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V
ad gör en tiger mer värd levan-
de än död? Hur kan bergsgoril-
lorna räddas för eftervärlden?

Tycka vad man vill men det 
är pengarna som styr – över arternas fortlev-
nad som över så mycket annat.

– Det är enkel matematik. Om fattiga 
människor i utkanten av ett reservat erbjuds 
pengar för att hjälpa tjuvjägare spåra tiger 
så gör de det, såvida de inte tjänar mer på 
att säga nej, säger Annelie Utter, på egna 
företaget Natur Resor.

För femton år sedan sadlade hon om och 
startade egen späckhuggarsafari på Lofoten. 
Idag leder hon själv tillsammans med lokala 
guider resor från Arktis till Afrika. Det är re-
sor med inriktning djur i ekoturistisk anda.

Hon har nyss kommit hem från sin 
senaste tur till Masai Mara i sydvästra Kenya.

– Det är massajland. Idag är alla vi 
jobbar med massajer. Det är en win – win 
situation, de har lokalkunskapen och jag vet 
vad turisterna vill veta. Jag har tränat flera 
guider, de har riktig lön, många äger sina 
egna land-rovers som vi hyr, andra arbetar 
som chaufförer. Tidigare fick massajerna 
fungera som ett exotiskt, oäkta inslag som 

skulle visas upp för turisterna mot nästan 
ingen ersättning alls, säger Annelie.

Ekoturism handlar om respekt för män-
niskor, djur och natur. 

– Det är ett roligare sätt att resa för alla 
inblandade, säger hon.

Natur Resor Annelie Utter AB arrangerar 
bland annat bergsgorillasfari till Uganda och 
Rwanda, tigersafari till Indien och valsafari 
till Dominica för att nämna några.

– Gorillaturismen i Uganda och Rwanda 
har lyckats, säger Annelie, bergsgorillornas 
framtid ser ganska ljus ut och människorna 
som bor i närheten har det bättre än tidigare 
tack vare turismen. Hon hoppas att tiger-
turismen i Indien ska gå samma väg. Tyvärr 
bryr sig få svenska tiger-researrangörer om 
tigerns framtid. I en kartläggning nyligen 
hamnade Natur Resor i topp bland dem 
som bidrar aktivt för en förnuftigt genom-
förd ekoturism till tigerland.

– Att en djurart räddas ger ringar på vatt-
net – räddas tigern så räddas djungeln och 
hela ekosystemet med den där lilla skalbag-
gen som ingen visste fanns där, säger hon.

Hon är ganska trött på den obligatoriska 

frågan – hur kan det kallas ekoturism om 
man flyger till resmålen?

– Suck, varför måste vi flyga till Bar-
celona en weekend för att shoppa? Varför 
flyga sträckan Stockholm – Göteborg som 
är en enda lång start och landning, då flyget 
släpper ut som mest? På långa sträckor finns 
inga egentliga alternativ och om vi inte 
besöker de här platserna kommer många 
djurarter snart att vara utrotade.

För mer information se www.naturresor.
com eller besök Annelie på hennes ekologis-
ka Café Zanzibar Bed & Breakfast i Tjuvkil 
en knapp mil från Marsstrand. För infor-
mation om andra ekoturism – arrangörer se 
www.ekoturism.org.

Ekoturism
 ger ringar på vattnet

Lokalt, eko och reko 
är ord som vanligtvis 
inte förknippas med 
turism. Men numera 
kan man resa långt 
utan att känna sig 
som en pösmagad 

kolonisatör från den rika världen – ekoturism 
är resor på lika villkor som därtill kan rädda 
utrotningshotade djur.
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Sex grundprinciper för ekoturism 
enligt Svenska Ekoturismföreningen

•  Respektera resmålets begränsningar - 
minsta möjliga slitage på natur och kultur.

• Gynna den lokala ekonomin.
• Miljöanpassa hela verksamheten.
• Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.
•  Kunskapsturism – satsa på upptäckarglädje, 

kunskap och respekt.
• Kvalitet och trygghet på resan.


