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Naturens Bästa har fått
en ny webbplats...
En banbrytande naturresesajt präglad av reslust, frestande bilder,
oväntade texter och härligt snabba sökfunktioner. Läs mer på sidan 3.

Fotograf: Staffan Widstrand

Grattis valarna!
Islands regering har beslutat att
drastiskt minska valfångsten efter
påtryckningar från bland annat
Greenpeace, turistnäringen och den
inhemska befolkningen. Ekoturismföreningen har också bidragit
med sitt strå till stacken …
Läs mer på ledarsidan och sidan 10.

Ekoturismföreningen fick
Änglamarkspriset 2004
Änglamarkspriset 2004 delades mellan Ekoturismföreningen,
Torfolks Gård och Anders Delin. Ekoturismföreningen fick
priset för utvecklingen av Naturens Bästa. I samband med
Världsmiljödagen premierar Coop Sverige aktörer som ”på
ett särskilt förtjänstfullt vis bidragit till en bättre miljö”.
Läs hela pressmeddelandet på sidan 4.
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LEDAREN

Kalendarium
Ekoturism vinner igen
Ibland kommer förändringarna fort. Precis
innan pressläggning av Safari fick jag
skriva om en artikel om Ekoturismföreningens deltagande i en delegation mot
valfångst till Island. Och det var ett sant
nöje att få göra det. Det kom nämligen ett
pressmeddelande från Greenpeace där
man meddelar att Island drastiskt minskar
sin valfångst! Islands så kallade vetenskapliga valfångst begränsas nu till 25 vikvalar
under en tvåårsperiod till skillnad mot 500
vik-, sej- och sillvalar som man tidigare
bestämt.
Beslutet kommer efter inhemsk kritik i
kombination med en mycket liten efterfrågan på valkött. Island har fortfarande kvar
valkött från förra årets fångst och den
framtida marknaden ser obefintlig ut, även
i Japan och Norge, på grund av ändrade
matvanor och den ökade halten av miljögifter i valprodukter.
Det är mycket upplyftande att läsa om
den växande inhemska opinionen mot
valfångst, och att turistnäringen fått gehör
för att valfångsten skadar landets rykte
och minskar antalet turister. Valturismen
har blivit den största inkomstkällan på
Island under de senaste åren och drar
omkring 72 000 turister varje år, vilket
motsvarar nästan 15 miljoner dollar årligen.
Kontrasten mot hur tongångarna var
när Annelie Utter, Ekoturismföreningens
representant i delegationen, var där bara
några veckor tidigare tillsammans med
Greenpeace är slående. Då upplevde hon
att människor var rädda att uttala någon
kritik mot valjakten eller helt enkelt tyckte
att det var okey att döda valar. Hon kunde
dock ana att man var mottaglig för dele-

30 augusti – 1 september

gationens argument att satsa på valturism
i stället för valfångst.
Efter att ha skrivit om artikeln för att
bättre få den att stämma överens med det
som hänt, bestämde jag mig för att ändå
publicera den ursprungliga varianten. Bara
för att visa hur fort en vändning kan
komma. Den sista meningen i artikeln fick
större betydelse än jag någonsin kunnat
ana när jag skrev den. Även en liten förening eller privatpersoner kan vara med att
påverka stora beslut!
Det positiva resultatet från vårt engagemang i valfrågan ger oss i Ekoturismföreningen kurage och tro att vi även kan
vara med och påverka skogsproblematiken, där arbetstillfällen inom skognäringen
ställs mot alternativa näringsmöjligheter.
I debattartikeln ”Ser ni inte skogen för alla
träden” kan du läsa om var ekoturismen
står i frågan och hur vi vill vara med att
hitta en lösning som innebär en vinnavinna situation för så många som möjligt –
inte bara skogsnäringen.
Om du vill använda artikeln för att
påverka i din hembygd genom att skicka
den till lokal media eller myndigheter så
gör gärna det. Samma argument som gäller
för valarna gäller även för skogen – det
generar mer pengar om den får finnas kvar
än om den huggs ner.
Annelie Nilsson

REDAKTION

MEDLEMSKAP & INFORMATION

REDAKTÖR

För medlemskap och information om
Ekoturismföreningen kontakta vårt kansli:

Annelie Nilsson
MEDARBETARE I DETTA NUMMER

Maria Kjellström, Eva-Karin Kronquist,
Åsa Frick, Björn Särnmark,
Margareta Fällström, Helena Jansson
Vill du berätta något för
Ekoturismföreningens medlemmar?
Kontakta redaktionen
på annelie@naturensbasta.se
eller ring Annelie Nilsson
031-13 75 30
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Svenska Ekoturismföreningen
Box 87, 830 05 Järpen
Tel: 0647 – 66 00 25, Fax: 0647 – 100 12
E-post: info@ekoturism.org
Hemsida: www.ekoturism.org
www.naturensbasta.se
Pg: 81 39 93-3 / Bg: 5034-5289

Baskurs i ekoturism
Vålådalens Turiststation, Jämtland

4 – 6 oktober
Baskurs i ekoturism
Skåne

25 oktober
Ansökningsstopp
Naturens Bästa

11 – 13 november
Vidareutbildning IT och Export
Vålådalens Turiststation, Jämtland
För mer information se
www.ekoturism.org

