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Side 2 

Rådet for Zoologiske Anlægs samlede vurdering 
 

Denne tilsynsrapport i 2019 følger op på Rådet for Zoologiske Anlægs tidligere vur-

dering af Givskud Zoo, og gør status for udviklingen og kvaliteten af anlæggets ar-

bejde. 

 

Det er Rådet for Zoologiske Anlægs samlede vurdering i 2019, at Givskuds Zoos op-

gavevaretagelse er  

meget tilfredsstillende 

 

Givskud Zoo står stærkt på de lovbestemte opgaver som formidling, avlssamarbej-

der, naturbevarelse og bidrag til forskning. Anlægget er - som ved rådets sidste be-

sigtigelse - et veldrevet anlæg i vækst, der med et strategisk afsæt og en stærk øko-

nomi kontinuerligt arbejder for at udvikle den samlede virksomhed kvalitativt.  

 

Vurdering i 2017 

Rådets samlede vurdering af Givskuds Zoos opgavevaretagelse i 2017 var meget 

tilfredsstillende. Den skriftlige vurdering i 2017 kan læses her: https://slks.dk/filead-

min/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Raadgivende_organer/Raa-

det_for_zoologiske_anlaeg/Zooraadets_besigtigelse_af_Givskud_Zoo_2017.pdf  

 

 

Fakta om Givskud Zoo 
Givskud Zoo ZOOTOPIA er en selvejende institution, der modtager statsligt drifts-

tilskud i henhold til lov om statstilskud til zoologiske anlæg.  

 

Staten er anlæggets offentlige hovedtilskudsyder. 

 

Anlægget er oprettet i 1969 som privat aktieselskab og ændres i 1983 til selvejende 

institution. I 2002 køber anlægget alle spisesteder og butikker beliggende i Giv-

skud Zoo og i 2015 overtager anlægget Givskud Vandrehjem fra Vejle Kommune. I 

2014 tilknytter Givskud Zoo binavnet ZOOTOPIA med henblik på at indfase det 

som eneste navn fra 2019. 

 

Anlægget samarbejder med en række interessenter i forhold til dyr og markedsfø-

ring. 

 

Nøgletal for Givskud Zoo 2017: 

 Antal brugere var 389.386  

 Samlede omsætning var 75,0 mio. kr.  

 Anlægget rådede over 52 fastansatte årsværk 

 Anlægget rådede over et areal på 120 hektar, heraf 65 hektar til dyr.   

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Raadgivende_organer/Raadet_for_zoologiske_anlaeg/Zooraadets_besigtigelse_af_Givskud_Zoo_2017.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Raadgivende_organer/Raadet_for_zoologiske_anlaeg/Zooraadets_besigtigelse_af_Givskud_Zoo_2017.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Museer/Fakta_om_museerne/Raadgivende_organer/Raadet_for_zoologiske_anlaeg/Zooraadets_besigtigelse_af_Givskud_Zoo_2017.pdf
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Fokusområder 

 
Arbejdsgrundlag 

Det zoologiske anlæg er i henhold til zooloven forpligtet til at udarbejde en fireårig 

arbejdsplan, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til at ud-

føre. Vedtægterne skal være godkendt af Kulturministeriet. 

 

Anlægget har udarbejdet fireårig arbejdsplan for 2017-20. Anlæggets vedtægtsbe-

stemte formål er i kort form formidling, bevaring og forskning. 

 

Anlægget har i 2014 udarbejdet en ny masterplan i samarbejde med arkitektfir-

maet Bjarke Ingels Group og støttet af Ole Kirk’s Fond. Planen omfatter en gen-

nemgribende ændring af den logistiske plan for anlægget med dyrene opdelt i geo-

grafiske områder og en publikumslogistik, der baseres på en centerbygning, hvor-

fra man bevæger sig ud i de forskellige områder. Indretningen tager udgangspunkt 

i naturens og dyrenes præmisser. Planen opdateres aktuelt med henblik på at blive 

økonomisk realiserbart forudsat ekstern kapitaltilførsel. 

 

Ressourcegrundlag 

Det zoologiske anlæg er forpligtet til at have en høj standard og et økonomisk 

grundlag, der gør det muligt at opretholde denne. Endvidere skal der være en fuld-

tidsansat zoolog. 

