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Siljansområdets Världsanläggning 
Utveckla -  inte avveckla!

Vi har inte många världsanläggningar i Dalarna. I Siljansområdet och i Orsa har vi bara 
en - Rovdjursparken. Det är helt oacceptabelt att okunniga människor som inte kan något 
om turismutveckling skall få stänga denna attraktion. Det kommer att få konsekvenser 
för hela Dalarna, Siljansområdet och inte minst Orsa. Intresset för att besöka Orsa, hyra 
stugor, bygga stugor kommer att svalna. Intresset för Grönklitt försvinner också. Det här 
är inte bara något som Grönklittsgruppen skall avgöra. Det är i högsta grad en 
kommunal fråga. Vad tänker politikerna göra? Slå näven i bordet och tala om vad som 
gäller. Rovdjursparken skall utvecklas och inte avvecklas.

En världsanläggning/attraktion har stor ekonomisk betydelse för många. Man besöker 
attraktionen man handlar och bor utanför själva attraktionen. Så är det med Vasaloppet, 
Falu Gruva, Njupeskär osv. Attraktioner som lockar besökare från hela världen. På det sätt 
Grönklittsgruppen agerar skulle de mycket väl kunna få för sig att lägga ner dessa 
attraktioner och kanske försöka bygga fritidshus på platserna.        

Att läsa artikeln om att kommunens aktier i Grönklittsgruppen skall lösas in är patetiskt. 
Kommunalrådets slutsats är att ”kommunen inte kommer att förlora insyn” i bolaget. 
Vilken kraftfull slutsats när han istället borde slå näven i bordet och tala om för 
Grönklittsgruppen att Rovdjursparken skall vara kvar. ”Vi kommer att ha en löpande 
dialog med Grönklittsgruppen” konstaterar kommunalrådet. Dialogen innebär att kom-
munen står vid sidan av och nickar när bolaget skrotar vår enda Världsanläggning. Det är 
kraftfull politik! Jag har mött så många Orsabor som är så förbannade på flatheten från 
kommunen så det är inte sant.

Va trött jag blir på okunnigheten hos Grönklitts ledning och Orsa 
kommun. Här har vi en världsattraktion och Europas största 
isbjörnsanläggning och den vill dom lägga ner.
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Grönklitts agerande att lägga ner Rovdjursparken är i högsta grad en kommunal fråga av 
största vikt vilket man inte tycks förstå att döma av uttalandena. Läser man i tidningarna 
vad som är de tyngsta kommunala frågorna nu är det om anställda skall få vara lediga och 
äta tårta när man fyller 50. Detta samtidigt som en helt unik Världsanläggning i kommunen 
skrotas av okunniga människor.

I Rovdjurscentrum och Rovdjurspark arbetade vi oavbrutet med utbildning och 
kunskapsspridning. Besök i centrum och park stod högt upp på skolbarnens önskan. Dom 
kom från hela mellansverige. För detta arbete gick det alltid att hitta bidrag. Det försvinner 
också om parken läggs ner.

I Rovdjursparken trivs vi pga de stora hägnen. 
Vi lever ute i vildmarken!
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Detta är inte Arktis utan Rovdjursparken i Grönklitt!
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Kommunen avgör om nya detaljpla-
ner skall få komma fram. Tala om 
redan nu för Grönklittsgruppen att 
det aldrig blir fråga om att godkänna 
en detaljplan som möjliggör 
byggande av fritidshus där parken nu 
ligger. Parken skall vara kvar!

Grönklittgruppens okunnighet i 
planfrågor har fått sitt tydliga 
utropstecken. Parkeringsbehovet har 
alltid varit extremt stort kring 
Skidstadion/Rovdjurscentrum/
Rovdjursparken. Ofta var dessa ytor 
under sommaren helt fyllda med 
bilar från parkerande gäster när vi 
hade flera tusen besökare per dag. 
Vad gör då bolaget? Jo bygger en 
Paddelhall på en stor del av 
parkeringen vid Rovdjurscentrum 
och minskar tillgängliga parkeringar 
väsentligt. Dessutom inför man som 
en följd av detta Parkeringsavgifter 
för besökande på ”Orsaskogarna!!” 
Vilken framsyn. Paddelhallen kunde 
ha legat på många andra ställen ! Det 
här visar att bolaget inte har det 
kunnande som behövs för en 
planmässig utveckling av Grönklitt.

Det statliga investmentbolaget 
Inlandsinnovation (pengar från 
regering och riksdag) bildades 2010. 
De hade ett övergripande syfte 
nämligen att utveckla näringslivet i 
norra Sverige inte avveckla närings-
livet. De satte igång hela karusellen 
när deras stora andel i Grönklitts-
gruppen skulle avvecklas. Varför 
kontaktade inte kommunalrådet 
Inlandsinnovations centerpartistiska 
ordförande för ett par år sedan  när 
det antyddes att deras ägande skulle 
minska.

Anders Björklund
Grundare av parken 
fd Vd Rovdjurscentrum 
samt chef för Rovdjursparken en tid

Dags att börja klättringen uppåt igen!