Mer ekoturism
i Skåne
Idag finns inte ett enda kvalitetsmärkt
Naturens Bästa arrangemang i Skåne.
Det vill de sju kommunerna i Skåne
Nordost ändra på. Regionen ska i framtiden bli en självklar ekoturismdestination är tanken. I en enkätundersökning
kom det fram att ett 40-tal aktörer i
området var intresserade av ekoturism och inte mindre än 32 av dem ville i
framtiden kvala in till Naturens Bästa.
I samarbete med Ekoturismföreningen erbjuder man under hösten
aktiviteter som ger möjlighet att utveckla arrangemang inom natur- och
kulturturism. Satsningen innefattar utbildning i ekoturism både för företagare,
samhällsplanerare och andra myndigheter och studieresa till godkänd Naturens
Bästa-arrangör. En seminarieserie för förädling av ekoprodukter har också tagits
fram. Bland annat vill man lyfta fram
gäddans potential som turistdragare till
regionen. Helt rätt tänkt med tanke på
att många utländska fiskare tycker att
det är mer spännande att dra gäddor än
att fånga både lax och öring.
Safari och Ekoturismföreningen
önskar Skåne Nordost lycka till och vi
ser fram emot att få de första godkända
Naturens Bästa-företagen från Skåne.

Naturens Bästas nya webbplats

en milstolpe inom
svensk turism

- Jag är därför övertygad om att den här
satsningen inte bara kommer att stimulera
svensk ekoturism, utan också bidra till en
positiv utveckling av hela den svenska
turistnäringen.

Stärker hela Sverige som
resmål

Den 10 maj sjösatte Turistdelegationens chef Dennis Bederoff en
ny samlingswebbsida för svenska naturresor, och hissade därmed
upp ridån för en av årets viktigaste händelser inom svensk turism.
En banbrytande naturresesajt präglad av reslust, frestande
bilder, oväntade texter och härligt snabba sökfunktioner.
- Sedan lanseringen av Naturens Bästa
2002 har vi arbetat hårt med att samla
Sveriges främsta ekoturismarrangörer
bakom kvalitetsmärket Naturens Bästa,
inleder Staffan Widstrand, naturfotograf
och styrelseledamot i Svenska Ekoturismföreningen.
- Nu med närmare 50 godkända arrangörer tar vi nästa steg och lanserar en
gemensam och sökbar webbplats med
märkningens hela utbud, som idag består
av mer än 125 kvalitetsmärkta arrangemang. Det är en naturresesajt som sätter
resenären i centrum, och där man snabbt
och elegant ska hitta fram till Sveriges
främsta naturresor. De kan sökas såväl
efter typ av arrangemang, som årstid,
landskap, eller naturtyp.
- Fram till nu har svenska naturresor
varit spridda och svåråtkomligt på olika
lokala eller regionala webbsidor eller blandade huller om buller på sökmotorernas
listor. Naturens Bästa bryter därför ny
mark när vi nu på en gemensam webb-

- Många utländska besökare väljer att
övernatta några dagar här i Stockholm,
men få kommer hit enbart för att bo bra
eller äta gott, förklarar Ejnar Söder ägare
till Nordic Hotels, som stod värd för lanseringen.
- Nästan alla vill göra, se eller uppleva
plats presenterar ett brett, men samtidigt
kvalitetssäkrat, utbud från flera av Sveriges något och då är bland annat karismatiska
främsta arrangörer. Allt snyggt förpackat djur och orörd vildmark viktiga dragplåster.
och fyllt med reslust, frestande bilder, Spännande natur lockar, men för att det
oväntade texter och härligt snabba sök- ska bli riktiga besök i slutändan krävs
också proffsiga arrangemang, som lever
funktioner.
upp till vad deras marknadsföring utlovar.
Prissatta arrangemang
Ur det perspektivet är kvalitetssäkrad
- Svensk turism behöver i högre grad ekoturism inte bara en angelägenhet för
vidareförädlas, prissättas och paketeras. avlägsna glesbygdskommuner, utan i
Därför är Natuhögsta grad något
rens Bästas nya
”Webbsajten kommer som svensk hotellwebbsida ett förenäring har ett
att påverka hela
döme och ett
egenintresse av att
avgörande steg
stimulera och utturistnäringen”
framåt. Det här
veckla.
kommer att bli en viktig marknads- Därför är det särskilt roligt att idag
föringskanal och särskilt för små ekoturis- och här på Nordic Sea Hotel kunna få
marrangörer i svensk glesbygd. Sajten premiärvisa Naturens Bästas fantastiska
kommer också att underlätta kundens möj- webbsida fylld av spännande naturresor
ligheter att välja rätt i ett snårigt utbud. som väntar på att få upplevas av både
Något som dessutom är avgörande om vi svenska och utländska resenärer, avslutar
vill locka utländska gäster till Sverige, Ejnar Söder.
poängterar Dennis Bederoff, tillförordnad
Surfa gärna själv runt på
chef på Turistdelegationen.
www.naturensbasta.se
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Pressmeddelande Stockholm den 4 juni 2004

Ekoturismföreningen
fick Änglamarkspriset
I samband med Världsmiljödagen
den 5:e juni varje år, delar Coop
Sverige ut Änglamarkspriset till
aktörer som ”på ett särskilt förtjänstfullt vis bidragit till en bättre miljö”.

