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Forord
For nogle hundrede tusinde år siden levede der
løver på næsten alle jordens kontinenter. For få
tusind år siden var der stadig løver i Europa, Asien
og Afrika, og for 20 år siden var der omkring
200.000 løver i Afrika.  I dag er der under 20.000
vilde løver tilbage. Det skulle nødigt gå så galt, at
der om yderligere 20 år kun er løver i Givskud
Zoo!

Jorden er midt i den største masseudryddelse af
biodiversitet siden dinosaurernes uddøen for mere
end 65 millioner år siden. Denne gang skyldes det
imidlertid ikke astronomiske eller geologiske kata-
strofer men tilstedeværelsen af blot en eneste pat-
tedyrart, der desværre udøver en enorm destruktiv
indflydelse på hele planeten - mennesket! 

Mennesket er problemet, men forhåbentlig også
løsningen. Den menneskelige befolkningstilvækst
må for enhver pris stoppes, og der må skabes for-
ståelse og respekt for naturen og biosfæren - det
univers som vi er afhængige af og deler med alle
andre levende organismer her på jorden. Skal vi
tro på, at dette kan lykkes, er engagement, hand-
ling og formidling af biologisk viden altafgørende.
Til det formål er de zoologiske anlæg det perfekte
sted. Der er intet der skaber interesse og forståelse
som nærværet af virkelige, levende og anderledes
væsener.

Der er næsten 4 mio. besøgende i danske zoolo-
gisk anlæg om året. Dette giver fantastiske mulig-
heder for at formidle. Vi kan eksponere vore in
situ og ex situ bevaringsprojekter, og vi kan give et
indblik i den forskning, der foregår i zoologiske
anlæg. Vi kan demonstrere de moderne zoologi-

ske anlægs rolle som biologiske bevarings- og
informationscentre. Men mest af alt kan vi skabe
fascination og engagement.

Det kræver zoologiske anlæg af høj kvalitet og
med høj faglig kompetence. Det kræver, at vi kon-
stant udvikler vores håndværk, hold af vilde dyr i
fangenskab, på en sådan måde, at de har en opti-
mal livskvalitet og kan formidle deres eksistens-
berettigelse med værdighed.   

Det kræver konstant udvikling, forbedring og 
nye visioner.

Denne perspektiv- og masterplan er udarbejdet af
personalet i Givskud Zoo i samarbejde med GAIA
Design. Planen beskriver de grundlæggende vær-
dier for det zoologisk anlæg og giver vores bud 
på, hvordan man kan opleve løver og andre dyr i
fremtidens zoo i Givskud. 

Richard Østerballe
1/1-2004
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Da safariparkerne opstod i slutningen af 1960'erne
var det intet mindre end en revolution af begrebet
zoologisk have. I flere hundrede år havde opfattel-
sen af en zoo været, at den var det sted, hvor man
havde dyr i bure og grotter, og folk kunne så kom-
me og se ind på de farlige, vilde væsner. Safaripar-
ken var i princippet det stik modsatte. Her var
publikum lukket sikkert inde i et lille bur (bilen) og
kunne så fra den se ud på dyrene i store åbne
anlæg. 

De, der opfandt safariparken, gjorde det imidler-
tid ikke ud fra fremsynede og konceptmæssige
overvejelser. Det var forretningsmindede folk fra
det traditionelle zoo- og cirkus miljø, der kunne se
muligheden for en økonomisk gevinst i safaripar-
ken. Den kunne bygges hurtigt og billigt, og den
kombinerede den spændende oplevelse af eksoti-
ske dyr med en tur i det nyetablerede statussym-
bol - bilen. Resultatet blev da også at mange
safariparker havde en ret ringe kvalitet, og da
nyhedens interesse efter nogle år begyndte at
dale, blev langt de fleste nedlagt igen.

I den samme periode udviklede opfattelsen af
hvad der var acceptable kår for dyr i fangenskab.
Trange bure og synlig mangel på velfærd for dyre-
ne blev ilde set.

De ”safariparker”, der ligesom Givskud Zoo for-
måede at overleve, stod pludseligt med et udstil-
lings- og oplevelseskoncept, der var de
traditionelle arealbetrængte by-zoologiske haver
langt overlegen. Dette var den næstbedste ople-
velse i forhold til den rigtige natur, og det er også
det bedste bud på fremtidens zoologiske anlæg til
større dyr. 

Givskud Zoo har altid udviklet sig ved knopskyd-
ning, når betingelserne var til stede. Dette har
med årene medført en vis strukturel og koncept-
mæssig uorden. De realiserede nyanlæg har alle
hver for sig været gode, men de har ikke altid
arbejdet sammen. I dag indgår der også en række
nye kriterier for et moderne zoologisk anlæg som
etisk grundlag, miljøpolitik, arbejdsmiljø og for-
brugerservice. Det er derfor nødvendigt med en
overordnet plan med et meget langt perspektiv.
Denne perspektiv- og masterplan er udarbejdet
med det sigte at fungere som en dynamisk plan
for de næste 10-15 års udvikling med speciel fokus
på de grundlæggende værdier for fremtidens
anlæg i Givskud Zoo.

Indledning
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Historisk baggrund
Løveparken blev åbnet d. 12. august 1969. Jacob
Hansen, der ejede en lille zoologiske have i Vejle,
havde set safariparkerne dukke op rundt omkring
i Europa og kunne godt se mulighederne. Han
købte 3 landejendomme ved Givskud og startede
efter en del tovtrækkeri med myndighederne lan-
dets første løvepark.

Løveparken blev en stor succes og publikum strøm-
mede til. Jacob Hansen afviklede sin zoo i Vejle og
flyttede de sidste dyr til Givskud, som i de følgen-
de år hurtigt udviklede sig til en egentlig safari-
park. Man udvidede med landets største
elefantanlæg og flere forskellige ”savanneområ-
der” med store fritgående dyr. Jacob Hansen døde
i 1971, men familien Hansen drev foretagendet
videre frem til starten af firserne, hvor man stifte-
de den selvejende institution Givskud Zoo.

I november 1983 købte Givskud Zoo Løveparken
og rettighederne til at drive det zoologiske anlæg.
Familien Hansen fastholdt dog rettighederne til
kiosk og cafeteriavirksomhed på området. I 1973
havde Løveparken bygget et stort cafeteria ved
siden af indgangen. Denne blev hurtigt solgt fra til
en privat ejer, men siden købt tilbage af Givskud
Zoo i 2001 (ZoOasen). Endelig har Givskud Zoo i
2004 også købt det anpartsselskab (Givskudlund
Aps.) som har rettighederne til kiosk og cafeteria-
drift (Safarigrillen) på selve området.

Areal
Løveparken dækkede oprindelig ca. 95 hektar,
men Givskud Zoo har igennem årene købt ekstra
jord således, at området i dag omfatter 116 hek-

tar. Ca. halvdelen anvendes til zoologiske anlæg,
ca. 25 hektar er skov og naturområder, resten dri-
ves som landbrugsarealer.

Økonomi
Givskud Zoo er en ikke-profiterende selvejende
institution uden økonomiske garanter. Med stiftel-
sen af den selvejende institution Givskud Zoo blev
der åbnet for muligheden for driftstilskud fra Kul-
turministeriet i henhold til zooloven af 1977 (ref
3). Efter nogle års forhandlinger og efter at have
givet mindre enkeltbevillinger indvilligede kultur-
ministeriet i 1989 i at Givskud Zoo kunne få årligt
driftstilskud efter de samme retningslinier som
København, Odense og Ålborgs zoologiske haver.
Det lykkedes dog ikke at skaffe den lokale offent-
lige økonomiske opbakning som egentlig betinge-
des i zooloven. Vejle Amt og Give kommune har
således aldrig ydet andet end lån og symbolske
beløb i støtte til Givskud Zoo.

I 2000 blev loven om tilskud til zoologiske anlæg
ændret (ref 4) således, at det nu ikke længere er
et fast drift tilskud, men et finanslovsafhængigt
årligt tilskud baseret på en helhedsvurdering fore-
taget af Rådet for zoologiske anlæg. Tilskuddet
fra Kulturministeriet beløber sig i øjeblikket til ca.
13 % af omsætningen og Givskud Zoo har dermed
en egenfinansiering på ca. 87 %. Indtil 2002 var
Givskud Zoos eneste egne indtægtsmuligheder
salg af entrebilletter, guidekataloger og forpagt-
ningsafgifter.

Fra 2002 åbnedes der mulighed for cafeteriadrift i
”ZoOasen”, og fra 2004 erhvervedes også rettig-
hederne til kiosksalg og cafeteriadrift i selve par-

Virksomhedsprofil
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ken. Der foreligger dog en forpagtningsaftale for
kioskerne med den tidligere ejer, som løber til
2009 og med forpagteren af safarigrillen til 2006.

Indtægter Givskud Zoo 2003

Givskud Zoo har igennem årene haft skiftende
politik m.h.t. sponsorer og er først i de senere år
slået ind på en kurs, hvor man aktivt forsøger at
finde sponsorer. Ligeledes er det også først for
nylig, at mulighederne for at modtage arv og
gaver er forsøgt udnyttet. Med en forventning om
at det statslige tilskud er på retur, er det klart, at
alle alternative indtægtsmuligheder fremover skal
udnyttes.

Givskud Zoo har en årlig omsætning på ca. 35 mil-
lioner, og har igennem de sidste 15 år investeret i
alt omkring 50 millioner i nyanlæg. Dette svarer
ret præcist til det beløb, man i samme periode har
modtaget i støtte fra Staten. Det kan dermed kon-
kluderes, at indtægterne fra gæsterne dækker de
løbende driftsudgifter i Givskud Zoo. Men det er
altafgørende med ekstern finansiering for at kun-
ne udvikle og udbygge det zoologiske anlæg.

