naturbevaringsstrategi. Fun-

damentet er anlæggets nationale og internationale samarbejde, en sund dyre-

bestand og god forvaltning af dyrebestanden, som danner grundlaget for at 

give besøgende fascinerende oplevelser, formidle viden, arbejde med in situ-

projekter og bæredygtige løsninger i driften.  

 

I samarbejde med eksterne parter arbejder Aalborg Zoo for naturbevaring 

flere steder i verden. Anlægget besluttede i 2021 at koncentrere sin indsats 

om antikrybskytte enheden Black Mamba APU, som anlægget siden 2009 har 

samarbejdet om med Transfrontier Africa, i Balule Naturreservat i Greater 

Krüger Nationalpark i Sydafrika. Aalborg Zoo er i samarbejde med anlæggets 

besøgende hovedsponsor for den prisvindende Black Mamba, der fungerer som 

naturreservatets første værn mod krybskytter. Der sendes årligt et beløb, som 
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dækker et års madration til de personer, som dagligt arbejder i felten med 

krybskytteri, d.v.s. 36 kvinder fra tre udvalgte landsbyer, hvoraf fem er ud-

dannet til at undervise børn herom på skoler. Da projektet i 2021 manglede 

indtægter som følge af Covid-19 formåede Aalborg Zoo at indsamle tilstrække-

ligt med ekstra midler til, at kvinderne kunne fortsætte deres arbejde. Endvi-

dere lykkedes det Aalborg Zoo, at indgå aftaler med 11 anpartshavere om at 

dække en udgift på i alt 17.700 Euro årligt til dækning af lønudgifter til Black 

Mamba, da den Sydafrikanske regering i 2022 trak støtten til en række natur-

bevaringsprojekter, herunder Black Mamba. I de 9 år, som de har eksisteret 

er krybskytteri i deres område reduceret med 90% og 20 lokale lodges har ind-

tægter fra turister, der ønsker at se de vilde dyr.  

 

Aalborg Zoo er involveret i andre naturbevarelsesprojekter, som f.eks. samar-

bejdet med foreningen Red Orangutangen for at skabe opmærksomhed om 

orangutanger og deres situationen på Borneo, herunder give støtte til beva-

relse af Borneos regnskov og de vilde orangutanger, der lever i den. Anlægget 

samarbejder endvidere med vildtforvaltningsrådet, DOF, Dansk Jægerfor-

bund, Dyrenes beskyttelse, Danmarks naturfredningsforening og AU om be-

varelsen af den lokalt truede kirkeugle. Miljøministeriet har i 2021 givet 1 

mio. kr. i støtte til projektet. Begge projekter foregår i et tæt samarbejde med 

lokale aktører. 

 

Rådet for Zoologiske Anlægs vurdering 2022 

Niveauet for naturbevarelse er tilfredsstillende, herunder meget positivt at fo-

kusere anlæggets indsats på projektet med antikrybskytte enheden Black 

Mamba, som er lokalt forankret og har en meget væsentlig naturbevarende ef-

fekt.  

 

Rådet ser frem til at følge den fortsatte udmøntning af anlæggets naturbeva-

ringsstrategi. 

 

Rådet anbefaler: 

 At anlægget fortsat fokuserer på få naturbevaringsprojekter frem for 

mange, så ressourcer koncentreres, og formidling om formålet med anlæg-

gets engagement i de udvalgte projekter øges.  
 

 

Bidrag til forskning  

Det zoologiske anlæg skal i henhold til zoo-loven virke til støtte for forskning. 

 
Aalborg Zoo fik i 2010 officiel status som forskningsinstitution, hvilket har for-

bedret mulighederne for samarbejde med zoologiske anlæg i ind- og udland om 

forskningsprojekter. Aalborg Zoo indledte samme år et samarbejde med Aal-

borg Universitet, der siden har udmøntet sig i en skriftlig samarbejdsaftale om 

bl.a. videnskabelige delemedarbejdere, specialestuderende, bachelor stude-

rende, fysiologiundervisning og oprettelse af naturbevaringsfond.  
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Derudover arbejder anlæg og AAU fortsat på at skaffe finansiering til ny afde-

ling i Zoo, der har fokus på Grønland, og etablering af kryobank, der skal med-

virke til at forhindre tab af unikt genetisk materiale fra dyre- og plantearter.  