 

a. Økonomi  

Anlæggets samlede indtægter i 2017 var på 75 mio. kr. og fordeler sig således: 

 Tilskud fra staten:  3,4 mio. kr. 

 Tilskud fra kommune: 0,1 mio. kr. 

 Ikke-offentlige tilskud: 4,2 mio. kr. 

 Egenindtjening:            67,4 mio. kr.  

 

Givskuds Zoos egenkapital var på 34,0 mio. kr., hvoraf hovedparten var bundet i 

fast ejendom. Årets resultat var på 4,2 mio. kr. Anlægget sparer op til planlagte 

forbedringer af anlægget. 

 

b. Medarbejdere 

Anlægget rådede i 2017 over 52 fastansatte årsværk, heraf videnskabelige medar-

bejdere. Anlægget lever op til kravet i zooloven om en fuldtidsansat zoolog.  

 

I sommerhøjsæsonen stiger antal ansatte til 210 personer. Omregnet til årsværk har 

der i 2017 været ansat 81,5 årsværk i Givskud Zoo. 

 

c. Bygninger 

Givskud har velholdte bygningsmæssige rammer, og renoverer og etablerer løbende 

nye dyreanlæg og publikumsfaciliteter. 

 

 



 

Side 4 

 

Det Zoologiske Råds vurdering 2019 

Givskud Zoo er et professionelt og veldrevet anlæg, der med et strategisk afsæt og 

en stærk økonomi kontinuerligt arbejder målrettet for at udvikle den samlede virk-

somhed kvalitativt med fokus på formidling, avlssamarbejde, naturbevarelse, bi-

drag til forskning. Samtidig er dyrevelfærden i højsædet.  

 

Givskud Zoo har 50 års jubilæum i 2019 og har siden sidste besigtigelse et impone-

rende antal igangværende og planlagte anlægsprojekter, herunder etablering af et 

stort og innovativ brillebjørneanlæg, istidsudstilling, udvikling af legeplads med 

Skywalk og handicapgynger, og ombygning af billetsalg.  

 

Zoorådet vil følge udviklingen af projektet Zootopia og den fortsatte realisering af 

anlæggets fireårsplan med interesse. 

 

Formidling  

Det zoologiske anlæg skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde 

dyr. Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, 

såvel når de besøger anlægget i og uden for skolesammenhæng. Anlægget skal 

have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster. 

 

Det Zoologiske Råds vurdering 2019 

Givskud Zoos formidling er på højt niveau og der er en klar rød tråd i deres formid-

lingsindsats med baggrund i deres formidlingsstrategi: ”Oplevelse giver fascina-

tion, der skaber interesse, hvorefter anlægget via formidling kan give viden, og der-

igennem skabe engagement.”  

 

Anlægget har etableret fine nytænkende elementer som f.eks. Plasticplaneten, In-

spiratorium om biodiversitet, Dødens hytte og påbegyndt anlæg til brillebjørne.  

 

Derudover er der i anlægget en god balance imellem dyrevelfærd/formidling og 

imellem naturoplevelse/kommercielle aktiviteter.  

 

God skiltning i anlægget og et tilfredsstillende niveau af formidlingstilbud til sko-

leelever og antal besøgende, der modtager undervisning.  

 

Rådet anbefaler: 

 At anlægget i højere grad formidler deres bidrag til forskningssamarbejder og 

indsats for bæredygtighed. 

 At anlægget i højere grad anvender de digitale og sociale medier til at formidle 

i dybden og ikke alene anvende dem til kort kommunikation og markedsføring. 

 At anlægget fastholder fokus på formidlingsprogrammerne for børn og unge. 
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Avlssamarbejder  

Det zoologiske anlæg skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde 

dyrearter, herunder relevant avlssamarbejde nationalt og internationalt med an-

dre tilsvarende anlæg. 

 

Det Zoologiske Råds vurdering 2019 

Anlæggets avlssamarbejde er på et meget højt niveau, herunder fokus på stambø-

ger, hvor Givskud Zoo bl.a. har etableret den første stambog i EAZA, som er base-

ret på videnskabelig analyse af dyrenes genetiske baggrund.  

 

Aktuelt indgår anlægget i avlssamarbejder om manløs zebra, sort hesteantilope, af-

rikansk løve (vestafrikansk løve og sydøstafrikansk løve), og er koordinator herfor. 