Besøgsprofil
I de 35 år Løveparken/Givskud Zoo har eksisteret,
har besøgstallet ligget forbavsende stabilt om-
kring 300.000 gæster årligt (6 måneders åbnings-
tid). Der har været et par sensationelle opsving
over 400.000 gæster i forbindelse med starten af
Løveparken og med åbningen af Givskud Zoos
gorilla-anlæg i 2000. Ligeledes har der været en
nedtur til omkring ca. 240.000 gæster i forbindelse
med overgangen fra privat ejerskab til den selve-
jende institution i midten af firserne, hvor der i en
periode ikke var råd til fornyelser.
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De typiske besøgende er børnefamilierne og ferie-
turisten. De vigtigste nationaliteter er danskere,
nordmænd, tyskere og svenskere. På et tidspunkt i
starten af 90'erne var besøget næsten 50% uden-
landske turister, men ændrede tendenser i ferietu-
risme har betydet, at danskerne i dag udgør op
mod 80% af alle gæsterne.

Gæsterne har yderligere en meget skæv fordeling
på åbningssæsonen (april-oktober), idet næsten
40% af alle gæster kommer i løbet af nogle få
uger midt i feriesæsonen.

Ledelse
Givskud Zoos øverste ledelse er en ulønnet besty-
relse på 7 personer. Til at begynde med var de tid-
ligere ejere af Løveparken, familien Hansen,
repræsenteret i bestyrelsen, og Karl Erik F. Hansen
fungerede ligeledes som direktør for Givskud Zoo i
perioden 1/11-1983 til 1/1-1986. Familien Hansen
har siden frasagt sig indflydelse i Givskud Zoo og
er udtrådt af bestyrelsen. I dag er bestyrelsen prin-
cipielt sammensat af repræsentanter udpeget af:
Dansk Advokatråd, Vejle Amt, Give Kommune,
Vejle Regionens Turistsammenslutning, Fødevare-
ministeriet, Århus Universitet og medarbejderne.
Det er op til de repræsenterede selv at udpege de
personer, der sidder i bestyrelsen i 4 årige perio-
der. Advokat J. Asger Nielsen har siden 1983 været
bestyrelses-formand. Den 1/1-1986 overtog Leif
Nielsen posten som direktør. Han gik på pension i
2002 og blev 1/5-2002 efterfulgt af Richard Øster-
balle som direktør.  
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Organisation
Organisationen er bygget op af 5 afdelinger: Zoo,
formidling & marketing, teknik & service, admini-
stration & billetsalg og ZoOasen (bilag 5). Hver
afdeling har en afdelingschef. Dog har administra-
tion, billetsalg og ZoOasen fælles chef.
Direktøren er p.t. chef for zoo afdelingen. Givskud
Zoo har en fastansat medarbejderstab på 30, men
i højsæsonen stiger det samlede antal ansatte til
ca. 110. Service, billetsalg og ZoOasen benytter sig
udelukkende af sæsonansat arbejdskraft, mens
formidlingsafdelingen i nogen grad anvender
sæsonansatte. I alt har Givskud Zoo ca. 44 årsværk.

Netværk
Med stiftelsen af den selvejende institution Giv-
skud Zoo startede en udvikling frem mod et
moderne zoologisk anlæg. Skoletjenesten blev
udbygget, Givskud Zoo engagerede sig i internati-
onale avlsprogrammer for truede dyr og der blev
etableret kontakter til landets højere lærer-
anstalter med henblik på at skabe et samarbejde
med diverse forskere.

Givskud Zoo var stiftende medlem af FDZ (Forenin-
gen af Danske Zoologiske haver) i 1989. Denne
forening er siden udvidet til også at omfatte akva-
rier og hedder i dag DAZA (Danish Association of
Zoo and Aquaria). Givskud Zoo er også medlem af
EAZA (European Association of Zoo and Aquaria),
hvor institutionen er meget aktiv i en række EEP
avlssamarbejder (European Endangered species
Programs) og specialistgrupper. Givskud Zoo fører
selv 3 internationale stambøger. Givskud Zoo er
også repræsenteret i IZE (International Zoo-Educa-
tors association), og endelig blev institutionen
medlem af WAZA (World Association of Zoo and
Aquaria) i 2001. Givskud Zoo har et tæt samarbej-

de med de nationale kollegaer, men hovedparten
af netværksaktiviteten er med internationale part-
nere, hvilket understreger branchens internationa-
le karakter.

Givskud Zoo er også medlem af JA (Jyllands
Attraktioner), der er sammenslutningen af 14
større jyske turistattraktioner. JA samarbejder 
om markedsføring, kvalitetsudvikling og erfarings-
udveksling.

Dyrebestand
Da Løveparken åbnede, var der som navnet anty-
der kun løver. Men meget hurtigt i årene derefter
udviklede dyrebestanden sig til at have det
omtrentlige omfang, den har i dag. Mest betyden-
de var udvidelsen med Danmarks største elefant-
anlæg i 1971 og udbygning af de afrikanske afsnit
i 1973. Efter den store succes med safarianlæg til
løver forsøgte man sig også med et lignende
anlæg til bavianer. Det måtte dog hurtigt lukkes,
da bavianerne totalt ødelagde anlægget og speci-
aliserede sig i at ødelægge gæsternes biler. Da den
selvejende institution Givskud Zoo overtog Løve-
parken, skiftede dyrebestanden efterhånden
karakter, idet der blev satset mere på dyrearter
der havde en højere bevaringsmæssig status. Det
var for eksempel hesteantilope, giraf, arabisk oryx,
chimpanse og næsehorn. Den samlede dyrebe-
stand har dog i mange år ligget stabilt på omkring
800-1000 dyr fordelt på ca. 120 forskel-lige arter.  

Anlægsudvikling
Efter købet af Løveparken i 1983 havde Givskud
Zoo nogle år, hvor der ikke var råd til nye anlæg.
Men i 1987 kastede man sig så ud i det første
større nye projekt, et nyt chimpanseanlæg på ca.
1500 m2.  I årene efter fulgte en række fornyelser.
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• De Afrikanske savanneanlæg blev udvidet til ca.
95.000 m2.

• Et 10.000 m2 frianlæg til Berberaber med direkte
publikumsadgang, i øvrigt det første af sin slags i
Danmark.

• Det største og eneste næsehornsanlæg i Dan-
mark, der er bygget med henblik på at skabe
optimale yngleforhold for de afrikanske hvide
næsehorn.

• Det hidtil største enkeltprojekt i Givskud Zoo, det
16.000 m2 store anlæg til gorillaer blev bygget i
perioden 1998-2000 og åbnede i sommeren 2000.

• Det sidste større anlægsprojekt er det 6000 m2

store ulveanlæg der åbnede i 2002.
• Sideløbende er der blevet investeret i ny hoved-

indgang/kontor, nye toiletfaciliteter og udbyg-
ning af personalefaciliteter og lagerhaller.

Endvidere er der udført hårdt tiltrængte renove-
ringer af vandforsyning, elforsyning og kloakerin-
ger. Givskud Zoo har sin egen lokalplan (ref 11)
udarbejdet af Give kommune i 2004.

Siden starten af Løveparken er der blevet eksperi-
menteret med mange forskellige slags anlægsde-
sign. Safarioplevelsen hos løverne eller på
savanneområderne i egen bil, synes de fleste
gæster, er noget af det bedste, primært fordi bilen
ikke opleves som en barriere. Med Berberabe-
anlægget fra 1990, hvor publikum havde direkte
adgang til fods, blev der tilføjet endnu en milepæl
i anlægsdesign i danske zoologiske anlæg. Formid-
lings- og oplevelsesmæssigt er det optimalt at
have direkte adgang til dyrenes anlæg. Men det
siger sig selv at der er begrænsninger på arten af
dyr, man kan blande med publikum. 

I de senere år er der forsøgt samlet de bedste ele-

menter fra forskellige anlægsdesign i et grund-
koncept, som anvendes i alle nye anlæg. Koncep-
tet kaldes ”QOSIE” der står for Quality-Open-
Space-Immersion-Exhibit. ”Quality” for kvalitet i
anlæggets udformning og størrelse som tilfreds-
stiller dyrenes behov. ”Open” for åbent anlæg
uden synlige barriere eller oplevelse af, at der ikke
er barriere. Det er besluttet, at ingen dyr i Givskud
Zoo må opleves igennem en barriere af tråd eller
tremmer.  Flyvende fugle kan således kun opleves
ved, at man er i volieren sammen med dem. ”Spa-
ce” for rummelighed så ingen dyr opleves som
pladsbegrænset. Dette kan resultere i, at dyrene
får så meget plads, at de kan være svære at se for
publikum. Det er imidlertid en af grundstenene i
Givskud Zoo koncept, at oplevelsen er mere på
dyrenes præmisser.

Dette kræver forståelse fra publikum, og det sæt-
ter lidt højere krav til anlæggenes designmæssige
oplevelsesværdi, hvilket fører til det sidste ele-
ment i QOSIE nemlig ”Immersion”. ”Immersion”
betyder egentlig ”sænke ned i”, men er taget fra
det oprindelige safarikoncept, hvor publikum er
på opdagelse/rejse inde i selve dyreanlægget. Det
er enten med direkte adgang, eller hvis det af sik-
kerhedsmæssige grunde er nødvendig med fysisk
adskillelse, lavet sådan, at det stadig opleves, som
om man er i anlægget. Immersion begrebet inde-
bærer også anvendelse af kulturelle ledetråde i
form af bygninger med kulturelt autentisk udtryk
og terrænanlæg, der byder publikum på udfor-
dringer og forhindringer, så det bliver spændende
og informativt, selv uden at se dyrene.

Et af de bedste eksempler på QOSIE konceptets
anvendelse ses i dag i Givskud Zoos nye anlæg 
for gorillaer.
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Perspektivplanens formål
Formålet med perspektivplanen er først og frem-
mest at beskrive de retningslinier og værdier, som
danner grundlag for de kommende års udvikling i
Givskud Zoo.