Uppförandekoder
för gäster
Västsvenska Turistrådet har i samarbete med Ekoturismföreningen
sammanställt riktlinjer för Hållbar
turism i ett litet häfte utifrån två
nivåer: Företag och Gäst.
Riktlinjerna för gäster vill uppmuntra
besökare att använda sitt sunda förnuft
och få dem att förstå vad effekten av
tusentals besökare på en plats kan bli.
”Att inte lämna några spår är allas vårt
ansvar - att bara ta med upplevelsen är
stort nog” är budskapet.
Häftet består av praktiska tips och
checklistor på vad man ska tänka på vid
eldning, viltskådning, camping, fiske,
besök på historiska platser etc.
Informationen är bra att ha som
utgångsmaterial när man som arrangör
vill ta fram uppförandekoder för sina
egna gäster där ingen personlig guidning ingår.
Riktlinjer för företag är i mycket
baserade på kriterierna för märkningssystemet Naturens Bästa och kan
användas som inspiration och vägledning för företag som vill börja jobba mer
utifrån ekoturistiska principer. Steget
är sedan inte långt att gå över till att
ansöka till Naturens Bästa.
För mer information kontakta
Västsvenska Turistrådet på
info@vastsverige.com
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- Vi är otroligt glada, stolta och uppriktigt
rörda över att ha fått ta emot årets Änglamarkspris. Det känns som ett gott betyg åt
det intensiva arbete så många av oss lagt
ner på att få Naturens Bästa att gå från en
bra idé, till praktisk handling. Det sänder
ut en stark signal att miljöarbetet långt
ifrån bara handlar om präktiga ting som
att sortera sopor eller spara energi, utan
att det är minst lika viktigt att faktiskt få
ge sig hän och ta sig tid att på allvar njuta
av den natur och kultur vi har runtom oss.
Att med kajakens nos klyva spegelblanka
vatten, vandra med klövjerenarna över
ståtliga fjällvidder, finna glädjen i en
blomstrande slåtteräng, att på närhåll få
möta några av gammelskogens ugglor,
känna skärgårdsklippans värme mot
naken hud till sälarnas sång, känna forsens
kraft i flotte eller kanot och se havsörn-

ens eller pilgrimsfalkens flykt. Den stora
kraften i naturnjutarglädjen är vad
Naturens Bästa först och främst handlar
om, säger Staffan Widstrand, naturfotograf och styrelseledamot i Svenska
Ekoturismföreningen.
- Njutande, parat med ett självklart
ansvar för det område som besöks.
Kvalitetssäkrad ekoturism är att bejaka allt
det positiva i upptäckarglädjen och reslusten, samtidigt som den gör miljö- och
naturskyddet starkare. Med hjälp av
Naturens Bästa ska alla som vill lätt kunna
hitta fram till Sveriges främsta arrangörer
och deras bästa arrangemang. Sedan
några veckor finns också hela utbudet
samlat på Sveriges första naturresesajt
www.naturensbasta.se
- Naturens Bästa är inte bara ett roligare
resande för alla inblandade – för besökaren,
traktens människor och naturen, utan
också en viktig inspirationskälla och
grund för framtidens miljöarbete, understryker Staffan Widstrand.

Motiveringen till
Änglamarkspriset:
”För deras viktiga och
engagerade arbete inom
den snabbt växande turistnäringen, med märkningssystemet Naturens Bästa.
Märkningen utgör en god
vägvisare till ansvarsfullt
resande som hjälper till att
skydda naturmiljöer såväl
som att stödja lokalbefolkningens välbefinnande”

De tre vinnarna till Änglamarkspriset: Ekoturismföreningen,
Anders Delin (som också fick ett stipendium på 100.000 kronor)
och Torfolks Gård.

Stor kampanj om Sverigebilden i sommar
I sommar drar Sveriges Rese- och Turistråd , i samarbete med bl.a. TV4 och Expressen,
igång en fototävling med svenska folket som fotografer och med skärpan inställd på
mångfalden och möjligheterna i Sverige. Sverigebilden kommer att exponeras i dagliga
TV4-sändningar hela sommaren och i Expressen. Elva veckovinnare kommer att koras
och framme vid skolstarten utses vinnaren. Syftet med kampanjen är att öka svenskarnas nyfikenhet på Sverige i sommar skapa lust att resa i Sverige. Turistrådet har samarbete med regionala turistorganisationer i Sverige för att vaska fram bra vinster till
”veckans bild”. Ta chansen att profilera ditt resmål genom att skicka in foton – och vill
du lotta ut en resa så är det värt att kontakta ditt regionala turistorganisation.
Mer info finns på www.swetourism.se

Naturens Bästa expanderar
med 30 nya arrangemang och
sju nya arrangörer
I samband med Nationalparkernas dag den 24 maj presenterade Lars-Erik
Liljelund, Naturvårdsverkets generaldirektör, de senast guldkornen inom
kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. Bland dem märks sälsafari i Haparanda
skärgård, renflyttning genom Laponia, forsränning i Vålådalen och cykelturer i
Arns spår. Därmed växer utbudet inom den nya svenska ekoturismmärkningen
till över 160 arrangemang från 55 godkända arrangörer.
Eriksson vice ordförande i Svenska
Naturskyddsföreningen.
- Vill vi bevara vår biologiska mångfald
är det nödvändigt att skydda alla dessa
områden. Samtidigt kan samma skogar
vara grunden för en växande näring som
ekoturism, där förmodligen fler varaktiga
glesbygdsjobb kan skapas än med högeffektiva avverkningsmaskiner, betonade
Lena Eriksson.

