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Storsatsning i Skånes Djurpark placerar Skåne i topp 

Den 1 januari 2015 tar norska Lund Gruppen över driften av Skånes 

Djurpark. Arbetet med att förnya och utveckla djurparken och skapa  

en ny typ av upplevelser för barnfamiljer har redan börjat. Visionen  

är att bli destination nummer ett för familjer med barn i åldern 0-12 år  

i Sverige. Och att göra Skåne till nummer två bland alla destinationer  

i Sverige.  

 

   Framtiden är ljus. Lund Gruppens satsning sätter både Skånes Djurpark och Skåne  

på kartan över Skandinaviens upplevelseparker. Diskussionerna gällande samarbetet har  

pågått under ett år och när vi nu presenterar en ny framtid för parken är det inte bara vi  

som är glada och stolta, utan jag tror även alla engagerade besökare gläds. Självklart har  

även stödet från Region Skåne och Höörs kommun har varit viktigt, säger Margareta Pålsson, 

landshövding och styrelseordförande i Stiftelsen Skånes Djurpark. 

Utvecklingen av djurparken kommer att vara en kontinuerlig process, där anställda,  

parkens gäster, regionen och ett internationellt projektteam arbetar tillsammans. I projekt- 

teamet ingår bland annat Jon Coe, en välkänd profil i djurparksbranschen som designat  

många av världens ledande besöksattraktioner. Tanken är att gästerna i framtiden  

kommer att vara en del i upplevelsen istället för stå bredvid och titta. 

   Vår vision är att bli Skandinaviens ledande underhållningsbolag med fokus på unika 

gästupplevelser som utgår från kärnvärdena lek, lära, dela, utforska, magi och spänning.  

Skånes Djurpark är en viktig del i Lund Gruppens vision och vi kommer att integrera  

skånsk kultur och skånska traditoner, säger Håkan Lund, koncernchef, lekmästare och  

fjärde generationen i familjeföretaget Lund Gruppen. 

Nyöppning sker till påsk nästa år och då kommer gästerna att mötas av minst en ny  

attraktion samtidigt som standarden på befintliga attraktioner, byggnader och faciliteter 

uppgraderas. Under en 10 års period kommer det att investeras minst 100 miljoner  

kronor i verksamheten och en nyhet planeras årligen. 

   Det är en fantastisk satsning som Lund Gruppen gör och jag är väldigt nöjd med det arbete som 

Business Region Skåne lagt ned på att få samarbetet i hamn. Det ligger precis i linje med vår 

eventstrategi och kommer att göra Skåne attraktivare som besöksregion, säger Pia Kinhult, 

regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. 

På sikt kommer nya arbetstillfällen att skapas. Målet är att nå 300 000 besökare  

och på sikt kunna erbjuda 200-300 säsongsanställda och 20-30 fast anställda arbete. 

 

 



 
 
 

 

 

Lund Gruppen omsatte 2013 131,6 miljoner norska kronor och hade ett driftsresultat på 11,1 

miljoner norska kronor. Företaget har också mottagit flera priser och utmärkelser bland annat 

Spirit Award 2006, Orlando, USA, bästa chefsutbildning av alla världens parker, THEA Award 

(motsvarar Oscar för nöjesparker) i klassen Världens Bästa Nya Attraktion 2011 för Barnas 

Brannstasjo, näringslivspriset Norrønaprisen 2014 samt Brass Ring Awards 2008 

(marknadsföringspris, Orlando, USA) för bästa folder för parker med upp till 250 000 gäster,  

 

För ytterligare information, kontakta: 

Håkon Lund, koncernchef och lekmästare, Lund Gruppen. Tel:  +47 911 238 11 

e-post: haakon@lund-gruppen.no 

Margareta Pålsson, styrelseordf Stiftelsen SKånes Djurpark och landshövding. 

e-post: margareta.palsson@lansstyrelsen.se 

Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande Skåne. Kan nås vis pressekreterare Johan Follin,  

tel 0721-99 83 85. e-post: pia.kinhult@skane.se 

Anna Palm, kommunalråd Höörs kommun. Tel: 0708-23 39 41. 

e-post: anna.palm@hoor.se  

 

Se även: www.lund-gruppen.no 

 

Högupplösta inspirationsbilder och bilder av medverkande ovan  

bifogas och kan också laddas ner i Skånes Djurparks pressrum: 

http://news.cision.com/se/skanes-djurpark/ 
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