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PÅ RÄLS TILL KONTINENTEN

VANDRINGSSTAV

HITTA DIN EGEN CAMPING

EFTER 2020 ÅRS inställda tågsatsning planerar Snälltåget att
utöka trafiken med nattåg mellan Stockholm och Berlin under
2021. Tåget, som drivs av förnyelsebar el, avgår från Stockholm
16.20 och ankommer till Berlin 08.25 nästkommande dag.

BLACK DIAMONDS stav Distance Carbon är för
dig som vill ha en lätt och stabil stav för löpning
eller vandring i terräng. Med stavens dubbla
grepp kan stavlängden anpassas efter terrängen.

PERSONLIGA OCH UNIKA campingplatser för dig som vill vakna upp på
en lantgård, en strandremsa eller vid fjället. Appen Acamp kopplar
ihop campare med markägare som erbjuder naturnära campingplatser
långt ifrån överfulla, kommersiella campingar.

Botswana har lyckats behålla
många elefanter tack vare
pengar från turism.

Robert Taylor är ekolog på Wilderness
Safaris och engagerad i ekoturism.

Allt fler besökare vill ge tillbaka
till platserna de besöker, så kallad
”regenerative tourism”.

Ekoturism gör comeback
Pandemin slog omkull den blomstrande ekoturismen. Nu
samlar sig sektorn för att komma tillbaka – starkare och mer
hållbar. 365 har pratat med aktörer världen över.
TEXT JOHAN AUGUSTIN FOTO ROGER BORGELID
AV AFRIKAS OMKRING 400 000 savann-

elefanter lever en tredjedel i Botswana.
Landet beskrivs som en afrikansk
framgångssaga, där ekoturism och
natur- och viltvård är viktiga beståndsdelar. År 2019 stod turism för fjorton
procent av Botswanas BNP och ökade.
Robert Taylor är ekolog hos den prisbelönta researrangören Wilderness
Safaris, med över 2 000 anställda i sju
länder. Han berättar att turisternas
dollar har gjort det möjligt att hålla
elefanthjordarna och andra hotade djur
vid liv i länder som Botswana.
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Intäktskurvorna vände brant nedåt
våren 2020. Under pandemin har välbärgade turister bytts ut mot lokala och
sydafrikanska resenärer. Wilderness
Safaris lokalanställda har fått behålla
sina jobb, men med lägre löner.
På andra håll har pengarna inte
räckt, och många botswanier har
tvingats återvända till sina hembyar.
Internationella hjälpsändningar har
hjälpt en del, men det är ingen långsiktig lösning, menar Robert Taylor.
– De flesta hushåll här är direkt eller indirekt beroende av internationell

turism. Lidandet och hungern håller i
sig medan vi väntar på att turismen ska
återhämta sig, säger han.
Sedan covid-19 satte stopp för globalt
resande rapporteras det om ökad tjuvjakt på hotade djur i Afrika och Asien. I
flera afrikanska länder överlever människor nu, enligt WWF, genom att jaga
”bushmeat” i skogarna. I Indiens och
Nepals nationalparker hittar parkvakterna ett mycket större antal snaror –
som fångar allt i sin väg, inklusive utrotningshotade tigrar och leoparder.
KVALITET FRAMFÖR KVANTITET

Costa Rica räknas som ett av pionjärländerna inom ekoturism. Landet har
fram till i dag avsatt över en fjärdedel av
sin areal till skyddade områden, nu har
grannländerna Nicaragua och Panama
följt i samma fotspår. En av Costa Ricas
mest kända hållbarhetsprofiler Glenn
Jampol var med och startade nätverket
365 naturkompaniet

GEN (Global Ecoturism Network) och
driver anläggningen Finca Rosa Blanca,
med tillhörande ekologisk kaffeplantage, utanför huvudstaden San José.
Finca Rosa Blanca var tidigare nästan
alltid fullbokat. Nu är beläggningen
runt en fjärdedel, med mestadels
inhemska turister som inte kan betala
samma priser som utländska besökare.
Glenn Jampol tror att ekoturism och
hållbarhet kommer att bli ännu
viktigare för resenärer postcovid.
– De senaste åren har vi sett att det
växer fram en ny rörelse, även i länder
som Kina, säger Glenn Jampol.
– Denna nya rörelse söker kvalitet
framför kvantitet och uppskattar
personlighet och hållbarhet. Och de är
beredda att betala för det.

Tony Charters driver ett konsultföretag inriktat på hållbart resande, och har
suttit i ledningen för organisationen
Ecotourism Australia. Här syns redan
nu en kraftig ökning av gruppvandringar i Queenslands nationalparker.
– Pandemin verkar ha utlöst en ökad
vilja av att hålla ihop, berättar han.
Ett begrepp som hörs allt oftare är
”regenerative tourism”, där människor
vill ge tillbaka till platsen de besöker.
Tony Charters spår dock att det till
viss del kommer vara ”business as
usual” efter pandemin, när reseindustrin vill komma på fötter igen.
– På sikt tror jag att ekoturismen
kommer att återhämta sig och öka
ytterligare.
GÅ STEGET LÄNGRE

FLER BESÖKER NATIONALPARKER

Samma mönster syns i Australien,
också stora på ekoturism.
naturkompaniet 365

Den bilden delar Christina Beckmann,
vice president för det globala nätverket ATTA (Adventure Travel Trade

Association). Hon bor i San Francisco,
arbetar i Santa Fe, och har på nära håll
sett pandemins förödande effekter.
Säkerheten kommer att vara en
avgörande faktor för resenärerna.
– Vi ser redan en ökning av naturbaserade resor i små grupper, säger hon.
Samtidigt måste branschen fortsätta
utvecklas, menar Christina Beckmann.
Flygresornas klimatpåverkan är en
viktig del. Själv är hon medgrundare
till nätverket Tomorrow’s Air, med
målet att avlägsna koldioxid ur atmosfären, motsvarande vad resorna
orsakar. Reseföretag och resenärer
erbjuds redan i dag att köpa färdiga CCS-paket (Carbon Capture and
Storage) via Tomorrow’s Air, i samarbete med det schweiziska forskningsföretaget Climeworks.
– Vi måste sluta predika och i stället
erbjuda våra resenärer lösningar, säger
Christina Beckmann.
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