Givskud Zoo har igennem årene (1987-95-2000-02)
udarbejdet forskellige handlings- og masterplaner.
Nærværende plan bygger på de samme grundele-
menter som i perspektiv- og handlingsplanskitsen
2000. Men specielt på det publikumslogistiske
område er der helt nye visioner, der giver Givskud
Zoo væsentligt forbedrede muligheder for at
opfylde sit primære formål.

Givskud Zoos formål:
”Givskud Zoo primære formål er at skabe fascina-
tion og forståelse for den biologiske verden og at
skabe engagement og motivation til at bevare
denne verdens biodiversitet”. 

Det vigtigste redskab er udstilling af levende dyr
fra forskellige dele af verden.

I lyset af at hold af vilde dyr i en ex situ situation i
fangenskab altid vil være suboptimal for dyrene,
er det vigtigt at have en god etisk begrundelse for
drift af et zoologisk anlæg. En sådan begrundelse
er formuleret første gang i FDZ’s etiske regler fra
1989 (ref 1) og siden gentaget i DAZA’s etiske 
regler fra 2002 (ref 2). Reglen siger at: ”Dyre-
bestanden skal kunne begrundes med følgende
formål: formidling, forskning eller bevarelse”. I
planlægnings- og beslutningsprocesser i Givskud
Zoo anvendes følgende prioriterede rækkefølge 
af disse formål: 

Formidling > Bevaring > Forskning
Zoologiske anlægs indlysende styrke er at kunne
vise dyr. De er ikke udstoppede eller transformere-
de til et abstrakt medie. De er levende, aktive,
ægte og i det rigtige størrelsesforhold. Dette er et
fantastisk udgangspunkt for at skabe fascination
og formidle biologisk viden. Hvis anlægget er godt
designet, og dyrene har gode muligheder for at
vise naturlig adfærd, er de næsten i stand til at 
formidle sig selv. Ved hjælp af forskellige medier, 
skilte, aktiviteter eller personlige guider kan 
man desuden tilføre formidlingen mange ekstra
niveauer.

Rio-konventionen om biologisk diversitet fra 1992
foreskriver: ”bevarelse af biologisk diversitet,
bæredygtig udnyttelse og lige fordeling af natu-
rens værdier”. EU-forordningen, der ligger til
grund for den gældende danske bekendtgørelse
om godkendelse og tilsyn med zoologiske anlæg,
(ref 5) formulerer også et krav om bevarelse af
biologisk diversitet. Tabet af diversitet er selvføl-
gelig et grundlæggende problem. Men man glem-
mer ofte at forudsætningen for enhver bevaring
er at skabe forståelse, ansvar og engagement hos
de involverede mennesker. Formidling er altså
næsten i sig selv en bevarende aktivitet. Biologiun-
dervisningen i skolerne er utilstrækkelig og de
zoologiske anlæg har med deres stærke pædago-
giske virkemidler en mulighed for at spille en
meget vigtig rolle i undervisningen af både børn
og voksne.
Der findes en håndfuld rigtig gode eksempler på
bevaring af truede dyr i zoologiske anlæg. Men
det er nødvendigt at erkende, at de zoologiske
anlæg har en række begrænsninger. I forhold til



antallet af truede dyrearter i verden er det et
meget lille antal, der i dag kan forvaltes i alvspro-
grammer i zoologiske anlæg. Det genetiske grund-
lag og de opnåelige populationsstørrelser i
avlsprogrammerne sætter også nogle ret korte
tidsgrænser for programmernes effektivitet. De
fleste zoologiske anlægs opbygning har meget lidt
til fælles med de anlæg, man ville lave, hvis dyre-
holdet udelukkende havde et bevaringsmæssigt
sigte. Reelt bevares dyrene bedst, der hvor de
lever, i deres naturlige habitat. Gibbonaben og
næsehornsfuglen er f.eks. kun enkelte brikker i
regnskovens store puslespil, og det bliver meget
svært at genskabe et tabt puslespil, hvis man kun
har bevaret to brikker.

Når det er sagt, så er der dog ingen tvivl om, at de
enorme ressourcer, zoologiske anlæg anvender på
at holde dyr ex situ, kan være af afgørende betyd-
ning for netop deres bevarelse. De zoologiske
anlæg forvalter i forvejen deres små populationer
nøje for at undgå indavl og hybridiseringer (under-
artskrydsninger). Dette er en proces, der i realiteten
er det samme som bevaring af biologisk diversitet.

Zoologiske anlæg har også en potentiel meget
stor rolle at spille i formidling af naturbevarelse og
direkte deltagelse i in situ (i naturlig leveområde)
projekter. Med de mere og mere betrængte natur-
bevarelsesprojekter rundt omkring i verden bliver
det stadigt sværere at skelne naturparker fra zoo-
logiske anlæg. Behovet for faglig kompetence og
kendskab til direkte management af dyr i in situ
naturbevarelse er stigende. Denne kompetence
findes netop i mange af de zoologiske anlæg og
deres internationale samarbejdsorganer. 

De zoologiske anlæg er også oplagte forskning-
anlæg med en række fordele for både studerende
og forskere. Tilgængeligheden af forskningsmate-
riale (dyrene) er meget høj i modsætning til, hvad
der ofte er tilfældet i naturen. Situationen i de
zoologiske anlæg er perfekt til pilotprojekter og
afprøvning af metoder og teknikker, som senere
kan anvendes ved egentlig feltforskning. De zoo-
logiske anlægs vidtstrakte internationale netværk
giver mange muligheder og kontakter. Som
beslutningsgrundlag har forskning dog sjældent
stor indflydelse på kollektions- og anlægsplaner,
og er derfor naturligt den sidst prioriterede af for-
målene. 

Ud over de prioriterede formål i sig selv er det
besluttet at fremhæve tre kriterier i Givskud Zoos
perspektivplan nemlig: rekreativitet, kvalitet og
økonomisk optimering. 

Forudsætningen for at kunne formidle, bevare og
forske er, at virksomheden har betalende og til-
fredse gæster. Derfor er det rekreative miljø altaf-
gørende i et zoologisk anlæg. Undersøgelser har
vist, at de besøgende kun bruger ca. 1/3 af den
samlede opholdstid i zoologiske anlæg til at se på
dyr, resten af tiden bruges udelukkende rekreativt
og det er derfor vigtigt, at de nødvendige facilite-
ter er til stede. Gæsternes gennemsnitlige
opholdstid i Givskud Zoo er igennem de senere år
steget til lige omkring 5 timer. Transporttiden ibe-
regnet er det altså en heldagsoplevelse. Dette sæt-
ter store krav til de rekreative faciliteter. 

Det er afgørende at de rekreative tilbud under-
støtter mulighederne for den gode zoo-oplevelse
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og ikke udkonkurrerer den. Men hvis gæsten efter
flere timers ophold har oplevet blot et øjebliks for-
undring, betagelse og forståelse for en af de
udstillede dyrearter, er formålet nået.

Kvalitet som kriterium burde være selvforklaren-
de, men historisk set har Givskud Zoo oftest måtte
skele mere til løsningen end til kvaliteten. Fremo-
ver vil kvalitet indgå som prioriteret beslutnings-
faktor i alle aktiviteter i det zoologiske anlæg.
Dette har en direkte sammenhæng med det sidste
prioriterede kriterium; økonomisk optimering.
Kvalitet kan i mange henseender købes for dyrt.
Det er derfor afgørende at det tilstedeværende
økonomiske grundlag, stort eller lille, anskues som
en ressource, der skal anvendes optimalt og ikke
maksimalt. Givskud Zoo har altid forsøgt at opti-
mere effekten af sine økonomiske ressourcer både
i drift og i anlæg. Denne politik vil blive fastholdt.

Formidling
Formidlingen i Givskud Zoo har to principielle ind-
satsområder; passiv og aktiv formidling. Den passi-
ve er den mest betydende, idet den udgør
hovedparten af den samlede formidling publikum
modtager, og langt det største antal gæster mod-
tager kun passiv formidling. Ved passiv formidling
forstås den grundlæggende oplevelse; ”menneske
møder dyr”. Dyrenes fysiske tilstedeværelse, deres
adfærd og dyreanlæggets kvalitet og design
(QOSIE konceptet) skaber oplevelsen. Med oplevel-
sen startes det første trin i den pædagogiske pro-
ces, som er afgørende for at opnå den primære
målsætning med det zoologiske anlæg. Den gode
oplevelse med dyr skaber fascinationen. Med fasci-
nationen kommer interessen, og interessen driver

lysten til at tilegne sig viden. Med viden forstær-
kes fascinationen, og processen gentages. Ved et
vist niveau af viden er der skabt grundlag for
engagement og handling. Det er her aktiv formid-
ling kommer ind i billedet, idet den er en væsent-
lig faktor i omsætning af interesse til viden. Eller
sagt på en anden måde: Formidling er altafgøren-
de for, at et besøg i det zoologiske anlæg ikke
bare bliver ved oplevelsen.

Ved aktiv formidling forstås informationer som
gives via skilte, kataloger eller andre medier, per-
sonlige præsentationer eller guidninger foretaget
af formidlere. 

Givskud Zoo vil i de kommende år satse på at for-
bedre og udvikle både den passive og den aktive
formidling. En række af de eksisterende anlæg er
ikke indholdsrige nok, og underbygger ikke dyre-
nes naturlige adfærd tilstrækkeligt. Ligeledes er
det anlægsmæssige design utidssvarende i mange
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anlæg. Det gælder for eksempel det eksisterende elefant-
anlæg. Dyrenes naturlige habitat og økologi illustreres
ikke tydeligt nok. Forbedringer vil både øge anlæggenes
formidlingsmæssige værdi såvel som dyrenes velfærd. 

Det klassiske skilteprincip som anvendes i de fleste zoolo-
giske anlæg har været diskuteret meget i de senere år.
Erfaringerne viser, at formidlingseffekten er meget lav,
og det er yderst vanskeligt at motivere gæsterne til at til-
egne sig andet end basal faktuel viden fra skilte. Givskud
Zoo vil arbejde for at optimere anvendelsen af skilte og
inddrage alternative formidlingsmedier.

