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Folk vil gerne se fisk 

1,09 mio. gæster strømmede i 2013 til Den Blå Planet, der åbnede på Amager 1. 
marts sidste år. Året før havde Den Blå Planets forgænger, Danmarks Akvarium, til 
sammenligning 124.000 gæster. Det samlede besøgstal for zoologiske anlæg og bo-
taniske haver steg med 29 pct. eller 1,3 mio. besøgende fra 2012 til 2013, hvor der i 
alt var 5,75 mio. gæster. I forhold til 2010, hvor publikumstallet for zoologiske an-
læg og botaniske haver var på 4,0 mio., var der i 2013 tale om en stigning på hele 
44 pct. 
 
De ti mest besøgte zoologiske anlæg og botaniske haver 

 
* Tidligere Danmarks Akvarium. 
 
2013 var også et godt år for Københavns Zoologiske Have, der oplevede en frem-
gang i besøgstallet på 30 pct. Blandt de ti mest besøgte zoologiske anlæg og botani-
ske haver var der – udover på Den Blå Planet og i Københavns Zoologiske Have – 
størst fremgang i besøgstallet for Aalborg Zoo med 14 pct. 
 
Den største tilbagegang blandt de ti største anlæg og haver oplevede Randers Regn-
skov og Nordsøen Oceanarium, begge med et fald i besøgstallet på 13 pct.  
 
Københavns Zoo er stadig topscorer 
På trods af Den Blå Planets store fremgang var Københavns Zoo stadig landets 
mest besøgte zoologiske anlæg med 1,43 mio. besøgende i 2013. Uden for hoved-
staden var Aalborg Zoo det mest besøgte zoologiske anlæg med 469.000 gæster. 
 

Mere information: Se flere oplysninger på www.dst.dk/stattabel/1512. 
Besøgstal for alle zoologiske anlæg og botaniske haver i perioden 2008-2013 og detaljerede oplysninger om be-
søgstal og åbningstider i 2013 kan ses på www.dst.dk/zoologiske. 
Kilder og metoder: Data er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra zoologiske anlæg og botaniske haver. 
Flere oplysninger findes på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/152588. 
Næste offentliggørelse: Zoologiske anlæg og botaniske haver 2014 udkommer uge 15 i 2015. 
Henvendelse: Winnie Raabjerg Jørgensen, tlf. 39 17 37 42, wrj@dst.dk 
                         Berit Taul, tlf. 39 17 38 81, bpd@dst.dk  
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