
•  Klimatet förändras  •  Alla påverkas  •  Alla kan göra skillnad

Aktiviteter under dagen
•  Föreläsning om klimat av Pär Holmgren (fd TV-meteorologen), 
     kl 11-12 och 14.30-15.30 i Rovdjurscentrets hörsal. 

•  Föreläsning om isbjörnar, Anders Björklund från Rovdjurscentrum
    Grönklitt, kl 13-14 i Rovdjurscentrets hörsal.

• Hur påverkas våra svenska arter av klimatet? Information i parken.

• Pyssel för barn

• Testa dig själv! Vad kan du om klimatförändringar? 
 Och hur klimatvänlig är du?

•  Del av souvenirförsäljning går till bevarandeprojekt.

Föreläsningarna är kostnadsfria, men har begränsat antal platser - först till kvarn gäller. Plats går att förhandsboka på 
0651-411 70 eller info@de5stora.com. För den som vill ta del av arrangemang i parken gäller vanlig entréavgift.

Gävleborg

Pär Holmgren
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”Det minsta 

vi kan göra är så 

mycket som möjligt”

Pär Holmgren

KLIMATDAG PÅ JÄRVZOO 
18 JULI 2015

öppet varje dag året om | tel 0651 411 25 | jarvzoo.se | de5stora.com



Svalbard - bland isbjörn och glaciärer i Arktis

Anders Björklund från Rovdjurscentret i Grönklitt har skrivit flera böcker om djur och natur. Han 
arbetar bland annat med urbefolkningar i Sibirien, Alaska, Grönland och deras liv bland rovdjur. 
Anders kommer att berätta om isbjörn på Svalbard.

Kl 13-14 i Rovdjurscentrets hörsal

Pris och bokning?
Föreläsningarna är kostnadsfria, men har begränsat antal platser - först till kvarn gäller! 
Plats går att förhandsboka på 0651-411 70 eller info@de5stora.com.
För den som vill ta del av arrangemang i parken gäller vanlig entréavgift.

Gävleborg

”Det kommer 

aldrig vara försent 

att göra så mycket 

som möjligt”

Pär Holmgren

FÖRELÄSNINGAR OM KLIMATET 
18 JULI 2015 PÅ
ROVDJURSCENTRET

Pär Holmgren
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               Pär kommer prata om klimatförändring och de tre stora utmaningarna; Ekologi, Ekonomi och  
                 Energi. Hur hänger de ihop och hur är de beroende av varandra? 

                 Pär anser att vi behöver ”tuffare” politiska beslut, teknikutveckling 
                               och beteendeförändringar. De tre går ofta hand i hand och påverkar 
                                           varandra. Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket
                                          som möjligt, men det blir svårare att lösa problemet ju längre vi
                                         väntar!
          

    Kl 11-12 och 14.30-15.30
   Rovdjurscentrets hörsal

Anders Björklund

öppet varje dag året om | tel 0651 411 25 | jarvzoo.se | de5stora.com