Den aktive formidling i form af guider og personlige
præsentationer er en meget effektiv formidlingsform. Det
giver gæsterne en bevidst oplevelse af at modtage, og det
er en metode, der nemt kan evalueres og løbende forbed-
res. Det er imidlertid også dyrt, idet det kun foregår med
et konstant forbrug af løntimer og omkostningerne pr.
gæst er høje da det antal gæster, som drager gavn af
direkte formidling, kun er en lille del af det samlede antal
gæster. Det er Givskud Zoos mål at optimere indsatsen, så
flest muligt får bedst mulig personlig formidling.

Følgende tiltag vil blive prioriteret:
• Udbygning af det eksisterende præsentations-

program og inddragelse af dyrepasserne i 
formidlingen.

• Udbygning af tilbudet om guidning af grupper.
• Udvikle et elektronisk, flersproget guidesystem i 

zoo-toget (se publikumslogistik)
• Udvide repertoiret af undervisningstilbud til 

skoler og læreanstalter.
• Udvide mulighederne for nærhedsoplevelser 

med dyr under opsyn.
• Udbygge mulighederne og informationsnive-

auet på hjemmesiden www.givskudzoo.dk

13



Publikumslogistik
En grundlæggende idé i perspektivplanen er, at
publikums ”tilstand” er afgørende for overhove-
det at nå til det første trin i processen, den gode
oplevelse. Denne ideelle tilstand er: ROS ( Ro Og
Sikkerhed ) og det er vigtigt at skabe ROS i alle
aspekter af gæsternes besøg i Givskud Zoo.

Ro som modsætning til stress er en tilstand hvor
sanserne åbnes for nye og anderledes indtryk. Ro
er også forudsætningen for at skabe gode minder
med kollegaerne, familien, kæresten og børnene.
Ro er betingelsen for at weekenden, ferien eller
fridagen overhovedet har en rekreativ værdi. Med
de betingelser den typiske børnefamilie og ferie-
turisten har, er stress næsten uundgåelig. Det er
derfor målsætningen straks ved indgangen og
hele vejen under besøget i Givskud Zoo at afstres-
se gæsterne mest muligt.

Sikkerhed som modsætning til usikkerhed er en
væsentlig del af tilstanden ROS. Sikkerhed opnås
ved hele tiden at lede gæsten og kun skabe valg-
situationer, når mulighederne er entydige, og der
er ro til at træffe valg. Systemer og ledetråde skal
være tydelige. De nødvendige holdepunkter:
toiletter, rekreative faciliteter, indgang og udgang,
retningsvisere m.m. skal være der, hvor det forven-
tes. Optimalt set skal den stressede, distræte gæst,
der ikke kender forskel på nord og syd, og som skal
styre hele sin familie, kunne starte ved indgangen
og uden at have været i tvivl eller fare vild en ene-
ste gang, komme glad og tilfreds ud ad udgangen
5 timer senere. Gæsterne må gerne have en for-
nemmelse af ikke at have oplevet alt i Givskud Zoo.
Men de oplevelser, de havde, skabte ikke forvirring

eller frustration. De indbød kun til at komme tilba-
ge for at opleve resten en anden gang.

En afgørende forudsætning for at skabe ROS, er at
biltrafikken og gæsternes bevægelsesmønster
ændres radikalt. 
Bilen er både et historisk og grundlæggende ele-
ment i Givskud Zoos koncept. Bilen er publikums
oplevelsesplatform og sikkerhedsforanstaltning i
de store kørselsanlæg. Den giver mulighed for at
medbringe ekstra personlig bagage under
besøget. Den giver de besøgende beskyttelse både
mod dyr og dårligt vejr. Endelig er den rent psyko-
logisk et stykke privat rum, som publikum kan
medbringe, og som er med til at give tryghed og
bekvemmelighed. En faktor, der normalt bidrager
til oplevelsens rekreative indhold. Bilen har med
andre ord altid været en positiv forudsætning for
oplevelser i Givskud Zoo – den er imidlertid også
det største problem.  På de store dage i højsæso-
nen har Givskud Zoo omkring 8000 gæster. Dette
er i forhold til Givskud Zoos areal ikke noget pro-
blem, men disse gæster medbringer omkring 3000
biler. Det medfører ofte store trafikale problemer
på tilkørselsvejene og på nøglepunkter i selve
Givskud Zoo: Der er en uacceptabel ventetid ved
billettering og problemer med sammenblanding af
fodgængere og biler på området. Bilkøerne fjer-
ner folks bevægelsesfrihed og det ødelægger
mulighederne for gode oplevelser med dyrene.
Det er svært at kommunikere og formidle til de
mange gæster i privat bil. Bilerne har en negativ
indflydelse på miljøet og sender et forkert signal i
en i øvrigt naturpræget oplevelse i Givskud Zoo.
Endelig er det nødvendigt at anlægge infrastruk-
turen med speciel hensyntagen til de mange biler i
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højsæsonen. Det resulterer i et overdimensioneret
vejnet og parkeringspladsareal i forhold til beho-
vet i hovedparten af åbningssæsonen, hvor der er
væsentlig færre biler i området. 
Løsningen på disse problemer er at nedfase biler-
ne som en nødvendig forudsætning for gode ople-
velser i Givskud Zoo. En sådan omlægning kræver
både en holdningsændring hos publikum, og at
der skabes tillokkende alternativer til bilen. Det
kunne være muligheden for at bevæge sig rundt
til fods på et spændende stisystem og med et
internt transportmiddel (Zoo-toget), der giver bed-
re oplevelsesmuligheder end i bil. Med det
udgangspunkt er det besluttet, at det fremtidige
anlæg skal designes, så de bedste oplevelsesfor-
mer i prioriteret rækkefølge er: 

Zoo-toget > til fods > i bil

Alle mulighederne findes allerede i dag, men i
omvendt prioritering. Givskud Zoo har et halvfær-
digt stisystem og tilbud om en tur i en guidet safari-
bus. Men kun ca. 10% af gæsterne vælger i dag at
gå ind og tage safaribussen. Dette skyldes flere ting.
Nogle gæster ankommer med offentlig transport og
er dermed til fods, nogle er bekymret for at med-
bringe bilen, andre vælger at lade bilen stå, fordi
der er lang kø ved billetteringen og nogle få af
gæsterne ved, at der er mange oplevelser til fods.

Alle disse muligheder bidrager til det andet af de
store problemer i Givskud Zoo: Publikumsforvir-
ring. Forstået både som publikums mulighed for at
overskue oplevelsesmulighederne, men også rent
fysisk i faren for gentagne gange at miste oriente-
ringen i området. Allerede ved indkørslen til Givs-
kud Zoo skabes der tvivl hos gæsten om, hvilke

muligheder man har. Med mindre man er kendt i
Givskud Zoo i forvejen, er det umuligt at overskue
konsekvenserne ved at vælge den ene oplevelses-
form frem for den anden. Dette problem løses i
dag delvist ved at gæsten bliver vejledt af en stab
af servicemedarbejdere, hvoraf man ofte møder
den første helt uden for indkørslen. 

Siden åbningen af Løveparken og indtil i dag har
den grundlæggende logistik været baseret på et
lineært princip. Gæsterne kom ind et sted og
bevægede sig fremad i en ensrettet bevægelse,
indtil man igen forlod området et andet sted.
Undervejs var der mulighed for at gøre ophold på
forskellige parkeringspladser. Som afslutning på
turen fandt man den største koncentration af
rekreative faciliteter. Denne perspektivplan
lægger op til, at de fleste gæster fremover går ind
til fods og anvender zoo-toget til at komme rundt
med, og oplevelserne planlægges og udgår fra et
centralt zoo-center. D.v.s en stjerneformet publi-
kumslogistik. Hermed opnås en væsentlig forbed-
ring af de logistiske og formidlingsmæssige
muligheder. 

Bevaring
Givskud Zoo skal engagere sig maksimalt i både in
situ såvel som ex situ bevarelse af dyr og natur.

Der er ingen tvivl om at kompetencen i øjeblikket
er størst på ex situ bevarelse, hvilket principielt er
ensbetydende med den management, der til dag-
lig foregår i det moderne zoologiske anlæg og i
de internationale avlsprogrammer. En lang række
af disse programmer er meget succesfulde og fun-
gerer på et højt fagligt niveau.

Blå = lineær logistik, grøn = stjernelogistik

15

Zoo-logistik



Ud over at deltage i det globale dyreregistrerings-
samarbejde ISIS (International Species Information
System) deltager Givskud Zoo med dyr i 16 euro-
pæiske/globale avlssamarbejder. Givskud Zoo fører
selv 3 europæiske stambøger på: Sort Hesteantilo-
pe (Hippotragus n. niger), Uganda zebra (Equus
burchelli böhmi) og Hvidhalet gnu (Connochaetes
gnou). Institutionen er personrepræsenteret i 3
EAZA TAG’s (Taxon Advisory Group) og 4 EEP avl-
skommiteer. Med den faglige personaleressource
Givskud Zoo har er dette allerede et meget stort
engagement. Men Givskud Zoo vil dog også frem-
over engagere sig maksimalt i andre relevante
bevaringsmæssige samarbejder.

Globalt set er der en række problemer, der forhin-
drer, at den ex situ indsats som de zoologiske
haver yder er optimal. Et af de største problemer
er, at kun en lille del af den nationale såvel som
internationale zoo-branche deltager aktivt i de
bevaringsmæssige samarbejder. Det er derfor også
et af Givskud Zoos mål at arbejde for at stadigt
flere zoos søger optagelse i samarbejdsorganisa-
tionerne og lever op til betingelserne. 

Dyrebestand
Dyrebestanden skal være begrundet i: formidling,
bevaring og/eller forskning.

Givskud Zoo skal deltage med alle tilstedeværende
dyrearter i internationale avlsprogrammer, hvis
sådanne findes. Det betyder også, at af dyrearter
med det samme formidlingsmæssige potentiale
skal man vælge den med den mest kritiske beva-
ringsmæssige status. 

