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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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sälkutarna Anders och Benjamin har släppts ut 
Idag, den 12 juni på förmiddagen, släpptes sälkutarna Anders och Benjamin ut i Östersjön. Efter att ha 
rehabiliterats på Kolmården i ca 2 ½ månader släpptes de ut tillsammans vid naturreservatet Koppar-
holmarna utanför Arkösund. Allt gick bra och efter viss tvekan kravlade de ut ur transportlådorna och 
vidare ner i vattnet. 

Sälkutarna har försetts med GSM/GPS-sändare, som ger information om t ex hur de förflyttar sig samt hur 
djupt de dyker. GSM/GPS-sändarna är små dosor som limmats fast utanpå pälsen och som trillar av när de 
byter päls, d v s efter ca ett år.  

- Anders och Benjamin var i fin form när de släpptes ut. Nu hoppas vi självklart att allt går bra för dem och för att verk-
ligen försäkra oss om detta har sälkutarna försetts med GSM/GPS-sändare. Då kan vi följa deras framfart och ingripa om 
det skulle behövas, säger Mats Höggren zoologisk chef på Kolmårdens Djurpark. 

De två sälkutarna omhändertogs efter att de hittats utmattade och kraftigt undernärda. Anders hittades 
utanför Oxelösund 29 mars och Benjamin mitt i centra Norrköping 1 april. De har sedan dess rehabiliterats 
på Kolmården och hade när de släpptes ut nästan femdubblat sin kroppsvikt. När de kom till Kolmården 
vägde de bara 10 och 17 kilo - i dag väger båda runt 50 kilo. 

Kopparholmarnas naturreservat invigs den 19 juni och öppnar för allmänheten den 22 juni.  

För mer information 
Mats Höggren, zoologisk chef på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 86, mats.hoggren@kolmarden.com 
Louise Guevara, veterinär på Kolmårdens Djurpark, 010-708 75 62, louise.guevara@kolmarden.com  

Foto & film 
För foton och film, besök http://kolmarden.qbank.se/v2.6/mb.php?h=410f6254b05f196bd7802bb054478b4a  
Ange pinkod: AndersBenjamin 