Dessa är de sju nya godkända
ekoturismföretagen:
Foto: Sanna Törneman

1. STF Vandrarhem Tåtorp/
Göta kanal (Västergötland)
2. Naturguiden AB (Östergötland)
3. Lassekrogs Gästgiveri
(Hälsingland)
4. Anariset AB (Jämtland)
- Här i Nationalparkernas Hus i Tyresta
nationalpark presenterar vi idag ytterligare
sju välmeriterade ekoturismarrangörer.
Därmed fylls Naturens Bästa med ännu
fler spännande arrangemang, samtidigt
som vi fördjupar samarbetet med svenskt
naturskydd, berättade Maria Kjellström,
från Svenska Ekoturismföreningen.
- Goda exempel på denna samverkan
är bland annat nya naturresor som sälsafari vid Haparanda sandskär, renflytt
genom Laponia, forsränning i Vålån eller
cykeltur i Arns spår. Arrangemang som
genomförs i nationalparker, världsarv,
naturreservat och i anslutning till välkända
fågelsjöar.
- Genom att välja Naturens Bästa
erbjuds resenären naturupplevelser utöver
det vanliga. Samtidigt som arrangören tar
ett särskilt ansvar för att vårda, värna och
visa upp resmålets natur- och kulturvärden, poängterade Maria Kjellström.

Ekoturism i nationalparker och
naturreservat
Idag finns 28 nationalparker och över
2 500 naturreservat som tillsammans motsvarar åtta procent av Sveriges yta. En

stor tillgång för både friluftsliv och en växande turismnäring med svensk ekoturism
i frontlinjen.
- Skyddad natur fyller många behov,
och inte minst som resurs för turismen.
En av ekoturismens fördelar är att den
kan tillgängliggöra värdefull svensk natur
för både svenska och utländska besökare,
förklarade Lars-Erik Liljelund, generaldirektör på Naturvårdsverket, och tillägger.
- En annan är möjligheten att ge hotade djur och växter ett ekonomiskt värde
som de annars inte skulle ha haft. Sälsafari
vid Haparanda sandskär är ett bra exempel på det, liksom vargspårning i Dalarnas
djupa skogar.

Ekoturism alternativ för
Norrlands gröna guld
Under det senaste halvåret har striden
hårdnat om flera norrländska gammelskogar. Förädlad ekoturism i form av
exempelvis jakt, fiske, björnsafaris och
hundspannsäventyr kan förbättra möjligheterna att bevara unika skogar.
- Naturvårdsverket pekade nyligen ut
hundratals värdefulla skogsområden med
unika naturvärden, förklarade Lena

5. JoPe Fors & Fjäll (Jämtland)
6. Kretsloppshuset i Mörsil
(Jämtland)
7. Bosmina (Norrbotten)
Läs mer om varje företag på
www.naturensbasta.se

Presentationen i Tyresta
nationalpark sponsrades av

Naturvårdsverket

PULS – en godkänd arrangör
inom Naturens Bästa
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I takt med den ekoturistiska utvecklingen har nyfikenheten på såväl föreningen
som Naturens Bästa ökat markant.
Sedan hösten 2003 har någon av de
till föreningen anknutna föreläsarna,
föreläst minst en gång i veckan.
Målgrupperna har varit inspirerande
varierande. I några fall har vi även varit
utanför Sveriges gränser vilket har gett
möjlighet till att testa hur detta uppfattas internationellt.
Med Naturens Bästas hittills konkreta
och lyckade resultat har det dessutom
varit ett sant nöje att föreläsa i ämnet.
För just konkreta och lyckade resultat är
vad man efterlyser i turismbranschen då
man pratar om kvalitetsgarantins vikt
för att öka lönsamheten.

”Gräddfil” till Naturens Bästa
I Jämtlands och Stockholms län jobbar
vi dessutom med fördjupade projekt där
vi även erbjuder introduktionsseminarier och direkt rådgivning till företag
som ansöker. Introduktionsseminariets
syfte är att låta företag (och andra
intresserade) under en halvdag få klart
för sig vad som krävs för att bli en godkänd Naturens Bästa-arrangör. Här
reder vi ut alla begrepp om ekoturism
och berättar precis hur det går till att
ansöka. Om man sedan känner sig redo
att gå vidare kan man få direkt rådgivning av någon av våra rådgivare. Detta
har visat sig vara en lyckad skola fram
till ett godkännande av arrangören. Nu
söker vi fler regioner som är intresserade
av ett samarbetet för att öka tillströmningen av godkända arrangörer från
olika delar av landet.

