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Fler rovfåglar i rovfågelshowen. Världens snabbaste fågel, pilgrimsfalken Loa får 

sällskap av tornfalken Hiiri (som betyder mus på finska) och kungsörnen Örnie. I djurparken 

finns också två berguvsungar som håller på att tränas. 

Vargvalpar! I februari kom varghanen Amarok till Skånes Djurpark från en park i 

Nordnorge. I hägnet fanns redan den ryska honan Nika. Skånes Djurpark är med i ett 

vargutsättningsprojekt (Naturvårdsverket – lagt på is) och att genetiskt förstärka den svenska 

vargstammen är ett av målen med detta projekt.  Nika och Amarok har funnit varandra och 

sedan en månad tillbaka har djurparken även vargvalpar! 

Kafé Hjortstugan slår upp portarna på Nationaldagen. Kaféet ligger vackert med utsikt 

över kronhjortshägnet. Själva kafébyggnaden tror historikerna är från 1700-talet. Möjligen är 

det äldre. Huset är byggt i en byggnadsteknik som kallas båle – en teknik där handhuggna 

timmerbalkar använts. Här bjuds det på kakbuffe – fyra sorters småbröd, sockerkaka, 

rulltårta och kanelsnurror. Här finns också goda smörgåsar på menyn som räksmörgås, 

rostbiff- och köttbullsmörgåsar. Och en skånsk klassiker – sillamacka.  

Kaféet drivs av Höörs Gästis, precis som Björnbergets servering. 

Ny lekplats 
En del av det ekonomiska stödet från Sven Astell har investerats i en ny lekplats för de 

minsta barnen från 3-4 år och uppåt. Här kan barnen leka, rutscha, klättra och klänga.  

Att tillvarata parkens potential 
Vi har utvecklat aktiviteter och dragit nytta av de möjligheter som finns i parken. Bland annat 

har de populära daglägren – Närkontakt - för barn från 7 år. I år är de fler till antalet, fyra 

stycken (12 och 18 samt 25/6, 30/7 och 12/8). På programmet står besök i terrariet med 

grod- & kräldjur, berikningsverkstad: tillverkning av kluriga leksaker till fjällrävarna och 

gömma mat för björnarna, klappa älgarna och mysa med marsvinen. Djurens spår i naturen 

följs längs Viltspåret och det blir spännande skattjakt. Avslutningsvis skapar barnen sina 

egna smycken av djurhorn. Pris 795 kr/person. 

Nytt för i år är två övernattningsläger – En natt i djurparken – som går av stapeln den 1-2 

juli samt 5-6 augusti och som riktar sig till barn från 10 år. Här tas det reda på vad som 

händer i djurparken när besökarna gått hem? Under kvällen och natten får barnen bekanta 

sig närmare bland annat med djurparkens ugglor, vargar, lodjur, kryp- och kräldjur. Det blir 

också filmvisning och smyckestillverkning. På nattvandring med pannlampor ser syns 

lodjurens ögon glimma och deltagarna kan höra vargarna yla. Under lägret tas det reda på 

hur en fladdermusmottagare fungerar och vi försöker artbestämma parkens fladdermöss. 

Grillar görs över öppen eld och sover gör deltagarna i den mysiga kåtan uppe vid 

vildkatterna.  



 

 

 

 

Under tidiga morgontimmar börjar djurparken vakna till liv. Nu beger sig deltagarna först till 

barnzoo, sedan följer de med djurvårdarna och hjälper dem ge övriga djur i parken frukost.  

Klockan nio – en timme innan parken öppnar – äter lägerdeltagarna frukost och nattens 

tävling gås igenom. Klockan tio slår djurparken åter upp dörrarna för besökarna och en ny 

dag börjar. Och nattlägret avslutas. 

Nyhet – Vargtimmen 
Under en timme berättar djurparkens kunnige zoolog mer om vargens beteende och ekologi 

generellt och hur det skapas en ny vargflock i djurparken. Vargparet Amarok och Nika fick 

fyra valpar i maj.  

Vargtimmen arrangeras kl 12.00 tisdagar och torsdagar, övriga tider efter förfrågan. 

 

Boka egen guidning – nyhet fasta tider för guidning 
Denna aktivitet kommer att marknadsföras tydligare. Med egen guide blir besöket i 

djurparken oförglömlig upplevelse och besökarna lär sig mer om djuren och deras beteende.  

På 1 timme kan man hinna med fyra djur, t ex räv, björn, järv och lodjur. Man kan själv välja 

vilka djur man vill lära sig mer om. En grupp bör inte omfatta fler än 30 personer. Från 800 kr 

per timme. 

 

Varje vecka finns det några fasta guidetider. Mer information om finns på hemsidan. 

 

Fler egna djurmöten  
Tidigare har det funnits möjlighet att boka eget sälmöte två gånger dagligen. Dessa finns 

kvar, men antalet djurmöten har utökas till att även omfatta ren- och vildsvinsmöten. Dessa 

möten kommer också att schemaläggas och mer information kommer på hemsidan eller i 

appen den 6 juni. 

 

Trädklättring 
I djurparken finns det fantastiska träd. Höga och välväxta. Dessa drar vi nu nytta av och 

arrangerar Trädklättring några gånger varje vecka. Passen är på cirka en timme och kan 

förbokas. 

 

Mer information kommer inom kort på hemsidan och i appen. 

 

Information om vad som händer i Skånes Djurpark finns på skanesdjurpark.se, på 

Facebook och Instagram samt i Skånes Djurparks egen app som finns att ladda ner på App 

Store och Google Play.  

 

 

http://www.skanesdjurpark.se/
https://www.facebook.com/skanesdjurpark


 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Karin Wikström, verksamhetschef Skånes Djurpark. Tel 0413-55 41 70 eller 070-244 64 29.  

E-post: karin@skanesdjurpark.se 

 

Carl Bratt, vik djursamordnare. Tel 070-214 96 48. E-post: carl@kanesdjurpark.se 

 

Facebook https://www.facebook.com/skanesdjurpark 

Instagram skanesdjurpark 
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