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Tryckfelsnisse
Förra numret av Safari fick fel
numrering. Det var det första
numret år 2001 och skulle
heta 1–01 och inget annat.

Nu kan visionen äntligen
realiseras
Fem år efter Svenska
Ekoturismföreningens
bildande tas nu ett
avgörande steg för att
förverkliga tankarna om
en ekoturismmärkning.
Nyligen anslog
Jordbruksverket drygt två
miljoner kronor till att
utveckla ett
märkningssystem för
svensk ekoturism. Och nu
växer intresset över vad
som kommer att sjösättas
i samband med det
internationella
ekoturismåret – 2002.
Den 21 maj biföll Jordbruksverket
vår ansökan om pengar till att
utveckla en svensk ekoturismmärkning. Arbetet är tänkt att
kuliminera under nästa vår, och
ambitionen är då att både lansera ett
fullgott och trovärdigt
märkningssystem, som att presentera
en första grupp med märkta
produkter och godkända arrangörer.
Projektet handlar först och främst om
att ta fram ett väl genomtänkt förslag
till märkningskriterier. Men minsta
lika viktigt är att dessa krav både
uppfattas som realistiska av
branschen, och seriösa och
trovärdiga av intresserade resenärer.

Bästa laguppställningen.
Projektet kan kort delas in i tre delar.
Första fasen handlar om att

organisera arbetet och ta ut bästa
möjliga laguppställning. Föreningen
har valt ett nära samarbete med tre
regionala projektet, som redan aktivt
arbetar med miljöanpassning av
turism och/eller ekoturism. Projektets
arbetsgrupp, som utgör det nav kring
vilket verksamheten snurrar, består
därför av representanter för ALMI
Västerbotten, HälsingeTur och
Trollbältet i Östergötland,
tillsammans med föreningens egen
projektledning. Tanken är att på
bästa sätt utnyttja redan vunnen
erfarenhet, och dessutom undvika
onödigt dubbelarbete.
Arbetsgruppen bär huvudansvaret för
att utveckla förslag till
märkningskriterier, en lämplig
organisation för märkningen och
utvärdera hur systemet bör
finansieras på kort och lång sikt.
Arbetsgruppen tjuvstartade redan i
samband med Vildmarksmässan i
april och genomförde strax innan
midsommar sitt tredje arbetsmöte.
Som administrativ och organisatorisk
motor fungerar en av föreningen
utsedd projektledning på tre
personer. Genom en särskild
styrgrupp har föreningens styrelse
också nära insyn i projektets
verksamhet.

Förankra och utveckla
Projektets andra del handlar om att
förankra och utveckla bästa möjliga
märkning, och det arbetet tar fart på
allvar direkt efter sommaren. En
viktig del i den processen innebär att
arbetsgruppens förslag bollas mot en
kompetent referensgrupp. forts.)

Forts.
När detta skrivs håller referensgruppen
som bäst på att ta form, och det ser ut
som att den kommer att bestå av ett
dussin personer som företräder skilda
intressen som naturskydd, markägare,
friluftsliv och turism. Klart är att
företrädare för bland annat
Naturvårdsverket, LRF,
Friluftsfrämjandet, Svenska
Turistföreningen, FörTur och RTS
önskar sitta med i gruppen.
Minst lika viktigt är också att
branschens egna företag kan påverka
utformningen av systemet. En märkning
måste med nödvändighet ta hänsyn till
branschens villkor och vardag. Redan
nu har därför ett antal aktörer besökts
för att få en bättre bild av en omfångsrik
och varierande bransch. Under hösten
kommer fler företag att få yttra sig över
och aktivt prova förslag till
utvärderingssystem.
Ett första preliminärt utkast till en
ekoturismmärkning kommer att bollas
mot referensgruppen och en första
grupp företag någon gång i september. I
den processen kommer givetvis
medlemsföretag i Ekoturismföreningen
att prioriteras.