Föreläsningsbutiken
Med tanken på det ökade intresset kring
ekoturism har föreningen nu tagit fram
ett antal olika föreläsningar. Eftersom
utvecklingen går fort inom Naturens
Bästa, ser vi en poäng med att erbjuda
föreläsningar med kunniga och väl uppdaterade föreläsare, hämtade från det
vardagliga arbetet med märkningen.
Under sommaren kommer vi att lägga
ut var i landet föreläsningarna kommer
att äga rum till hösten.
Läs mer på www.ekoturism.org
under nyfiken på ekoturism.
Maria Kjällström
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Jag springer bäst på natten. Likt en älgko
vaggar jag runt i den glesa tallskogen och
skrämmer slag på både lössläppta
dobbermans och deras ursäktande
ägare. Men ofta är jag helt själv,
allt är stilla och öde. Natten är
nästan helt tyst, det är bara på höjderna jag anar Essingeledens eviga surr.
Min sambo utfärdar ständigt varningar för
galna män och vilsna själar. – Kvinnor ska
vara försiktiga. Du riskerar ju ditt liv när
du rusar runt där i mörkret!
I valet mellan att stanna i trygghet eller
löpa i frihet funderar jag på vad som driver mig. Varför riskera livet mitt i natten,
när jag kan löpträna på dagtid och dessutom har ett träningskort på ett gym?
Härom natten kom jag på svaret – det är även andra att känna. Utifrån den tesen, så
ligger Ekoturism väldigt rätt i tiden. För
tystnaden jag vill åt.
Uppväxt på landet med urskogen som jag längtar ut. Ut till hållbara lösningar,
lekpark, trodde jag att jag skulle vara nöjd rent vatten och lyckliga djur. Ut till granom jag fick lite grönska runt min lägenhet doft, hemmalagad mat och människor
i staden. Vaddå, man får ju offra lite om som tar ansvar. Men, framför allt längtar
man ska få ett utvecklande arbete efter jag ut till lugnet och tystnaden. Och jag
alla år av studier!?! Trodde jag. Frågan är tror inte att denna längtan bara gäller
om jag offrat rätt saker. När jag summerar lantisar som hamnat i staden, jag tror att
allt fler människor
mina tre år i staden
kommer att söka en
dyker åtskilliga bil”Ut till grandoft,
till sin inforder upp:
hemmalagad mat och motvikt
mationsfyllda var- Helena, iklädd
människor som tar
dag. För att kunna
morgonrock, skälprestera
mycket
ler ut grävmaskiansvar.”
måste du vila mycknisten som börjat
hacka loss fruset grus kl. 06.32 utanför et (bevisat). För att få bra återhämtning
lägenheten, på veckans enda, välbehövliga krävs lugn och en bra, gärna grön omgivning (bevisat). Här har Ekoturismen en
sovmorgon,
- söndagspromenaden blir ett evigt krys- enorm potential. Med hänsyn, värdighet
sande mellan högljudda motionärer, barn- och medvetenhet kan man ge människor
inte bara uppladdade batterier och en
vagnar och hundkoppel,
upplevelse utöver det vanliga, utan troligt- grannen börjar spela teknomusik
vis även skapa en nyfikenhet och omtanke
kl. 23.26 en tisdag,
- vi hittar ännu ett bilbatteri vid vägrenen, om vår Moder Jord.
Fortfarande finns mycket att göra
stannar för att plocka upp det och snabbt
inom den spirande organisationen. Som
bildas en irriterad bilkö,
- middagen på den soliga balkongen ett suveränt steg i utvecklingen kom nu
tvingas bli förflyttad till köksbordet med den fina och lättmanövrerade ”Naturens
stängda vädringsluckor eftersom barnen Bästa”-hemsidan med information riktad
som gungar utanför överröstar varje för- mot privatpersoner. Detta har jag personligen saknat, och den länken har jag därsök till konversation, osv osv.
Har jag blivit en gnälltant? Är jag på för med glädje vidarebefordrat till alla
väg att bli galen? Eller, är min känsla av att jag känner. Så nu är det stor risk att föreningen blir översköljd av nyfikna, tystvara trängd delad med andra?
Ofta när man gör en marknadsunder- nadssökande medlemmar…
sökning eller omvärldsanalys börjar man
Helena Edman
med att titta inom företaget. Där finns
Marknadsekonom, Landskapsingenjör,
nämligen de flesta svaren, bara man ställer
reporter och lantis
rätt frågor. Jag brukar gå steget längre och
säga att – det jag känner kommer snart
helenaedman@bredband.net

Illustration: Lene Due-Jensen

Stor nyfikenhet
på ekoturism

Största, möjliga
tyssssstnad

Hälsingland
på japanska
Ibland dimper den stora världen ner i ens egna lilla värld på ett
sätt som gör att verkligheten överträffar reklamen. Något som ett
Naturens Bästa-företag, Larsbo Gård i Hälsingland, fått uppleva.
Läs Åsa Fricks egen berättelse om vad som hände när de helt
plötsligt fick oväntat besök.
En dag under sommaren 2002, ringde det
i telefonen på Larsbo gård. Det var en fru
Kumiko Hamada från Japan som ringde
och undrade om vi brukar hugga ved att
elda med… Det gör vi ju, så svaret blev
jakande. Brukar ni hugga ner träd också,
blev nästa fråga. Jo, i mindre skala för vedhantering mest, svarade jag.
Kumiko bokade in sig för några dagar
och kom hit dagen därpå. Hon berättade
att hon rest till Sverige för att samla material till en bok som hon höll på att skriva
och ville därför bo på i skogen och lära
känna lokalbefolkningen.
Det blev intensiva dagar tillsammans
med vår nyfunna japanska vän, som stannade i hela tio dagar. Vi tog med henne på
många ställen, visade, berättade, skrattade
och hade hjärtans roligt under tiden. Hon
lärde sig till och med att bygga en äkta
Hälsingsk fastbandshage. Hon fotograferade och frågade hela dagarna och skrev
ner sina intryck halva nätterna.
Vi vinkade av Kumiko vid stationen i
Söderhamn med löfte om ett snart återseende. I februari 2003 kom hon tillbaka
under 8 dagar. Hon vill veta hur det var

att leva i skogen på vintern också.
Denna vecka ägnades åt studiebesök på Iggesund och på skogsavverkningar med mera. Med en tår i
ögonvrån sa vi hej då till varandra
efter denna intensiva februarivecka. Men vi håller fortfarande
kontakten.
I januari 2004 fick vi boken i
vår hand! Det som vi trodde skulle
handla om skogen i Sverige i allmänhet, handlar till största del
om oss. Boken heter ”Sverige –
Att leva med skog” ”Ett rikt vardagsliv
omgivet av skog” Känn på den!
När vi fått hjälp att få rubrikerna
översatta, förstod vi på allvar att boken
till minst 80 % handlar om oss här i
Larsbo…..
En vackert illustrerad bok, inbunden
med bokmärkessnodd på sådär 240 sidor,
utgiven av Japanska motsvarigheten till
Skogsvårdsstyrelsen i ett led i deras arbete
med att påverka opinionen i Japan för att
börja bedriva ett mer aktivt och klokt
skogsbruk. Idag importerar Japan nästan
allt sitt trä.