 

Anlægget råder i 2022 over to videnskabelige medarbejdere med forskningsop-

gaver, herunder dyrlæge og ph.d. ansat på Aalborg Zoo og professor og ph.d. 

tilknyttet Aalborg Universitet (svarende til 20% af dennes arbejdstid). 

 

Som en del af samarbejdet med AAU oprettede Aalborg Zoo i 2014 en naturbe-

varingsfond der hvert år uddeler kr. 150.000 til støtte til projekter, herunder 

studerendes forskningsprojekter. Projekterne kvalificeres af et videnskabeligt 

panel bestående af forskere fra Aalborg og Aarhus Universiteter samt Aalborg 

Zoos eget videnskabelige personale hvilke betyder, at mange af projekterne på 

denne måde ”blåstemples” og derved får nemmere ved at opnå finansiering fra 

andre fonde.  

 

3. og 5. semester på biologiuddannelsen har siden 2019 afviklet deres projekt-

arbejde i Aalborg Zoo, hvor der er indrettet studiepladser og auditorium. I 2021 

lavede de studerende fra Aalborg Universitet adfærdsstudier af giraffer, vild-

hunde og elefanter i Zoo, hvor de studerende optog dyrenes adfærd og lavede 

computer baserede analyser, som blandt andet blev brugt til at analysere dyre-

nes individuelle adfærd, og som vil kunne bruges til at optimere dyrevelfærden. 

Studierne blev publiceret i peer reviewed tidsskrifter i løbet af 2021. Adfærds-

studier er fortsat i 2022 af andre dyrearter. Aalborg Zoo’s Naturbevaringsfond 

støtter mange af de studerendes arbejder. 

 

Desuden bidrager anlægget med materiale fra dyr, der aflives på grund af alder 

mm. til forskning både nationalt og internationalt, herunder vævsprøver til 

EAZA biobank og genetisk forskningsprojekt på Aarhus Universitet/Danmarks 

Tekniske Universitet/København Zoo/Københavns Universitet.  

 

Der sker i et stigende omfang overdragelse af viden fra forskning til undervis-

ning og formidling, f.eks. fortæller de biologistuderende om deres forskning på 

Naturvidenskabsfestivalen, og deres forskningsartikler publiceres.  

 

Rådet for Zoologiske Anlægs vurdering 2022 

Anlæggets niveau for bidrag til forskning er meget tilfredsstillende, herunder 

at anlægget i et væsentligt omfang bidrager til samarbejder med universiteter 

og relevante zoo-anlæg om forskning nationalt og internationalt, og i et vist 

omfang bedriver egen forskningsproduktion.  

 

Derudover meget tilfredsstillende, at den forskning, som Aalborg Zoo selv står 

for og hvor det sker i et samarbejde med Aalborg Universitet formidles i et re-

lativt stort omfang, herunder at de publiceres i peer-reviewed tidsskrifter.  
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Rådet anbefaler:  

 At anlæggets forskningssamarbejde med Aalborg Universitet fortsat ud-

bygges og anvendes i videst muligt omfang i anlæggets formidling, så den 

bidrager til at fokusere og skærpe anlæggets profil. 

 At anlægget prioriterer at øge egen forskningsproduktion i kraft af samar-

bejdet med AAU. 

 At anlægget i højere grad formidler sin forskning digitalt til brugerne på 

anlæggets web, herunder udnytter potentialet for at gøre børn og unge in-

teresserede i det naturvidenskabelige område 

 

 

Baggrund 

 
1. Vurderingsforløbet på Aalborg Zoo 

 

Rådet for Zoologiske Anlæg besigtigede Aalborg Zoo den 6. oktober 2022. 

