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Trots att det finns ett internationellt för-
bud mot valjakt tillät den isländska reger-
ingen att valjakten, i vetenskapligt syfte,
återupptogs förra året. 36 vikvalar fångades
och dödades och köttet från dessa säljs
vidare på den kommersiella marknaden. 

- Den isländska regeringens argument
om att jakt behövs för bättre forskning, är
bara ett rent svepskäl för att kunna åter-
uppta en kommersiell jakt, säger Annelie
Utter som är styrelseledamot i Ekoturism-
föreningen och arrangör av valskådnings-
resor till Island.

Men det är intressant att se hur lite av
valköttet, 0.03 kilo/person, som sålts fort-
sätter Annelie Utter. Islänningarna verkar
inte vara så sugna på valkött efter 15 års
förbud, som valjaktsförespråkarna trott.
Vilket understryker att Island kan tjäna
mer på valsafari än valjakt. 

Det är inte så att det är ont om vikvalar,
menar Annelie. Men skjuter man val så
förstör man för valsafarin eftersom valarna
skräms bort. Argumentet att valarna äter
för mycket fisk har inte heller något
belägg hos de flesta forskarna som menar
att minskat fiskbestånd främst beror på
överfiskning från människan.

Ett klick för valen
Greenpeace jobbar aktivt för att stoppa en
fortsatt valjakt genom kampanjen Iceland
Whales Pledge (ung. Ställ upp för Islands
valar). Genom möten och dialog med
relevanta parter, i bland annat parlamen-
tet och turistindustrin, vill man visa att det
lönar sig bättre för Island att satsa på val-
skådning än valjakt.

Via Internet kan människor världen
över visa sitt engagemang och påverka

genom att skriva att man kan tänka sig att
resa till Island på semester, men endast om
regeringen avslutar valjaktsprogrammet.
Om alla de som hittills skrivit under verk-
ligen reser till Island skulle turistintäkterna
uppgå till över 62 miljoner dollar per år
mot de 4 miljoner dollar per år som val-
jakten skulle inbringa som mest.

- Islänningarna måste fundera på vilken
sorts turism de vill ha, säger Annelie.
Partyturister till Reykjavik och bråttomtu-
rister som flyger till Akureyri fram och
tillbaka, eller ekoturister som spenderar
mycket tid och pengar i landet.

Men Island är ett litet land där det är
svårt för de inhemska valsafariarrangörerna
att kritisera de djupt rotade valjaktstradi-
tionerna. 

- Det verkar inte heller finnas någon
allmän debatt om valfångst bland allmän-
heten, konstaterar Annelie. Och det beror
nog på både rädsla över att säga sin
mening och att det ses som en självklarhet
att döda valar.

Men en omvärdering tror hon är på
gång. Hon fick själv uppleva hur den val-
ätande riksdagskvinnan de besökte börja-
de inse att valarna kan ha ett större värde
levande än döda och utlovade att hennes
parti skulle utreda frågan närmare. Tänk
ändå vad en liten förening i Sverige kan
vara med och påverka!

Ps. Om du inte har läst ledaren så gör det.
Då får du en positiv överraskning! Ds.

Vill du själv vara med och påverka kan du
gå in på www.icelandwhalespledge.com
eller på http://www.greenpeace.se där
även pressmeddelandet om minskad
valjakt finns. I Safari nr 3 -03 eller på
www.ekoturism.org kan du läsa mer om
Ekoturismföreningens stöd för avskaffandet
av valjakten.

Annelie Nilsson

Valdelegation
till Island
Ekoturismföreningen fortsätter sitt engagemang för att
stoppa valjakten på Island. Inbjuden som föreningens
representant av Greenpeace åkte Annelie Utter till Island
för att försöka påverka det isländska parlamentet.
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Några av valdelegationens deltagare tillsammans med rikstadsmän från isländska parlamentet, Althingi. Rannveig
Gu∂mundsdóttir, riksdagskvinna, Annelie Utter, Ekoturismföreningen, Frode Pleym, Greenpeace, Jan Emanuel
Johansson, riksdagsman, Mör∂ur Árnason, riksdagsman.