Miljöbästa bilar 2004
Gröna bilister konstaterar glädjande att allt fler bilar uppfyller föreningens
grundkrav på bra avgasrening och låga utsläpp av fossil koldioxid. På listan
över miljöbästa bilar finns i år även större bilar och dieselbilar.
Gröna Bilister granskar varje år den svenska nybilsmarknaden ur ett miljöperspektiv.
Syftet är att hjälpa den som ska köpa ny
bil att göra val som minskar den egna miljöpåverkan och som ger bilindustrin en signal att marknaden efterfrågar snåla och
rena bilar.
Listan över miljöbästa bilar domineras
inte längre enbart av små bilar. Rankningen visar att bränsleval och innovativ
teknik för minskad förbrukning också är
framgångsrika sätta att göra bilar mindre
miljöbelastade. En rapport från Vägverket
visar att utsläppen av koldioxid för den
genomsnittliga nybilen i Sverige 2003

skulle kunna minska med omkring en
fjärdel, utan att någon köpare vare sig
behöver välja en mindre bil eller övergå
till annat drivmedel. Det är förbrukningen
det hänger på.
Nytt för i år är också att några dieseldrivna bilar tagit sig in på listan, tack vare
partikelfilter i kombination med låga
utsläpp av koldioxid. Snåla dieselmodeller
som klarar Miljöklass 2005 men saknar
partikelfilter kan vara miljömässigt intressanta om bilen inte används i tätortstrafik.
Gröna Bilisters förteckning ger dock
inte hela sanningen. Det finns ännu snålare modeller och varianter som uppfyller

Vi är så himla glada för denna bok!
Här hemma har vi fått diplom av kommunens marknadsföringsbolag. Diplomet
pryder sin plats i vår hall. Vi funderar nu
på hur vi ska få hela boken översatt, har
sått lite frön hos Skogsvårdsstyrelsen…
Så undrar vi ju förstås hur stor spridning
den här boken får i Japan och hoppas att
någon tycker att det värt resan att besöka
oss?! Vi hoppas också att den kan bidra till
att öka Japaners intresse för Sverige ännu
mer. Ett par kapitel handlar ju faktiskt om
ekoturism och Naturens Bästa!
Åsa Frick, Larsbo Gård