Dyrebestanden i Givskud Zoo har altid været base-
ret på større pattedyr og fugle, der har et stort
krav til anlægsareal. Denne overordnede politik
fortsættes. Der er ikke planlagt indførelse af en
bestand af mindre dyr som padder, fisk og insek-
ter. Dyrearter, der kun kan holdes med store tek-
nologiske eller energimæssige omkostninger
(tropiske anlæg, vandrensningsanlæg m.m.), vil
blive nedprioriteret, medmindre der findes alter-
native løsninger.  

Import af vildtfangede dyr er, i henhold til de eti-
ske regler i DAZA, ikke tilladt. Denne regel efterle-
ves 100% i Givskud Zoo. Eneste undtagelse, som
endnu aldrig har været nødvendig, er ved import
af dokumenteret nødvendigt genetisk materiale
til et avlsprogram. I så fald skal Givskud Zoo selv
stå for udvælgelse, indfangning og transport af
det nødvendige dyr. 

Der er planer om en begrænset udvidelse af
nuværende dyrebestand, men der vil mest blive
tale om en udskiftning af eksisterende arter. Dette
vil primært bestå i, at dyrearter med lav bevarings-
status skiftes ud med arter med højere bevarings-
status. Et bevaringsmæssigt kriterium medfører
valg af specifikke dyrearter, hvorimod dyrearter,
der er valgt ud fra et formidlingsmæssigt kriteri-
um, ofte giver muligheder for flere alternativer.  

Af ønsker om større nye dyr kan nævnes (upriori-
teret): tiger, orang utan, bonobo (chimpanse),
bjørn, hyæne, hyænehund, Pere Davids hjort, kaf-
ferbøffel, alligator. Dertil kommer en række min-
dre arter: skovhund, odder, gibbon, halvaber,
marmorkat, præriehund, puduhjort, div. slanger.
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Efter QOSIE-konceptet, som udstillingen af de fleste
pattedyr i Givskud Zoo allerede lever op til, må fug-
le i fremtiden heller ikke opleves igennem en fysisk
barriere. Det er dog ikke på samme måde muligt at
foregive, at den nødvendige barriere i fugleanlæg
ikke eksisterer. De nuværende fugleanlæg skal der-
for ombygges til 2-3 meget store gennemgangsvoli-
erer eller baseres på fugle, som naturligt ikke er
flyvende. 

For at bygge videre på den kompetence, der allere-
de i dag findes i Givskud Zoo, er det indlysende at
der skal være anlæg med: sydamerikanske pape-
gøjer og afrikanske traner, storke og vandfugle. Af
ønsker om nye fugle kan i særdeleshed nævnes
pingviner. Dette betyder, at alle de nuværende tra-
ditionelle fugleanlæg skal fuldstændig ombygges
eller nedlægges. 

Med udvidelsen i dyrebestanden forventes en udvi-
delse af dyrepasserstaben. Ligeledes forventes den
øgede anvendelse af adfærdsberigelse og manage-
ment orienteret træning af dyrene at stille større
krav til dyrepasningen i årene fremover. 

Endelig ønskes den akademiske stab udvidet med
en fastansat dyrlæge. Udviklingen i zoo-veterinær
medicin kræver en langt højere grad af specialise-
ring, end man kan forvente af en tilsynsførende
dyrlæge. 
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Givskud Zoos Naturfond
Givskud Zoo forpligtiger sig til at deltage maksi-
malt i in situ bevarelsesprojekter. Såfremt kompe-
tencen er til stede eller umiddelbart kan udvikles,
kan Givskud Zoo engagere sig direkte. I øvrigt kan
in situ projekter støttes finansielt. 

Givskud Zoo har i 2003 oprettet en naturbevarelses-
konto kaldet ”Givskud Zoos Naturfond”. Formålet
er at støtte naturbevarelsesprojekter rundt omkring
i verden. Fonden administreres af Givskud Zoo såle-
des, at alle midler, herunder private bidrag, går
ubeskåret til naturbevarelse. Givskud Zoos ledelse
tager beslutning 2-3 gange årligt om de projekter,
der skal støttes. Det er formålet at støtte projekter,
der ligger i grænseområdet mellem ren naturbeva-
relse, og der hvor kompetencen fra zoologiske
anlæg er direkte anvendelig. D.v.s projekter der
involverer kontrol, indfangning, pasning, mærk-
ning og genudsætning af dyr og formidling.

I øjeblikket modtager en række projekter fast
årlig støtte. Det drejer sig om et Orangutangen-
udsætningsprojekt i Wanariset på Borneo, et tapir-
forskningsprojekt i Brasilien og et skoletjeneste-
projekt i Cameroun. Sidstnævnte projekt er et
samarbejdsprojekt med Bristol Zoo i England og
Oakland Zoo i USA. Aktiviteten er koordineret af
formidlingsafdelingen i Givskud Zoo.
Naturfondens aktiviteter er ikke betinget af, at
det drejer sig om eksotiske naturbevarelsesprojek-
ter. Det er også muligt at støtte lokale danske
naturprojekter og formidling. Således har Givskud
Zoo i en årrække været involveret i et genudsæt-
ningsprogram med den danske odder. 

Derudover støttes en række projekter med mindre
engangsbeløb. Eksempelvis kan nævnes EAZA’s

tigerkampagne og kystregnskovskampagne og det
engelske Fauna & Flora International organisatio-
nens projekter til beskyttelse af Cambodias elefanter
og Fynbosplantesamfundet i Syd Afrika. Natur-
fonden har årligt udbetalinger på 80-100.000 kr. 

Naturen i Givskud Zoo
En meget speciel del af Givskud Zoos bevarings-
mæssige aktiviteter er den lokale omgivende
natur. 

Givskud Zoo har omkring 25 hektar med delvist
uplejet midtjysk natur. Denne natur er flere steder
en vigtig del af designet i de nuværende dyrean-
læg. Disse naturområder skal derfor bevares og
om muligt udbygges. Det er målet at den omgi-
vende natur skal være en fuldstændig integreret
del af dyreanlæg og rekreative områder i hele
Givskud Zoo. Det betyder, at alle eksisterende
områder med traditionelle have- og parkanlæg
skal lægges om. 

Naturtyper og plantelokaliteter, der styrker den
tilstedeværende naturlige fauna, vil blive fastholdt
og plejet. Jagt er ikke tilladt medmindre det drejer
sig om regulering af vildtbestande der er specielt
begunstiget af tilstedeværelsen af det zoologiske
anlæg (gråænder, krager m.m.).

Anvendelse af plante- og insektgifte er forbudt i
Givskud Zoo. Der kan dog blive tale om selektiv
bekæmpelse af indvandrende successionsarter fra
de omgivende landbrugsarealer, f.eks. den manu-
elle bekæmpelse af italiensk brandbæger der fore-
går i disse år. 
Ligeledes er Givskud Zoo forpligtiget til at vedlige-
holde plantesamfundet i den 10 hektar store he-
demose, der ligger centralt i området. 
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Mosen der er fredet efter § 3 i Naturfredningsloven,
blev botanisk kortlagt i 2002 (ref 10).

Der arbejdes med planer om at lave en natursti, der
både kan benyttes af Givskud Zoos gæster, men
muligvis også kan være offentligt tilgængelig. I for-
bindelse med de yderste sikringshegn overvejes det
også at lave et hegnet område, der skal være til-
gængelig som et frit hundeareal.

I Givskud Zoo er der også 4 fredede gravhøje (bilag
1), hvoraf de 3 uden videre kan gøres offentlig til-
gængelige, idet de er beliggende langs Tofthøj
Møllevej. Det planlægges at lave et parkeringsfelt
og en formidlingsudstilling i forbindelse med disse
gravhøje.

Hele området omkring Givskud Zoo er også et
såkaldt højfølsomt grundvandsdannende område. I
forbindelse med Givskud Zoos egen vandboring
projekteres en udstilling, der skal informere publi-
kum om de hydrogeologiske forhold omkring Giv-
skud og om Givskud Zoos rensningsanlæg og
vandforsyningssystem. I samme bygning skal der
også være en lille meteorologisk station og infor-
mationer om pilerensningsanlægget (se under Miljø
og ressourcepolitik) og den grundvandskontrol, der
løbende foregår der.
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Miljø- og ressourcepolitik
Givskud Zoos miljø- og ressourcepolitik regnes
også under bevarende aktiviteter.
Det overordnede tema og de primære formål for
et moderne zoologisk anlæg som Givskud Zoo
betinger naturligt, at institutionen i enhver hen-
seende er rollemodel for det omgivende samfund,
for så vidt angår miljø- og ressourcepolitik. Giv-
skud Zoo forpligtiger sig således til at have en
drift, der belaster det omgivende miljø mindst
muligt, og er minimalt ressourceforbrugende.
Givskud Zoo forpligtiger sig også til at formidle
om betydningen af den økologiske balance i
enhver relevant sammenhæng. 

Anvendelse af miljøgiftige stoffer er som udgangs-
punkt ikke tilladt. Findes der ikke alternativer,
eksempelvis i parasitbekæmpelse, skal anvendel-
sen begrænses maksimalt. Anvendelse af plante-
og insektgifte er forbudt i Givskud Zoo.

Givskud Zoo skal minimere anvendelsen af kunsti-
ge gødningsstoffer og så vidt muligt sørge for
næringsstofbalance på egne arealer. Det nyetab-
lerede pilerensningsanlæg er et eksempel herpå.
Pileanlægget på 3,5 hektar er etableret i 2003-4
og skulle kunne omsætte op mod 75% af de
næringsstoffer, der udskilles af dyrene i 
Givskud Zoo.

Alle affaldstoffer skal sorteres og genbruges mak-
simalt. Indkøb og forbrug skal ske med hensyn til
minimal produktion af affaldsmængder.

Design af dyreanlæg, bygninger og tekniske facili-
teter skal optimeres med henblik på minimal res-
source- og energiforbrug.