Informera och
marknadsföra
Den tredje fasen blir också projektets
slutspurt och kommer att handla om att
presentera och marknadsföra en färdig
märkning för svensk ekoturism.
Startskottet går i början av nästa år och
vårens stora turistmässor blir viktiga
tribuner. Eventuellt arrangeras också ett
större informationsseminarium senare
på våren, och stor energi kommer att
ägnas åt att få största möjliga
massmedialt strålkastarljus på ett av
världens första ekoturismmärkningar.
Den som vill följa utvecklingen på nära
håll, bör försäkra sig om att SAFARI
fortsätter att dimpa ner i brevlådan, och
dessutom med jämna mellanrum besöka
föreningens hemsida www.ekoturism.org

Per Jiborn, projektledare för
märkningsprojektet

NYHETER
Framtidsgruppen tror på svensk
ekoturism
Framtidsgruppen, bestående av representanter för myndigheter och
branschnäring inom rese – och turistindustrin i Sverige, har tagit fram
ett ”Framtidsprogram för svensk turistnäring” på uppdrag av
näringsdepartementet. Gruppen har identifierat fem generella
utvecklingsområden och 24 särskilda insatsområden för att få fart på
den svenska rese – och turistindustrin samt göra Sverige attraktivare
som turistland.
Ett insatsområde är att ”Säkerställa en hållbar utveckling av svensk
turism” och en åtgärd bör vara att utveckla system för miljömärkning
av det svenska turismutbudet -märkning av ekoturism skall ses som en
spjutspets står det att läsa i rapporten. En ihärdig lobbying från
Ekoturismföreningen har givit resultat!
Rapporten går att hämta på www.naring.regeringen.se

Toppseminarium om svensk
ekoturism
I slutet av oktober arrangerar
Svenska Ekoturismföreningen
och Turistdelegationen ett
nationellt seminarium inför det
internationella ekoturismåret –
2002. Syftet med seminariet är att
diskutera ekoturismens
möjligheter och informera om
vikten av att utveckla en svensk
märkning för ekoturism.
En särskild inbjudan skickades
nyligen ut till drygt ett hundratal
centrala företrädare för svenska
myndigheter, intresseorganisationer, större hotellkedjor &
reseföretag, liksom branschens
egna organisationer.
Under seminariet kommer bland

annat några av våra främsta
företrädare för svensk ekoturism
att föreläsa tillsammans med
Sveriges miljöminister och
representanter för Australiens
ekoturismmärkning. SAFARI
kommer att hårdbevaka detta
viktiga möte, och seminariets
slutsatser och diskussioner
kommer sedan att presenteras
inom Ekoturismföreningen.

Vårens massmediala
uppmärksamhet
Under våren har både begreppet ekoturism som
föreningens olika initiativ på området rönt stor
uppmärksamhet i svensk press. Presentationen av
förstudiens slutrapport resulterade i flera mindre
artiklar i dagspressen och några olika inslag i
lokalradion. En sen söndagskväll i början av maj
bjöds föreningens representant Staffan Widstrand in
till TV-programmet Agenda för att diskutera
turismens miljöpåverkan.
Vårt pressmeddelande, om att Jordbruksverket i
slutet av maj beslutade att finansiera föreningens
märkningsprojekt, gav också eko i pressen. Nyheten
publicerades bland annat i Dagens Nyheters speciella
resebilaga, och tjänade också som underlag för ett
par minuters långt och lovordat inslag på SVT
Morgonnyheter. Nyligen publicerade också Svenska
Dagbladet en längre artikel, och en spännande höst
lär bjuda på än mer uppmärksamhet i pressen.
Du som vill läsa vårens alla pressmeddelande i sin
helhet, hittar dem på föreningens hemsida.

Stort intresse för ekoturism i
Ryssland och Baltikum
Ekoturismföreningens vice ordförande, Peo Jonsson,
får numera ofta åka över till våra grannländer i öst
för att prata om hur ekoturism kan vara en lönsam
turismsatsning.
Intresset för ekoturism ökar kraftigt ibland annat i
Ryssland och i april ägde ett stort internationellt
seminarium, med rubriken ”Ecotourism on the way
to Russia”, rum i Petrozavodsk”. Ekoturism bedrivs
framförallt i Rysslands nationalparker och det finns
stora potentialer att nå framgångar i detta stora land,
tror Peo Jonsson. En förutsättning är dock att de
övervinner problemen med överdrivna restriktioner
och administrativ byråkrati.
Även de baltiska länderna är på stor frammarsch och
de tror mycket på ekoturismen som ett sätt att
marknadsföra sina länder. Framförallt Estland satsar
hårt och håller nu på att ta fram ett märkningssystem
för ekoturism och vi ser fram emot ett samarbete
med dem. Att turismen är en viktig inkomstkälla för
Estland visar dess andel av landets BNP – hela 14 %,
vilket kan jämföras med Sveriges andel på 2,8%.