kraven, men som generalagenter av olika
skäl valt att inte ta in i Sverige. Även
utbudet av så kallade bi-fuel bilar, som
kan köras på natur- och biogas samt bensin, är större utomlands. I broschyren
Miljöbästa bilar 2004, finns dessa bilar
namngivna och den som är intresserad av
någon av dessa bilder rekommenderas att
ta kontakt med svenska bilhandlare för att
försöka få dem att ta hem modellen.
Alternativet är att köpa bilen direkt från
t ex Danmark eller Tyskland. Bilimport
har blivit betydligt enklare på senare år
och många utländska handlare kan hjälpa
till med den praktiska hanteringen.
Broschyren, som går att ladda ner från
www.gronabilister.se, ger tips när du ska
köpa ny bil, hur du kan öka trafiksäkerheten och vilka olika drivmedel som finns
på marknaden idag.
Annelie Nilsson
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Utbildning för
turistföretagare?
Många har ordnat, alla vill ordna –
men alla ser inte till branschens
behov.
Många Naturturistföretag behöver
utbildning. Och det har funnits gott om
utbildningar för traditionell turism i flera
år, men inte för natur/eko-turistföretag.
Befintlig utbildning utgår inte från de
behoven. De har i stort sett alla haft det
gemensamt att de sträckt sig över ett
eller flera läsår. – Men småföretagare
har inte tid att gå långa kurser. Att
anställa ny personal eller ta in en vikarie
för chefen är svårt. Det finns sällan kompetent folk att tillgå på rätt tid och rätt
plats. Därför har företag inom naturturismen svårt att komma ifrån vardagen
för att gå kurser.
En av kursanordnarna är Kulturgeografen vid Umeå Universitet. De
ordnar kurser i turismgeografi. Där finns
den mest kvalificerade diskussionen om
ekoturism. Men avsikten är att analysera,
skapa överblick och kommentera, inte
att bygga vidare på det färska kunskapsområdet ekoturism för att stötta företagen och visa dem hur de ska jobba för
att ekoturismen inte ska ”spåra ur”.
Studenterna kommer inte att arbeta i
företag. Och det är nog inte meningen
heller, men det är synd att den vassa
kunskapen inte stöder utan river i
utvecklingen. Det här är bara ett exempel på att ”Utbildningssystemet” skjuter
snett vad gäller eko-turismen. Men det
finns inte något system i den bemärkelsen. Det måste vi andra skapa. Och det
är bara att sätta igång. Planering pågår
på flera håll. Förhoppningsvis kolliderar
inte planerna.
På alla nivåer i samhället anser man
idag att naturturism är en viktig utvecklingsväg inom turismen. Tyvärr har man
inte riktigt uppmärksammat att behovet
av kompetensutveckling är stort och att
det måste få kosta en hel del. En bra
kurs är kort, genomförs flera gånger per
år (på grund av olika säsonger för olika
delbranscher), går helst på flera olika
håll i landet och det behövs både inom
specialguidning av olika slag, inom ”det
goda värdskapet”, i marknadsföring, och
så att turistföretagares barn också vill bli
företagare.
Peter Lugnegård
ALMI i Västerbotten
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Goda exempel
sprider sig
Två tusen skotar som spyr ut miljöfarliga utsläpp i ett
känsligt område som Svalbard är inte bra. Basecamp
Travel som har mycket verksamhet här, kunde inte längre
med gott samvete köra runt på sina tvåtaktsmotorer utan
började köp fyrtaktsskotrar. Och blev föregångare och
trendsättare.
- Är man ett företag som vill erbjuda upplevelser med minsta möjliga inverkan på
naturen och dessutom medlem i Ekoturismföreningen så går det inte att köra
omkring på tvåtakts-skotrar på Svalbard,
säger företagets Vd Klas Wallin.
Det var för tre år sedan man i företaget
började fundera på vad man kunde göra
för att vara trovärdiga trots att man körde
snöskoter. För även om deras största produkt är hundspannkörning så kommer
man inte långt på Spetsbergen utan en
skoter. Som första turoperatörsföretag
köpte de därför in åtta fyrtaktare trots att
de är dyrare, svårare att reparera och inte
så driftsäkra som tvåtaktarna. De hade
även rykte om sig att vara tråkiga och
långsamma att köra.
- Visst, första året hade vi många
driftsproblem, men nu har man lärt sig
hantera dem och alla är väldigt nöjda. De
inte bara är bränslesnålare och ger mindre
utsläpp, de låter mindre också. Det är inte
heller någon som klagat över att de är tråkiga att köra. När man väl fått upp farten
går de lika bra som tvåtaktarna.
Men helt utan tvåtaktsmotorer klarar
man sig ännu inte. Ett par stycken följer
med på varje tur som säkerhet. Är förhållandena riktigt svåra så går det inte helt
att lita på de nyare motorerna, säger Klas
Wallin.

Positiv spionverksamhet
Eftersom turoperatörerna bedriver en viss
spionverksamhet gentemot varandra har
experimentet med fyrtaktarna förstås följts
både noga och med stort intresse. För

med alla larmrapporter och egna erfarenheter av smältande isar, förgiftade isbjörnar
och nedskräpade stränder har miljömedvetenheten ökat de senaste åren.
- När de andra såg att det fungerar för
oss har de vågat följa efter, säger Klas
Wallin. Från att det har funnits 0 % fyrtaktare hos turoperatörerna på Svalbard
finns det nu cirka 15 %, och antalet ökar
stadigt.
Det ryktas också att den mäktige sysslomannen har skaffat sig en fyrtaktsskoter.
Sysslomannen är lagens förlängda arm på
Svalbard och är borgmästare, landshövding och polis i en och samma person.
Det han gör ger bra signaler. Han har
även infört städdagar på stränderna runt
om på Svalbard där det flyter iland mänger
av skräp, framförallt från Ryssland.

Lönsam naturvård
Det har blivit en ynnest och hedersuppdrag att få åka med på städdagarna. Man
är stolt över sin miljö och vill bidra till att
bevara den. Med den ökade miljömedvetenheten som råder har fyrtaktsskotrarna
definitivt kommit för att stanna, det är
Klas Wallin övertygad om.
- Det känns väldigt bra att ha varit
med och starta den positiva trenden. Det
visar att det som ekoturistisk turoperatör
går att bidra till naturvård och samtidigt
ha en långsiktig lönsamhet vilket är en av
företagets visioner.
För mer information om Basecamp
Travel och deras resmål och visioner gå in
på www.basecampexplorer.com
Annelie Nilsson