Energiforbruget til produktion, transport og op-
varmning skal optimeres og i videst muligt omfang
udnytte vedvarende og ikke-miljøbelastende ener-
gikilder. På lang sigt skal Givskud Zoo være uaf-
hængig af fossile brændstoffer og selv bidrage med
en produktion af vedvarende energi, der på årsbasis
mindst svarer til det, virksomheden forbruger. 

Materialer, fodermidler og varer i kiosk og cafete-
ria skal så vidt muligt være økologiske produkter
og fra bæredygtige produktioner. Salg af souvenir
m.m. fra ikke-bæredygtige produktioner er for-
budt.
Givskud Zoo er tilknyttet miljøsamarbejdet Green
Network i Vejle Amt. Til dette formål uarbejdes
der en miljøredegørelse og målsætninger for 2 års-
perioder. Givskud Zoo har indtil nu opnået to cer-
tificeringer og planlægger at forblive i Green
Network samarbejdet (ref 6). 

Forskning
Givskud Zoo har et godt samarbejde med en ræk-
ke nationale og internationale universiteter og
højere læreanstalter. Dette udmønter sig i studie-
og forskningsprojekter af alle mulige tilsnit. 
De udførte projekter er mest adfærdsstudier, men
også fysiologiske, anatomiske og veterinære studi-
er. Givskud Zoo har den forskningspolitik, at der
ikke kan udføres forskning, der kræver dyrefor-
søgstilsynets godkendelse eller forsøg, der på
nogen måde kompromitterer dyrenes velfærd.
Med de konstante ændringer på forskningsinsti-
tutionerne og læreanstalterne arbejdes der hele
tiden på at knytte nye kontakter og fortsætte 
det oplysende arbejde, så institutionerne forbliver
bevidste om de muligheder, der er for forskning i
Givskud Zoo.

Pilerensningsanlæg
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Med Givskud Zoo målsætninger for miljø og ener-
giforbrug er det også hensigten at inddrage så
meget forskning som muligt i projekterne på dette
område. Eksempelvis bliver der udført flere forsk-
ningsprojekter i forbindelse med det nye pilerens-
ningsanlæg.

Givskud Zoo vil også øge indsatsen for at blive
direkte engageret i og støtte in situ forsknings-
projekter.

Rekreativitet
Med erkendelsen af at et godt rekreativt miljø er
altafgørende for forudsætninger for at opnå det
primære formål, ønsker Givskud Zoo at styrke sine
rekreative faciliteter og kompetencer ganske væ-
sentligt i de kommende år.

Der er allerede taget skridt til at øge især service-
kompetencen i virksomheden via intern erfarings-
indsamling og kursustilbud. Erfaringsudvekslingen
med kollegaer i zoo- og turistbranchen (JA, DAZA)
ønskes også udbygget.

De rekreative faciliteter skal udbygges og styrkes.
Det drejer sig om toiletfaciliteter, kiosk og madste-
der, overdækkede rast- og spisepladser. Aktivitets-
faciliteter for børn og handikapfaciliteter.   

Ud fra en ren servicebetragtning er nogle af de
eksisterende faciliteter ikke tilstrækkelige. Der fin-
des i dag to kiosker på området. Begge er små og
utidssvarende. Vareudvalg og service er ikke på
niveau med Givskud Zoos målsætning. Så længe
de eksisterende forpagtningskontrakter løber, kan
dette imidlertid ikke ændres. Publikums mulighe-

der for at købe mad og forfriskninger er heller
ikke optimal, men Givskud Zoo har dog her en
væsentlig indflydelse og den eksisterende forpagt-
ning på området har en kortere løbetid. Det er
Givskud Zoos politik hurtigst muligt at hæve 
kvalitets- og serviceniveau i de omtalte faciliteter,
sekundært at styrke den økonomiske indtjening.
Givskud Zoo købte i 2002 restauranten ”ZoOasen”,
der ligger lige ved indgangen. Der er i de forløbne
to år brugt meget store ressourcer på at hæve
ZoOasens kvalitetsniveau.   

Mulighederne for at søge ly mod det danske vejr
og finde overdækkede rast- og spisepladser er hel-
ler ikke tilstrækkelige. Disse muligheder ønskes
udbygget og renoveret over hele området.
Projekteringen af det nye publikumslogistiske
system (se masterplanen) med et centerområde og
anlægsoplevelserne liggende i en stjerneformet
struktur forventes at styrke de rekreative facilite-
ter ganske væsentlig. 

Aktivitetsfaciliteterne for børn er i 2003 blev gen-
nemgået og bedømt efter Dansk Standard (ref 9).
Dette har betydet en gennemgribende renove-
ring og udskiftning, men der er stadig behov for
fornyelse over de kommende år. En del af denne
fornyelse vil ske i forbindelse med flytning af de
nuværende aktivitetsfaciliteter, som ligger i det
område, der projekteres til asiatiske dyreanlæg.
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Formål
Formålet med masterplanen er at skitsere den 
fysiske udvikling af Givskud Zoo i forhold til de
beskrevne formål i perspektivplanen.

Denne Masterplan beskriver en logistisk model
(bilag 1), hvor publikumsoplevelsen tager
udgangspunkt i et centerområde (zoo-center, C1)
med alle nødvendige rekreative faciliteter. Herfra
bevæger publikum sig ud til et af tre centre base-
ret på dyrebestande fra 3 geografiske hovedområ-
der: Amerika (AM), Afrika (AF) og Asien (AS). Efter
at have besøgt et område vender publikum tilbage 
til hovedcenteret. Logistikken får altså en stjerne-
struktur i modsætning til den nuværende lineære
struktur. Dermed skabes der langt bedre valgmu-
ligheder for publikum og bedre grundlag for enty-
digt anlægsdesign af de geografiske områder. Det
betyder også, at gæsterne i gennemsnit vil ophol-
de sig oftere/mere på zoo-centret (C1) med den
deraf følgende bedre understøtning af de rekrea-
tive faciliteter.

Stort set alle besøgende i Givskud Zoo ankommer 
i bil eller bus. Efter at have orienteret sig vælger
omkring 10 % af gæsterne at lade bilen stå og gå
ind. Med den nye logistiske model kører alle frem
til billettering. Når gæsten når til billetlugen stilles
de overfor valget mellem at gå ind eller tage bilen
med. Vælger man at parkere bilen og gå ind, har
man muligheden for gratis at tage zoo-toget, der
bringer gæsterne rundt på en langt mere spænd-
ende og informativ måde, end hvis man er i egen
bil. Man kan også vælge at tage hele turen til

fods, hvilket er mindst lige så spændende og infor-
mativ, men lidt mere udfordrende og fysisk
krævende, for turen er på mange kilometer. Ende-
lig kan man vælge at medbringe bilen. Det er
knapt så spændende en rundtur, men der er stadig
mange muligheder og når man har gennemført
turen kan man fra den centrale parkeringsplads
(P1) gå ind og har så de samme muligheder som
alle andre. Det koster imidlertid ekstra at få lov 
at medbringe bilen i området. 

Efter billettering kører de, der har valgt ikke at
tage bilen med, ind på parkeringspladsen (P1). 
Herfra går de ind af den meget synlige og markan-
te hovedindgang til zoo-centret (C1). På zoo-cen-
tret kan gæsterne hurtigt forvisse sig om Givskud
Zoos fysiske opbygning, de rekreative faciliteter
og deres placering. Ligeledes er der ingen tvivl om,
hvor udgangen og vejen tilbage til bilen er. Her
mødes gæsterne af en række portaler, der meget
tydeligt signalerer udgangspunkt til et af de 3
geografiske områder: Amerika, Afrika og Asien.

På zoo-centret findes alle de ting, man behøver,
og der er masser af rekreative muligheder, så man
har tid og ro til at træffe et valg om, hvor den
første spændende rejse skal gå hen. Når man har
truffet et valg, går man ind ad portalen til konti-
nentet og befinder sig så på portalområdet, hvor
man kan orientere sig om, hvad rejsen vil inde-
bære, hvilke oplevelser og dyr man kan forvente
at se. Portalområdet vil typisk være udformet som
en lille plads omgivet af kulturelle håndtryk i form 
af bygninger og effekter, der tydeligt signalerer, 

Masterplan 2004
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hvilket område man er på vej til. Fra portalområdet
udgår en meget tydelig fodgængersti ,som fører
gæsterne ud på rejsen.

Det er også her, man finder zoo-tog stationen. Med
korte intervaller ankommer der et zoo-tog, som
man frit kan stige på. Zoo-toget kører igennem
dyreanlæggene på området, så man får den klassi-
ske safarioplevelse. I zoo-toget er der et guide-
system på flere sprog, som informerer om de dyr,
man ser undervejs. Zoo-toget gør et kort ophold på
en område-station ude på selve det geografiske
område. Her kan man stå af og tage en rundtur til
fods. Både rundturen og zoo-togets rundtur fører
tilbage til område-stationen, så man har et fast hol-
depunkt på området. Er man sikker i sin orientering
kan man imidlertid også vælge at gå tilbage til sel-
ve zoo-centeret (C1), blive på zoo-toget, eller tage
en senere afgang som derefter vil bringe gæsterne
tilbage til zoo-center. Her kan man så slappe af og
udnytte de rekreative faciliteter eller vælge en ny
rejse til et andet område.