Derudover indgår anlægget i en række andre avlsprogrammer. 

 

Naturbevarelse  

Det zoologiske anlæg skal deltage i relevante naturbevaringsprojekter. 

 
Det Zoologiske Råds vurdering 2019 

Anlæggets naturbevaringsarbejde er tilfredsstillende. Anlægget er fortsat fagligt og 

økonomisk engageret i naturbevarelse i Cameroun med fokus på gorillaer og chim-

panser. Derudover har anlægget etableret en Naturfond, der over de sidste 10 år 

har udbetalt ca. 1,5 mio. kr. til naturbevaringsprojekter.  

 

Det Zoologiske Råd anbefaler: 

 At anlægget øger anlæggets indsats i forhold til naturbevaring, hvis økonomisk 

mulighed herfor. 

 

 

Bidrag til forskning  

Det zoologiske anlæg skal virke til støtte for forskning. 

 
Det Zoologiske Råds vurdering 2019 

Anlæggets forskningsarbejde er på et godt niveau. Anlægget samarbejder med uni-

versiteter og relevante zooanlæg om forskning, og stiller sine ressourcer og viden 

til rådighed herfor. Derudover genererer anlæggets arbejde med stambøger til nye 

forskningsprojekter. 

 

Det Zoologiske Råd anbefaler: 

 At anlægget øger anlæggets forskningsaktiviteter, hvis økonomisk mulighed 

herfor. 
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Baggrund 

 
1. Vurderingsforløbet på Givskud Zoo 

 

Det Zoologiske Råd besigtigede Givskud Zoo den 9. maj 2019. 

 

Tilstede var:  

 

Fra Givskud Zoo:  

 Bestyrelsesformand Rikke Slott Buch, advokat  

 Direktør Richard Østerballe 

 Formidlings- og marketingchef Morten Hechmann Andersen 

 

Fra Rådet for Zoologiske Anlæg: 

 Christoffer Knuth (formand) Direktør for Knuthenborg Safaripark  

 Hanne Strager (næstformand) Cand.scient., ph.d.   

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

 Catharina Eggers Dyrlæge, Ministeriet for Miljø- og Fødevarer    

 Maj Friis Munk Biolog, Ministeriet for Miljø- og Fødevarer   

 Bo Skaarup Direktør for Naturhistorisk Museum Aarhus    

 Jesper Stagegaard Direktør for Ree Park  

 

Fra Slots- og Kulturstyrelsen, sekretariat for rådet:  

 Enhedschef Ole Winther 

 Specialkonsulent Lise-Lotte Bjerre 

 

Besøget foregik i anlægget og omfattede besigtigelse af anlægget og dialog med 

Givskuds Zoos ledelse om anlæggets opgavevaretagelse. 

  

 
2. Om Rådet for Zoologiske Anlægs tilsyn 

 

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

tager 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 avlssam-

arbejder og naturbevarelsesprojekter. 

 

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

dering baserer sig dels på anlæggets egen indberetning til Slots- og Kulturstyrelsen 

samt på rådets besigtigelse af de enkelte anlæg. Rådet besigtiger anlæggene hvert 

andet år og følger op på besigtigelserne med en skriftlig vurdering af anlæggenes 
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varetagelse af opgaverne efter loven. Rådets vurderinger tager udgangspunkt i zoo-

lovens § 3, herunder: 

 

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

rådet samt evt. øvrige udviklingsplaner.  

 Organisationsform herunder kravet i zooloven 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 formidlings-

programmer for børn og unge. 

 Samarbejde, herunder avlssamarbejde nationalt og internationalt herunder 

hvilke samarbejder anlægget er koordinator for og hvilke man deltager i. 

 Naturbevarelse, herunder hvilke projekter anlægget deltager i og på hvilket ni-

veau. 

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

forskning, dels aktiviteter, hvor anlægget bidrager ved at stille dyr/faciliteter og 

viden til rådighed for andres forskning.  

Rådets vurdering bliver sammenfattet i en bedømmelse af anlæggets opgavevareta-

gelse 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 kom-

munale tilskudsyder en viden om det enkelte anlægs virksomhed og de rammer, 

anlægget arbejder i. 

 

 

 

 


