
 
 

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag med verksamheter vid Enåns camping i 

Rättvik, Siljansbadets camping, Sagolandet Tomteland, Orsa Camping och Orsa Bowling, Grönklitt och Orsa 

Björnpark och Tänndalens Alpina skidområde.  

 

 

 
Pressmeddelande den 22 april 2013 

 

 

Nu får lokatterna i Orsa Björnpark ett nytt, präktigt hägn med vacker utsikt över 
Grönklitt. Det nya hägnet invigs den 23 maj och är ännu en del i Orsa Björnparks arbete 
med att förbättra livsmiljön för parkens rovdjur, samtidigt som besökarna ska få lära sig 
mer och uppleva djuren på nära håll. Som tidigare i Grönklitt byggs utställningar och 
barnaktiviteter om djuren av Rovdjurscentrum. I Grönklitt ser du inte bara djur i sin rätta 
miljö utan du ökar din kunskap om djuren. 

– Med det nya stora hägnet kanske kärleken kan spira för vårt lodjurspar Einstein och 
Isa. Det är ett ungt par som båda är viltfödda och hittades föräldralösa. Nu håller vi 
tummarna för tillökning redan i år, säger Pernilla Thalin, djurparkschef på Orsa 
Björnpark som inrymmer den nya anläggningen Catwalk för lodjuren. 

Den 23 maj öppnas dörrarna upp till lokatterna Einstein och Isas nya stora hägn högt upp på 
Grönklitt ovanför Orsa. De båda lokatterna är födda i det vilda, men hittades föräldralösa vid 
olika tillfällen. Nu bor de på Orsa Björnpark och är en del i arbetet med att utveckla 
kunskapscentrum för rovdjursfrågor, där det bland annat drivs bevarandeprogram för 
utrotningshotade djur. Miljöerna efterliknar naturliga miljöer för att ge naturliga beteenden hos 
djuren. Lokatterna Einstein och Isa är genetiskt viktiga djur för lokattsstammen i landets parker. 

Den nya lokattsanläggningen innehåller ett hägn på hela 2000 kvadratmeter kuperad terräng, ett 
utställningshus med stora fönster med utsikt över kattberget, utställningar om lokatter och andra 
kattdjur samt lek- och lärstationer för barn. En ny stor utställning om Sveriges största kattdjur 
invigs samtidigt som nya hägnet. 

– Det här är en rejäl satsning på våra lokatter. Förutom att de kommer att må ännu bättre blir det 
också lättare för våra besöka att uppleva de vackra djuren på nära håll. Och får vi små kattungar i 
parken redan i sommar, då är lyckan total, säger Pernilla Thalin. 

Lokatten finns i hela Sverige utom på Gotland och på Öland. Arten är klassificerad som sårbar 
(VU) på artdatabankens lista. 

Pressbilder, rörliga bilder och pressinformation finns att ladda ner från den 23 maj kl 13.00 
på www.orsagronklitt.se, Press, Bildarkiv och Lokatt. 

Välkommen på invigning av det nya lokattshägnet torsdag den 23 maj kl 11.00. 
Förutom invigning med talare och klipp av band kommer också Orsa Björnpark att visa 
upp sitt världsberömda arbete med att träna vilda djur med så kallad ”klickerträning”. 
Vill du komma på invigningen, eller kanske åka upp på egen hand senare? Kontakta Karin 
Pontén, se nedan. 

För mer information kontakta:  
Pernilla Thalin, Djurparkschef Orsa Björnpark, tfn 0708 404 916 pernilla.thalin@orsagronklitt.se 
Torbjörn Wallin, vd Torbjörn Wallin, tfn 070 649 12 89 torbjorn.wallin@gronklittsgruppen.se  
Karin Pontén, pressinformation Vår pr-byrå, tfn 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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