For de virkelig udholdende og orienteringssikre er
stisystemet i hele Givskud Zoo forbundet, så man kan
gå hele vejen igennem alle områderne. Disse ruter
er tydeligt markeret med informationer om, at man
er på vej ud på en safari, der let kan blive en 6-7 km
lang gåtur. Gåturen indeholder selvfølgelig de
anlægsstier, som er i forbindelse med de geografi-
ske centre, men de indeholder også stiforløb, der er
helt unikke og som gør en gåtur meget spændende.
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For de gæster, som af den ene eller den anden
grund alligevel vil have bilen med, går turen direkte
fra billetsalget og ned på det første område: Ameri-
ka. De kører i princippet den ensrettede tur, som i
dag eksisterer i Givskud Zoo og får derfor som
udgangspunkt ikke den information og vejledning,
som ligger i zoo-centret (C1). På områdecentrenes
P2 og P3 kan de parkere bilen og har de samme
muligheder som andre gæster. Efter at have gen-
nemført hele safarituren havner de på P1 og kan
herfra gå ind på zoo-centret C1. De har derefter
igen de samme muligheder som alle andre. Bilen
koster en ekstra afgift og forsynes med et mærke
eller en elektronisk nøgle, som tillader gæsten at
køre ind på området. På samme måde som i dag
kan man gøre turen flere gange. Gæsterne i bil har
dog ikke adgang til en lang række anlæg og de får
ingen aktiv formidling. Med opbygningen af kapa-
citeten på zoo-toget og den ekstra afgift på bilen
forventes det at biltrafikken kan reduceres til ca. en
tredjedel af det nuværende. Det er ikke målsætning
med denne masterplan helt at afskaffe biltrafikken,
og især er det vigtigt at bibeholde muligheden for
at private busselskaber kan køre ind. 



Zoo-toget 
Med det gamle kørselsanlæg til bavianer i Løve-
parkens tid blev det nødvendig at indføre det
første zoo-tog, idet aberne ødelagde gæsternes
biler. Siden er der gjort flere forskellige lignende
tiltag på at skabe alternativer til transport af pub-
likum i området. Løveparken havde også et anlæg
til amerikansk bison, hvor man havde et rigtigt
smalsporet dieseltog på skinner. P.g.a. problemer
med sporene blev dette tog dog hurtigt opgivet.
Senere blev safaribusserne indført. Det drejer sig
om almindelige 16 meters rutebusser, hvoraf Giv-
skud Zoo i dag selv har to og i højsæsonen må leje
et antal eksterne busser. Disse busser er for øje-
blikket de gående gæsters eneste mulighed for at
opleve safariområderne. Safaribusserne har en
række ulemper. De er rent fysisk for store til at
give publikum en god oplevelse med dyr, man sid-
der simpelthen for højt oppe. De er ofte ubekvem-
me i sommervarmen og de kræver buschauffører
med stort kørekort. Den største fordel med busser-
ne er, at det er muligt at lave aktiv formidling
ombord.
Planen er at erstatte disse busser med specielt
designede køretøjer, der kan transportere hoved-
parten af Givskud Zoos gæster. Disse køretøjer, der
kaldes for zoo-tog, er designet så publikum sidder
med en øjenhøjde på ca. 1,5 meter over terræn.
zoo-toget har 2-3 vogne og kan transportere
omkring 70 passagerer.

Zoo-toget kan ikke køre hurtigere end 15 km/
timen og ”lokomotivføreren” udfører også den
formidling, der er ombord på toget. Zoo-toget
kører overvejende på sin egen rute som design- og
formidlingsmæssigt vil blive opprioriteret (rød rute
på oversigtskort, bilag 1). Ligeledes kører den i en
række anlæg, hvor biler ikke har adgang. Et elek-
tronisk informationssystem sørger for, at chauf-
føren kan guide på flere sprog samtidigt.
Zoo-toget er i sig selv designet, så det virker inter-
essant og tillokkende at tage en tur. I et af de eksi-
sterende projektoplæg er zoo-toget udformet, så
det ligner et ældre damplokomotiv. Men på grund
af begrænsningerne med skinnekurver og evt.
problemer med, at dyrene ikke bryder sig om skin-
nelegemer, projekteres toget med gummihjul.
Konstruktionsmæssigt er der taget maksimale mil-
jøhensyn, og zoo-toget skal drives af et ikke fossilt
brændstof, optimalt set brint.
Afhængig af konstruktionstype skal Givskud Zoo
have 15-35 zoo-tog for at transportere det totale
antal gæster, der i øjeblikket kan være på en vel-
besøgt dag i højsæsonen. Zoo-tog systemet kan
dog udbygges gradvist, og efterhånden som kapa-
citeten øges, vil der blive lagt stigende pres på
bilerne således, at det vil koste mere og mere at få
bilen med ind på området. 
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De geografiske områder
Givskud Zoo har traditionelt beskæftiget sig med
dyr fra 5 kontinenter. Denne plan lægger op til at
dette opleves af publikum som 3 formidlingsmæs-
sige hovedområder: Amerika, Afrika og Asien.
Europa er ikke medtaget da dette i princippet er
vor omgivende natur. I visse sammenhænge kan
dyr fra Europa dog erstatte amerikanske arter ud
fra bevaringsmæssige synspunkter. Eksempelvis
ved anvendelse af europæisk brun bjørn, der er
stærk truet i modsætning til den nordamerikanske
brune bjørn, eller europæisk elg, der udmærket
kan formidles som et amerikansk dyr. I det hele
taget skal de nordamerikanske dyr formidles som
repræsentanter for hol-arktiske arter, der også fin-
des i Europa/Asien.
Som skitseret på oversigtskortet (bilag1) er der
afsat ca. 16 hektar til amerikanske dyr i den nord-
vestlige del af området. Centralt og mod sydvest er
der afsat ca. 36 hektar til afrikanske dyr og endelig
mod sydøst er der afsat ca. 16 hektar til asiatiske
dyr. Der er to faktorer der har medført denne
opdeling. For det første er der en række helt nye
afrikanske anlæg, som ikke lader sig flytte, og for
det andet betinger et nyt og tidssvarende anlæg til
de asiatiske elefanter et væsentlig større areal end
der, hvor det eksisterende anlæg ligger. 

I det følgende er der er knyttet beskrivende noter
til nogle af de prioriterede anlæg i de geografiske
områder. Detailplaner for alle nyanlæg er uden for
rammerne af denne masterplan.  og vil selvfølge-
lig være meget afhængig af rækkefølgen og det
økonomiske grundlag for hvert enkelt projekt. 

Område 1: Amerika.
På det amerikanske område er der en række eksi-
sterende anlæg, der enten er helt nye eller blot

behøver en renovering. Med tillægget af arealer i
den vestlige del af området er der også åbnet for
udvidelsesmuligheder. Et forhold som specielt
anlægget med bison, wapiti og elg kommer til at
nyde godt af. Det sydamerikanske kontinent har
ikke mange større dyr, der kan anvendes i zoologi-
ske anlæg, men der er dog planer om at tilføre et
par nye arter. Der findes derimod en række min-
dre arter som med stor fordel kan anvendes.

I bilag 2 (AM) er arealafsætningerne til de større
anlæg i det amerikanske område skitseret.

Afhængig af hvor længe der går inden det bliver
muligt at flytte de asiatiske elefanter, bliver det
eksisterende anlæg liggende. Dette vil i en over-
gangsperiode skabe lidt ”geografisk forvirring”,
men det er et af de praktiske problemer der er
uundgåelig når man bygger på eksisterende
anlæg. Til gengæld skabes der et ganske stort
råderum til nye amerikanske dyrearter når elefan-
terne er flyttet.

Af eksisterende amerikanske arter ønskes følgen-
de bevaret i masterplanen. De arter der holdes af
rent formidlingsmæssige årsager er markeret med
et (F): Bison (F), wapiti (F), elg (F, der anvendes
europæisk elg), canadisk ulv (F), næsebjørn (F),
vikunja, alpaka (F), kapivar (F), marsvin (F)
nandu (F), arapapegøjer, hvidhovedet silke-
abe el. tilsvarende.
Et af de meget spændende nye projekter med
eksisterende dyr fra det amerikanske område er et
nyt fritflyvningsanlæg til medlemmer af arapape-
gøjernes familie.
Givskud Zoo har igennem mange år oparbejdet en
stor erfaring med arapapegøjer og har i dag 6 for-
skellige ara arter som fremover skal kunne opleves
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i et 1500 m2 stort frianlæg, hvor fuglene kan flyve
rundt blandt publikum. Araanlægget giver også
mulighed for at kombinere med nogle af de mange
mindre dyr, som findes i Sydamerika (pris 5 mio. kr.).

Af planlagte nye amerikanske arter kan nævnes:
Uldabe (eller tilsvarende til det eksisterende java-
abeanlæg), præriehund (F), pingvin, bjørn (der
kan blive tale om både brun bjørn og brillebjørn,
såfremt det drejer sig om brun bjørn anvendes en af
de truede europæiske underarter), alligator (F),
tapir, skovhund, jaguar, pudu.

Anlæggene til præriehund, pingvin og alligator har
højeste prioritet. Både præriehund- og pingvinan-
lægget bliver udformet som klassiske QOSIE anlæg
med direkte publikumsadgang. Der er afsat ca. 7000
m2 areal til præriehundene og omkring 10.000 m2 til
pingvinerne, som skal være de varmetolerante hum-
boldtpingviner. Den største udfordring består i at
finde en energirigtig løsning på rensning af vandet
i pingvinanlægget (pris 2 mio. kr. for præriehunde-
anlæg, 5 mio. kr. for pingvinanlæg).

Anlægget til alligator skal også laves efter QOSIE
princippet, men selvfølgelig med en effektiv beskyt-
telse af publikum. Alligatoren er den mest kuldeto-
lerante af alle krokodiller, men det bliver dog
nødvendig at opvarme dele af anlægget og vand-
gravene for at disse krybdyr kan have en god trivsel
i det danske klima. Denne opvarmning skal udeluk-
kende foregå ved anvendelse af solfangere. Om vin-
teren skal alligatorerne holdes inden døre i stalde
(pris 4 mio. kr.).

Visualisering af detalje i nyt araanlæg

27



Område 2: Afrika
Det afrikanske område har den fordel, at det kan
blive liggende i forhold til nuværende placering.
Der kan også her drages fordel af det tilkøbte are-
al, men der har også altid været mere råderum syd
for de nuværende anlæg. Den mest markante
ændring bliver således udvidelse af de eksisteren-
de arealer og deraf følgende bedre muligheder
for at formidle de helt unikke afrikanske økosyste-
mer.

