
Rekreationsområde

BADTJÄRN
I skogen utanför Rovdjurscentret De 5 

Stora ligger rekrationsområdet Badtjärn. 
2016 rustades området upp och här hittar du 

information om djur och natur, 
ett vindskydd med eldstad, 

promenadslingor och ett konstgjort 
björnide du kan krypa in i.

Rovdjurscentret De 5 Stora
Tel: 0651-411 70

info@de5stora.com
www.de5stora.com

Järv - Gulo gulo

Vi finns i Järvsö, vägg i vägg med 
djurparken Järvzoo där du kan se de 

stora rovdjuren och andra nordiska arter.   
Vi har öppet varje dag året om!

B
ru

nb
jö

rn
 - 

U
rs

os
 a

rc
to

s

Varför har vi rovdjur i Sverige?

Hur många vargar finns det?

Är björnen farlig?

Är järven ovanligt glupsk?

Hur mycket får rovdjuren kosta?

Upplev rovdjuren med 
alla dina sinnen!
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Orolig? 
Förtjust?
I vår 800 kvadratmeter stora 
utställning finns plats för din 
nyfikenhet, din oro, din ilska och 
din förtjusning. Med vår allsidiga 
information kan du bilda dig din egen 
uppfattning i rovdjursfrågan. 

Hos oss kan  du bland annat se 
järvar vid panoramafönstret, gissa 
bajs & skallar, lära om forskning & 
förvaltning, smyga som ett lodjur och 
ta pulsen på en sovande björn!



Vi erbjuder:
Kurser, föredrag 
och seminarier inom aktuella områden. 
Vi skräddarsyr också arrangemang utifrån 
förfrågan. 

Rovdjursskola
som är gratis för skolklasser. En 
intresseväckande lektion följs av spännande 
övningar. Besök gärna 
vår webb-rovdjursskola:
www.rovdjursskolan.se

Skyttesimulator
som är en av världens mest avancerade 
där du bland annat kan prova på björnjakt. 
Simulatorn passar både den erfarne jägaren 
och den som aldrig hållt i ett gevär.  

Konferens & möte
i fräscha lokaler för både stora och små 
grupper med naturen och de vilda djuren 
runt hörnet! Här finns alla förutsättningar för 
en lyckad konferens. Vi ordnar även roliga 
och kluriga trekamper med vildare tema 
både inne och ute. 

Badtjärn - rekreationsområdet
med vindskydd, eldplats, information om 
djur och natur samt kortare vandringsleder. 
Badtjärn är beläget intill Rovdjurscentret. 

Naturskola - ett projekt
där vi är med och utvecklar naturskola och 
uteklassrum i Ljusdals kommun. 

Övningsryggsäck
med flera uteövningar kopplat till skog 
och rovdjur. Ryggsäcken finns att låna för 
skolklasser och andra grupper.  
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Lodjur - Lynx lynx

Rovdjurscentret
är ett informationscenter med en 
utställning som informerar om våra fem 
stora rovdjur; björn, varg, järv, lo 
och människa. Vi strävar efter att 
ge en allsidig bild av rovdjursfrågan. 
Våra samarbetspartners är forskare, 
myndigheter, intresseorganisationer och 
Orsa Rovdjurscentrum. 

På vår hemsida hittar du de senaste 
nyheterna, forskning, rapporter och vad 
som är på gång samt information om 
rovdjuren. 

www.de5stora.com


