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Destination Kolmården är ett av Sveriges populäraste resmål för barnfamiljer och innefattar Kolmårdens Djurpark och Vildmarks-
hotellet. Destinationen ingår i temaparkskoncernen Parks and Resorts tillsammans med Gröna Lund, Skara Sommarland, Furuvik och 
Aquaria.  
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Så mår sälkutarna Anders och Benjamin idag 
Det har varit några omtumlande dagar för de två sälkutar som omhändertogs efter att de hittats 
övergivna, utmattade och kraftigt undernärda den 29 mars respektive den 1 april. För Anders är läget 
just nu stabilt, men Benjamin har haft en infektion som påverkat hans aptit. 

Anders utvecklas och växer normalt. Det är viktigt att kunna bryta associationen av mat till oss människor så 
fort som det är möjligt. Därför kastas fisk in i hans bassäng där han äter upp fisken själv, d v s att han får 
mat utan att se någon människa i samband med det. Enda gången han ser oss människor är vid rengöring 
och eventuella undersökningar som till exempel vikttagning.  
  
Benjamin tappade aptiten i helgen och visade symptom på magtarminfektion med diarré, lindriga 
buksmärtor och förhöjt antal vita blodkroppar. Han har behandlats med bland annat vätska, antibiotika och 
sondmatning under ett par dygn.  På morgonen den 10 april var han dock påtagligt piggare och Benjamin 
äter nu igen hel fisk av egen kraft. 

–   Det är inte alls överraskande att ett vilt djur som lämnas in nedsatt och utmärglat får sådana här problem någon gång 
under rehabiliteringen. Vi har Benjamin under noggrann uppsikt och håller nu tummarna för att den positiva utvecklingen 
håller i sig både för honom och för Anders, säger Torsten Möller chefsveterinär på Kolmårdens Djurpark.  

För mer information 
Torsten Möller, chefsveterinär på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 61, tortsen.moller@kolmarden.com  
Mats Höggren, zoologisk chef på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 86, mats.hoggren@kolmarden.com. 

Bilder 
För bilder, besök http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=410f6254b05f196bd7802bb054478b4a  
Ange pinkod: AndersBenjamin 