Den afrikanske dyrebestand kræver minimale
justeringer, og der er beskedent behov for nye
arter. Til gengæld ønskes bestandene af nogle af
dyrene at forøges væsentlig ud over, hvad der er
normalt for mindre zoologiske anlæg. Dette vil
have afgørende betydning for både formidlingen
og bevaringen af nogle af disse arter.

Arealafsætningerne er skitseret i bilag 3 (AF).

Af eksisterende afrikanske arter ønskes følgende
bevaret: Hvidt næsehorn, bongo, rothchilds
giraf, hvidhalet gnu, gemsbok, springbok,
sort hesteantilope, eland (F), watussi (F),
struds (F), manløs zebra, berberabe, manke-
får, dværgflodhest, zebramangust (F), mara-
bustork, gorilla, løve, krontrane, helligibis (F),
skestork (F), dværgflamingo, kohejre (F).
Af planer om nye arter kan nævnes: Hyænehund,
gepard, kafferbøffel (F), somali vildæsel, bonobo
(chimpanse). Som noget helt specielt bliver det
afrikanske område delt i to centre, idet løverne 
og chimpanserne skal opleves i tilknytning til selve
zoo-centret, hvorimod resten af anlæggene er
knyttet til områdecentret AF (bilag3).

Løven har altid været Løveparkens og Givskud
Zoos helt store dyreprofil. Løven er blandt andet i
kraft af sin abstrakte status som dyrenes konge, et
af de dyr, der har den allerstørste appeal til gæster
i zoologiske anlæg. Løven vil derfor også i fremti-
den være et af de vigtigste dyr i Givskud Zoo.

Løveanlægget bliver delt i to, så det spændende
klassiske kørselsanlæg for både biler og zoo-tog
bevares. Derudover bliver der et anlæg, hvor man
kan opleve løver til fods med en masse nærheds-
oplevelser (pris 7 mio. kr.).

I tilknytning til løveanlægget har man også
adgang til chimpanseanlægget, hvor det på læn-
gere sigt er planen, at den nuværende bestand
skal skiftes til Bonobochimpansen.

På det afrikanske savanneområde planlægges det
at udvide specielt det største savanneområde, så
det også kan huse hvide næsehorn. Dette er et led
i den udbygning af næsehornsanlægget, som star-
tede i 2001, hvor den 750 m2 store stald og det lille
udeanlæg på 26.000 m2 blev opført. Udvidelsen
kommer til at bestå i en kopi af et vulkankrater på
30.000 m2 så det samlede areal af savanneafsnittet
bliver på ca. 90.000 m2 (Pris 5 mio. kr.).

Derudover er der behov for udbygning af den
nuværende  staldkapacitet til giraf, zebra og gnu.
(pris 5 mio. kr.).
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Område 3: Asien
I forhold til det eksisterende er den største
ændring i masterplanen flytningen af det asiatiske
kontinent til den østlige del af Givskud Zoo. Fod-
gængerturen er ret kort på det asiatiske område.
Til gengæld projekteres der et flodløb, hvor publi-
kum sejler rundt i små både og derfra har indkig i
anlæggene. Terrænet er forholdsvist fladt med en
høj grundvandsstand, så det burde være muligt at
etablere et sådant flodløb med anvendelse af det
eksisterende vandspejl.

Arealafsætninger til større asiatiske anlæg er skit-
seret i bilag 4 (AS).

Af de eksisterende arter ønskes følgende bevaret:
asiatisk elefant, przewalskihest, kamel (F),
asiatisk vandbøffel (F), yakokse (F), hjortean-
tilope, nilghai (F), rød panda. 

Flytning af de asiatiske anlæg til det nye område
giver imidlertid også plads til en række nye dyr:
sibirisk tiger, Pere Davids hjort, Indisk næse-
horn, orang utan, gibbon, himalaya tahr.

Det største projekt nogensinde i Givskud Zoos
historie bliver flytningen af anlægget til de asiati-
ske elefanter. Der er afsat i alt 45.000 m2 til nyt
elefantanlæg og en ny stald på ca. 2000 m2. En del
af anlægget opleves fra små flodbåde, der tilsyne-
ladende sejler i elefantanlægget.

Det nye elefantanlæg bliver også et kombinations-
anlæg hvor andre dyrearter såsom: Hjorteantilope
og nilghai går sammen med elefanterne (pris 35
mio. kr.).

Flytning af kamel, przewalskihest og yakokse til et
nyt fælles 57.000 m2 stort anlæg på det asiatiske
område er også højt prioriteret (pris 4 mio. kr.).
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Området ved Zoo-centret
Indgangen og zoo-centret (C1) er også et væsent-
ligt anlægsarbejde. Selve indgangspartiet skal
være stort og iøjnefaldende. 

De rekreative faciliteter i forbindelse med zoo-cen-
tret skal designmæssigt tilpasses den geografiske
region de henviser til og centret skal i sig selv have
et designudtryk.

Det store aktivitetsområde for børn som Givskud
Zoo har i dag ligger midt i det planlagte elefant-
anlæg og skal flyttes til zoo-centret.  Der skal ska-
bes en designmæssig sammenhæng i de
nuværende kiosk og spisefaciliteter. Der skal ska-
bes en masse rastefaciliteter og området skal
anlægges så det leder publikum rundt på en rolig
og logisk måde (pris 5 mio. kr.).
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Tidsplan og Økonomi 
Det er ikke muligt at angive en præcis tidsplan for
masterplanens fulde gennemførelse da den afhæn-
ger af mange faktorer. Derimod er der skitseret 3
prioriteringskategorier for alle større nyanlæg. De
projekter der skal gennemføres eller påbegyndes
inden for de næste 5 år er markeret med rødt. Pro-
jekter der er prioriteret til perioden om 5-10 år er
gule og mere end 10 år er grønne. Nybygning og
renovering af eksisterende dyreanlæg kan i princip-
pet ske når de økonomiske muligheder er til stede
og hvis grundlaget for et bestemt projekt ændres
kan projektet generelt ændre prioritering.

Idet masterplanen fastlægger den overordnede
arkitektur er det muligt at gå ind og bygge hvor og
når som helst og stadig følge planen. Det bliver der-
med også muligt at andre motiver udløser renove-
ringer eller nybyggeri. Det kunne f.eks. være akutte
bevaringsmæssige behov for at ændre i dyrebestan-
den eller aktuelle formidlingstiltag. 

Ud over de større nyanlæg kommer en række reno-
veringer og konstruktion af mindre anlæg. Det er
også muligt at begynde at flytte dyrene rundt i de
eksisterende anlæg så de bliver placeret korrekt i
forhold til de geografisk områder. Endelig er der en
række forældede anlæg der ganske simpelt skal
nedlægges.

I løbet af de kommende år vil der også blive brug
for en udbygning af Givskud Zoos karantæne og
veterinære faciliteter. 
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Et beslutningsredskab der i høj grad vil blive
anvendt i prioritering af nye eller renoveringer af
anlæg er: Analysen af eksisterende dyreanlæg fra
2003 (ref 7) og Bygningssynsrapporten 2002 (ref
8). Hovedkonklusionerne af en samlet vurdering af
dyrevelfærd, formidling, management, arbejdsmil-
jømæssig og bygningsmæssig tilstand er samlet i
disse rapporter. Det viste sig at der er en lille hånd-
fuld anlæg der har en meget kritisk tilstand som
kræver renovering eller nedlæggelse indenfor den
allernærmeste fremtid. Det gælder især løvestalde
og elefantanlæg, hvor der også er væsentlige sik-
kerhedsmæssige aspekter inde i billedet. For de
fleste andre anlæg er det et spørgsmål om løben-
de renovering og tilpasning til nye designkrav er
tilstrækkelig. Flere af projekterne kan deles op i
faser så eksempelvis stald og udeanlæg bygges i
hver sin fase.

I modsætning til dyreanlæggene betinger de skit-
serede planer for ændringen af publikumslogistik-
ken et bestemt strategisk forløb. 

• Etablering af zoo-tog transportsystemet.
• Etablering af ny indkørsel og zoo-centret.
• Udbygning af de geografiske centre og den 

nødvendige logistik på områderne.

Derfor er første fase med etablering af zoo-toget
af højeste prioritet.

Det samlede overslag over de nuværende større
projekter i masterplanen beløber sig til ca. 160
mio. kr. Med en række mindre nyanlæg og reno-
veringer bliver de samlede omkostninger på ca.
210 mio. kr. De anlæg som er rød-prioriteret og

gerne skulle realiseres eller igangsættes inden for
de nærmeste 5 år beløber sig alene til 58 mio. kr. 
Dertil skal lægges udgifterne til at producere zoo-
toget som ikke vil være operativt med en mindre
investering end ca. 15 mio. kr. De planlagte inve-
steringer er langt større end det årlige driftsresul-
tat Givskud Zoo i øjeblikket præsterer.
Efterhånden som Givskud Zoo selv overtager al
kiosk og cafeteriadrift i virksomheden er der ingen
tvivl om at det samlede driftsresultat vil blive bed-
re, men masterplanen kræver stadig et væsentlig
eksternt økonomisk tilskud.

Projekt for projekt vil der derfor blive søgt midler
fra private og offentlige fonde ligesom der vil bli-
ve opfordret til privat støtte, gaver og testamen-
ter. Der vil også blive arbejdet på at fastholde
Kulturministeriets (statens) interesse i Givskud Zoo.
Endeligt vil der blive satset på at gøre de regiona-
le offentlige enheder (hvordan de så er defineret)
opmærksom på den forpligtigelse de har for at
være med til at sikre fremtidens zoo i Givskud.
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Bilag 1. Givskud Zoo oversigt
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Bilag 2.(AM). Arealafsætning til amerikanske anlæg
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Bilag 3.(AF). Arealafsætning til afrikanske anlæg
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Bilag 4.(AS). Arealafsætninger til asiatiske anlæg
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Bilag 5. Organisationsplan Givskud Zoo
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