
 

Orsa Rovdjurspark är en temapark/rovdjurspark inom Grönklittsgruppen som är ett av Sveriges snabbast 

växande turismföretag och omfattar följande anläggningar inom Camping, Temaparker och Skidanläggningar: 

Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping, Orsa Bowling, Tänndalen, Rättviks Camping, 

Siljansbadets Camping, Grännastrandens Camping, Sagolandet Tomteland och Moraparken 

 
Pressmeddelande den 24 april 2015 

Äntligen lite solljus på nosen: 

Björnsläpp med årets ungar på Orsa Rovdjurspark 
I morgon släpps årets björnungar ut i vårljuset på Orsa Rovdjurspark. Ungarna föddes i 
januari och har sedan dess blivit ompysslade av mamma Losa i vinteridet. Nu är det dags 
för de små ulliga krabaterna att komma ut och busa i hägnet – och möta rovdjursparkens 
besökare för första gången. 

Björnungarna i Orsa Rovdjurspark har hunnit bli tre månader gamla. Hedvig är en liten pigg tjej 
och Helge är en framåt kille, båda gillar att busa och brottas både med varandra och med sin 
stora och lurviga mamma.   

– För oss som jobbar med björnarna är det här ett spännande ögonblick. Fram tills nu har vi ju 
bara sett ungarna inne i det mörka idet, det är ju en stor omställning för dem att komma ut i 
ljuset, speciellt i år då det fortfarande finns en hel del snö kvar, säger Pernilla Thalin, 
driftsansvarig på Orsa Rovdjurspark 

Erfaren björnmamma 
Ungarnas mamma Losa är själv uppvuxen i Orsa Rovdjusrpark. Hon kom dit som liten unge år 
2002 efter att hon hittats övergiven i skogen och det här är hennes femte kull med ungar i parken. 
Ungarna kommer stanna med sin mamma hela sommaren och i höst lägger de sig i idet 
tillsammans. När de vaknar nästa vår sker precis som i det vilda en avvänjningsprocess där 
mamman till slut stöter iväg ungarna när hon är redo för att träffa en hanne igen för parning. Då 
flyttar ungarna in i ungdomshägnet i Orsa Rovdjurspark. 

– Losa är en trygg och duktig mamma, nu kommer alla besökare i parken att kunna följa hennes 
jobb med att uppfostra de små busfröna och lära dem allt som hör björnlivet till här i Orsa; fånga 
levande fisk, klättra i träd och på sensommaren hitta blåbär i hägnet säger Pernilla Thalin.  

På programmet i Orsa Rovdjurspark lördagen den 25 april 
10.30  Ett föredrag om brunbjörn och deras fascinerande livscykel. 
12.30  Matning av brunbjörnarna. 
13.00 Björnsläpp. Losa och ungarna kommer ut ur idet. 

Högupplösta pressbilder av ungarna finns på: 
http://www.gronklittsgruppen.se/bildarkiv/rovdjursparken__86 
 
För mer information kontakta gärna: 
Pernilla Thalin, Orsa Rovdjurspark, tfn 0708 40 49 16, pernilla.thalin@orsagronklitt.se  

Om Orsa Rovdjurspark 
Orsa Rovdjurspark är 325 000 kvm och ligger i Grönklitt, det är Europas största Rovdjurspark. Det här är 
ingen vanlig djurpark, utan en unik anläggning med stora hägn för djuren i en naturlig miljö. Här lever 
skandinavisk brunbjörn, varg, lo, berguv och järv sida vid sida. I parken finns ett 10-tal björnar. Här finns 
även brunbjörnsunderarterna Kamtjatkabjörn och Kodiakbjörn. På Tigerberget regerar våra Amurtigrar 
(populärt kallade Sibiriska tigrar). Parken har även världens största Isbjörnsanläggning, Polar World, här 
kan du se isbjörnarna i en världsunik anläggning. Leopard Center, med både persisk leopard och 
snöleopard, mäktiga katter med imponerande balans och smidighet. Orsa Rovdjurspark är öppen alla 
dagar året runt. 
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