Temanummer om global turism
Senaste numret av Sidas tidskrift OmVärlden (4/52001) innehåller en temabilaga med rubriken ”Turismen på rätt spår?”
Bilagan, som gör ett antal nedslag i den globala
turismens spår, innehåller både bakgrundsartiklar om
turismens utveckling, våra resvanor och mer konkreta
texter om vandringsturism i Nepal, kulturkrockar i
Tanzania och sexturism i Thailand. I en längre
intervjutext får Staffan Widstrand och Jan Wigsten
berätta om sina erfarenheter av ekoturism och
utveckla några tankar om hur denna näring bör
utvecklas. Även den kritik som nu bubblar fram inför
det internationella ekoturismåret presenteras. Ett
block av reportage ägnas till att närmare granska
turismen runt Goa och i södra Indien.
Bilagan domineras av turismens avigsidor och lyckas
knappast mer än skrapa på ytan av en av världens
mest expansiva näringar, men är ändå läsvärd och ger
förmodligen en inblick i hur turismen uppfattas inom
biståndssvängen.
Bilagan på 36 sidor är gratis, och kan beställas via
Sidas Infocenter 08 - 698 50 00, eller med fördel per
mejl till order@special.lagerhus.se.
Vid större beställningar tillkommer eventuellt
portokostnader, och erbjudandet gäller så länge lagret
räcker.

Två vann Späckhuggarsafari
På Vildmarksmässan utlyste Annelie Utter
Naturresor en tävling om bästa motivering till varför
ekoturism är ett roligare sätt att resa. Följande två
personer kan se fram emot en tre-dagars
Späckhuggarsafari på Lofoten i höst:
Att se och höra, utan att förstöra.
Utan att skända, för att kunna återvända.
Sara Tholirsie, Dals Ed

Med kameran på lur, på en trivsam tur, tillsammans
med ett fåtal andra, resa, rida och vandra, runt i
världens magi på ett sätt förenat med ekologi.
Olle Wängborg, Järfälla

Afrikas apor på väg att
utrotas
Två miljoner schimpanser har på ett sekel
reducerats till 200 000 individer. För gorillor och
bonobos är läget lika illa. Det som tidigare varit en
harmlös husbehovsjakt har, med hjälp av
skogsbolagens bilvägar och moderna effektiva
vapen, blivit en effektiv storslakt som nu hotar
apornas framtid. Så sent som förra året utrotades en
art av colobusapa i Västafrika – som en direkt följd
av den illegala handeln med djungelkött! Nu startar
WWF, Svenska Djurparksföreningen och 200
djurparker i hela Europa en kampanj mot jakten.
Läs mer på www.wwf.se

Årsmöte
Ekoturismföreningens årsmöte, med ett 30-tal
deltagare, hölls den 20 april 2001 i samband med
Vildmarksmässan i Sollentuna. Mötet ställde sig
bakom styrelsens ambition att driva märkningssystemet som högsta prioriterade ärende. Till nya
styrelsemedlem valdes Pelle Andersson, Svenska
Turistföreningen.

STYRELSE
Ordförande
Jan Wigsten, Eco Tour Production AB
Vice ordförande
Peo Jonsson, Västsvenska Turistrådet

Filip Hedberg, Björnidets Vildmarkscenter
Annelie Nilsson, Utbildningscentrum Tjörn
Jan G Persson, Lunnevads Folkhögskola
Annelie Utter, Naturresor Annelie Utter
Gösta Westin, Äventyrsresor
Staffan Widstrand, fotograf

Sekreterare
Maria Kjellström, Åre kommun
Suppleanter
Kassör
Klas Wallin, ECCO TRAVEL
Ledamöter
Pelle Andersson, Svenska Turistföreningen
Lalle Bergenholtz, Travel Education & Production
Pieter Fürst, Vattudalens Ekoturism

Karin Brann, WWF
Bengt Kull, 30 000 öar
Håkan Strotz, Ur Natur
Ann-Kristin Vinka, Lapplandssafari

MEDLEMSSKAP & INFORMATION REDAKTION
För medlemsskap och information om
Ekoturismföreningen kontakta vårt kansli på
Tel/fax:0647/66 00 25.
Eller skriv till:
Svenska Ekoturismföreningen,
Box 39, 830 04 Mörsil.
Pg: 91 39 93-3/Bg:5034-52 89
E-post: info@ekoturismforeningen.a.se
Hemsida:www.ekoturism.org

Har du något du vill berätta, fråga eller ge tips om
till Ekoturismföreningen eller dess medlemmar?
Kontakta Annelie Nilsson på
annelie.nilsson@first.tjorn.se eller skicka material
till Annelie Nilsson, UCT, Box 8, 471 21
Skärhamn

