
 

Grönklittsgruppen är ett av Sveriges snabbast växande turismföretag. Grönklittsgruppen omfattar följande anläggningar inom camping, 
temaparker och skidanläggningar: Orsa Grönklitt, Orsa Rovdjurspark, Orsa Camping, Orsa Bowling, Rättviks Camping, 
Siljansbadets Camping, Grännastrandens Camping, Sagolandet Tomteland, Tänndalen och Mora Parken.  
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Orsa Grönklitt 

Orsa Rovdjurspark fyller 30 år 
I år fyller Orsa Rovdjurspark 30 år. Sedan parken öppnades 1986 har parken gått från att 
vara en kommunägd park med nordiska djur till att vara en privatfinansierad 
internationellt erkänd park med utrotningshotade rovdjur från norra halvklotet. 

– Genombrottet kom med isbjörnarna. I dag är det häftigt att se den otroligt positiva 
respons vi får från våra besökare, men också från experter på området som kommer på 
besök och ser hur bra djuren har det, säger Pernilla Thalin djurparksansvarig på Orsa 
Rovdjurspark. 

Ingen kunde riktigt bestämma vilken dag som parken egentligen öppnades på för 30 år sedan. 
Lösningen blev firande i 30 hela dagar under året. Ett kalasprogram har tagits fram för att hitta 
något som passar alla och självklart är djuren i centrum. Firandet inleddes redan på nyårsdagen 
med att parkens isbjörnar Wilbär och Ewa bjöds på isglass. 

– De blev väldigt förtjusta i isglassen! Självklart kommer vi att ha djuren i fokus även övriga året. 
Är det mors dag ska självklart alla djurmammor firas samtidigt som alla andra mänskliga mammor 
får sitt. Och det är klart att även djuren får tårta när besökarna får det, säger Pernilla Thalin. 

De 30 kalasdagar som Orsa Grönklitt tagit fram innehåller föredrag, tävlingar, sportlovskul, 
tårtfest, ansiktsmålningar, skattjakter, djurmatningar och mycket annat för ung och gammal. En 
populär aktivitet som återkommer är fackelvandring i parken, där besökarna får gå runt i parken 
och se djuren i mörkret. En annan höjdpunkt är nationaldagshelgen, då parken kommer att fyllas 
med aktiviteter en hel helg. Årets avslutas med nyårskalas i Rovdjurparken. 

Om Orsa Rovdjurpark 
Orsa Rovdjurspark är en temapark inom Grönklittsgruppen. Parken har arterna Skandinavisk 

Brunbjörn, varg, lo, järv, berguv, Kamtjatkabjörn, Sbirisk tiger. Världens största 

Isbjörnsanläggning Polar World. Leopard Center med Persisk leopard och snöleopard. Kodiak 

Island – Land of giants med den vildfödda kodiakbjörnen Taquka.  

För mer information om Orsa Rovdjursparks kalasdagar, gå in på 
www.orsarovdjurspark.se/event 
För att ladda ner högupplösta bilder, gå in på http://www.gronklittsgruppen.se/press#/ 

För mer information kontakta gärna: 
Pernilla Thalin, djurparksansvarig Orsa Rovdjurspark, tfn 0708 40 49 16, 
pernilla.thalin@orsagronklitt.se 

Karin Pontén, Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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