 

Tilstede var:  

 

Fra Aalborg Zoo:  

 Laura Hay Uggla, næstformand i bestyrelsen 

 Henrik Vesterskov Johansen, CEO 

 Pia Nielsen, CCO 

 Rikke Kruse Nielsen, Zoolog og chef for dyreafdeling 

 Anette Sofie Nutzhorn, Zoolog og ansvarlig for naturbevaring 

 Søren Sørensen, Formidlingsansvarlig 

 Cino Pertoldi, Professor, Aalborg Universitet 

 

Fra Rådet for Zoologiske Anlæg: 

 Bengt Holst, formand i Rådet, Særlig rådgiver 

 Hanne Strager, næstformand i Rådet, Selvstændig rådgiver 

 Catharina Eggers, embedsdyrlæge, Ministeriet for Miljø- og Fødevarer 

 Ernst H. Andresen, embedsdyrlæge, Ministeriet for Miljø- og Fødevarer 

 Jørgen Lund, tidligere driftschef, Naturkraft 

 Lisbeth Skovmand Høgh, leder AQUA Akvarium & Dyrepark 

 

Fra Slots- og Kulturstyrelsen:  

 Lotte Bjerre Kristoffersen, Teamleder 

 Lise-Lotte Bjerre, Specialkonsulent (sekretariat for rådet) 

 

Besøget foregik i anlægget og omfattede besigtigelse af anlægget og dialog 

med anlæggets ledelse om det zoologiske anlægs opgavevaretagelse.  

 

  



 

Side 11 

2. Om Rådet for Zoologiske Anlægs tilsyn 

Rådet for zoologiske anlæg fører et løbende tilsyn med de zoologiske anlæg, der 

modtager statsligt driftstilskud, i henhold til lov om statstilskud til zoologiske 

anlæg (lov nr. 255 af 12/04/2000). 

 

Formålet med at yde statsligt driftstilskud er i henhold til loven at tilskynde til 

en stadig højere grad af professionalisme i de zoologiske anlægs arbejde med 

formidling af viden om dyrene og deres levevis samt anlæggenes deltagelse i 

relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter. 

 

Som led i tilsynet foretager rådet faglige vurderinger af anlæggene. Den faglige 

vurdering baserer sig dels på anlæggets egen indberetning til Slots- og Kultur-

styrelsen samt på rådets besigtigelse af de enkelte anlæg. Rådet besigtiger an-

læggene hvert andet år og følger op på besigtigelserne med en skriftlig vurde-

ring af anlæggenes varetagelse af opgaverne efter loven. Rådets vurderinger 

tager udgangspunkt i zoo-lovens § 3, herunder: 

 

 Anlæggets udvikling i forhold til den seneste 4-årsplan, tidligere vurderin-

ger fra rådet samt evt. øvrige udviklingsplaner.  

 Organisationsform herunder kravet i zoo-loven om en fuldtidsansat zoolog 

(cand. Scient.), øvrige tilskud fra offentlige myndigheder, nøgletal (samlet 

omsætning, antal årsværk, besøgende) samt udviklingen heraf.  

 Ressourcegrundlag, herunder bygninger og anlæg. 

 Formidling af viden om dyrene og deres levevis herunder særlige formid-

lingsprogrammer for børn og unge. 

 Samarbejde, herunder avlssamarbejde nationalt og internationalt herun-

der hvilke samarbejder anlægget er koordinator for og hvilke man deltager 

i. 

 Naturbevarelse, herunder hvilke projekter anlægget deltager i og på hvil-

ket niveau. 

 Status på anlæggets forskning – dels aktiviteter, hvor anlægget selv udøver 

forskning, dels aktiviteter, hvor anlægget bidrager ved at stille dyr/facilite-

ter og viden til rådighed for andres forskning.  

 

Rådets vurdering bliver sammenfattet i en bedømmelse af anlæggets opgave-

varetagelse efter følgende skala: 

 

 Meget tilfredsstillende 

 Tilfredsstillende 

 Ikke helt tilfredsstillende 

 Ikke tilfredsstillende 

 

Tilsynsrapporten indeholder Rådets vurderinger af og eventuelle anbefalinger 

til anlæggets drift og fortsatte udvikling. Rapporten giver samtidig anlæggets 

kommunale tilskudsyder en viden om det enkelte anlægs virksomhed og de 

rammer, anlægget arbejder i. 


