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Välkommen till 
 

Klimatutbildning/inspirationsdag Pol till pol  
 

26 april kl 10-16, Järvzoo 
 

 

  9.30 Drop-in fika på Rovdjurscentret 

10.00 Presentation och Vad är pol till pol? Ann Horn 

10.15 Hur löser vi klimatkrisen? Senaste nytt från forskningen och politiken.  
Föreläsning via Skype av David Kihlberg, klimatsakkunnig på 

Naturskyddsföreningens rikskansli 

11.30 Klimatguidning i parken med Linda Thelin. Hur påverkas t ex ren,  
fjällräv och järv av klimatförändringarna? Ca 3 km promenad totalt.  

Lunch halvvägs, ca 12.30 börjar vi grilla i Skogskojan. 

14.45 Fika och Hur går vi vidare med kampanjen?  

16.00 Avslutning 
           

 

Kostnad: Projektet betalar föreläsarna, lokal, kursmaterial, 
lunch och fika. Resan får din krets eller du själv stå för.  

 

Anmälan senast 22 april till Kansli Gävle-Dala, se sidfot. 
Deltagarlista för samåkning mailas ut. 
 

 

Klimatdag på Järvzoo 18 juli 

Den 18 juli blir det Klimatdag på Järvzoo med föreläsning av 
Pär Holmgren och info-stationer om Pol till pol med tips på 

vad man själv kan göra för att mildra klimatkonsekvenserna. 

Samtidigt firar Rovdjurscentret De 5 stora 10 års-jubileum. 
 

Du som vill vara och informera denna dag får gratis inträde 

för hela familjen och lättare lunch. Då vill vi att du ska ha gått 

denna utbildning.                   www.jarvzoo.se  
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Projekt Pol till pol 
 

Naturskyddsföreningen Gävleborg deltar i klimatkampanjen 

Pol till pol tillsammans med Rovdjurscentret och Järvzoo. 

 

Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om klimat-
förändringarna och vilka konsekvenser det får för djur och natur 

vid polerna, men också i andra områden i världen.  

 
Kampanjens mål är att inspirera till att minska sin egen 

klimatpåverkan och få nya vanor som ger ett mindre ekologiskt 

fotavtryck. 

 
Pol till pol är en kampanj som drivs av den Europeiska Djurparksföreningen och 

flera svenska djurparker och organisationer medverkar. På Rovdjurscentret/Järvzoo 

finns informationsskyltar och tryckt material sedan våren 2014. Det har också 
anordnats temadag och lärarutbildningar inom ramen för kampanjen.  

 

Den 18 juli kommer vi att vara på plats för att direkt informera och möta besökarna 

i parken vid olika stationer. 
 

Informationskampanjen omfattar även föredrag och utbildning samt information 

på vardagsnära platser runt om i Gävleborg, som återvinningscentraler och 
secondhand-butiker. Under hela kampanjen, som smög igång 2014, kan vi nå 

potentiellt 130 000 personer.  

 

Kontaktperson: Ann Horn, 070-631 00 25, ann@hazika.se 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Bild från Kolmårdens djurpark 
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