Ser vi inte skogen
för alla träden?
Ekoturismföreningen vill genom följande artikel ge sitt bidrag till debatten
om hur skogen kan nyttjas på ett så bra sätt som möjligt - och att träden kan
vara mer värda när de får stå kvar än när de huggs ner. Det är dags att ta
turismens möjligheter på större allvar. Artikeln har publicerats i ett antal
norrländska dagstidningar.
Främst Sveaskog kritiseras för att deras
avverkningsplaner hotar både naturvård
och lokalbefolkningars livskvalitet. Sveaskog å sin sida hävdar till exempel negativa
konsekvenser för sysselsättningen i Norrbotten om man inte får avverka som
planerat - naturvården sägs hota sysselsättning. Ekoturismföreningen vill delge sin syn
på naturvård, sysselsättning och skogsbruk.
Skogslänens människor är ofta hemmablinda och säger ”det finns väl inget att se
eller göra här”. Är det därför skogspolitiken tycks återfalla till att värdera skog
som trävara och pappersmassa? Skogen är
ved, virke, pappersmassa – och så älgjakt.
Sällan har uttrycket ”att inte se skogen för
alla träden” varit mer passande. Turismens
utvecklingspotential ligger i att vi är hemmablinda. Vi ser inte det unika i vår vardag, det som främmande gäster ser.
Ekoturismföreningen anser att ekoturism
är ett smart och mycket fruktbart sätt att
förädla skogsbruket. Ekoturism bygger
på ekologisk långsiktighet, ekonomisk
utkomst till lokalbefolkningen och tar kulturella och sociala hänsyn. Vi anser att
även skogsindustrin ska fungera på det
sättet – det kallas långsiktig hållbarhet.
Från skogsindustrin låter det som om vårt
välstånd rämnar om naturvården försöker
identifiera och skydda mer biologisk
mångfald. Tror någon verkligen att det är
naturvården som hotar skogsindustrin?
Verkligheten på landsbygden är att traditionellt skogsbruk inte har mer jobb att
erbjuda. Bristen på jobb leder till att unga
människor, främst kvinnor, söker sin framtid någon annanstans. När de flyttar försvinner framtidstron och förutsättningarna
att bygga nya företag. Ekologiskt och
turistiskt värdefulla biotoper hotas alltmer
av en skogsnäring som kan styra och ställa
eftersom de är den enda som kan eller får
bruka skogen. Sveriges halvhjärtade satsning på turism cementerar dessutom bilden att företagsutveckling sker i tätorter,
att landsbygden ska leverera råvaror och
att det är traditionella näringar som gäller.
Nordbors skicklighet att ta tillvara skogen är världsberömd. Låt oss utnyttja den
kunskap vi har om skog för att skapa
turism. Skogen är en del av vår identitet

och betyder allt mer för den ro och harmoni som den erbjuder. I skogarna finns
kulturer, biotoper och karismatiska djurarter som är oerhört fängslande och som
ekoturismföretag arbetar med på ett

Vi tycker det är hög tid att ge turismen
utrymme att växa i skogslandet. Regeringen måste ta turismen på ett större allvar och värdera den högre i sitt arbete.
Det är världens snabbast växande näring.
Skogsägarna måste kunna tillgodose lokalbefolkningens behov av livskvalitet och
utkomst samtidigt som man avverkar
kostnadseffektivt. Miljörörelsen måste
kunna verka för både ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lokala aktörer och
turistnäringen måste på ett proffsigare sätt
produktutveckla fram lönsam skogsturism.
En ekoturistföretagare i Östergötland
skrev nyligen till oss att förräntningsvärdet på skogen där är 500 kr/ha och år.
När han använder samma areal för ekoturism så tjänar han 5 000 kr/ha och år. Att

Fotograf: Staffan Widstrand

roligt, rofyllt och spännande sätt. Turisterna vill delta i skogsbruk som på 30-talet.
Och få uppleva älg, björn, lo, småvilt,
skogsfågel och varg med proffsiga guider
som kan förklara skogens ekosystem och
kulturhistoria. Flottningsepokens slit och
lata sommardagar lockar många till flottfärder utmed Klarälven. Ekoturister njuter
av exkursioner med kunniga guider in i
skogens skafferi som avrundas med festmat eller gästabud där urgammal matlagningsteknik används. Genom att använda
myter och fantasi skapar ekoturistföretag
sagoritter bland tomtar och troll genom
vår barndoms sagoskog. Listan på ekoturistiskt intressanta produkter av världsklass kan göras lång.

man dessutom kan avverka utan att turistvärdet förstörs är en extra bonus i sammanhanget. Entreprenören har ett nära
samarbete med Sveaskog. Det är glädjande
och bör vara vägledande för Sveaskog
även i Norrlandsskogarna.
Dan Jonasson
Ordförande Svenska
Ekoturismföreningen
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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.

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.
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Trots att det finns ett internationellt förbud mot valjakt tillät den isländska regeringen 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 återuppta en kommersiell jakt, säger Annelie
Utter som är styrelseledamot i Ekoturismföreningen och arrangör av valskådningsresor till Island.
Men det är intressant att se hur lite av
valköttet, 0.03 kilo/person, som sålts fortsätter 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.

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 verkligen reser till Island skulle turistintäkterna
uppgå till över 62 miljoner dollar per år
mot de 4 miljoner dollar per år som valjakten skulle inbringa som mest.
- Islänningarna måste fundera på vilken
sorts turism de vill ha, säger Annelie.
Partyturister till Reykjavik och bråttomturister 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 valjaktstraditionerna.
- Det verkar inte heller finnas någon
allmän debatt om valfångst bland allmänheten, 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 valätande riksdagskvinnan de besökte började 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!

Ett klick för valen

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

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 parlamentet och turistindustrin, vill man visa att det
lönar sig bättre för Island att satsa på valskådning än valjakt.
Via Internet kan människor världen
över visa sitt engagemang och påverka

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

En guldgruva för svenska
researrangörer
Hur ser utländska återförsäljare på det svenska utbudet av natur- och
kulturresor? Och hur måste produkterna utvecklas och anpassas för att
kunna säljas internationellt? Turistdelegationen försöker ge svaren i en ny
rapport, Outdoor/Multiaktiviteter & Ekoturism, Sverigeturismens konkurrenskraft – ett Europaperspektiv.
Allt fler människor vill vara aktiva på
semestern. Kanada, Nya Zeeland och
Alperna har profilerat sig som destinationer med spännande aktiviteter i naturoch kulturmiljöer som drar miljontals
besökare varje år. Sverige har också bra
aktivitetsutbud, men frågan är hur svenska
natur- och kulturresearrangörer kan bli
starkare på den internationella arenan.
Det finns ett behov att veta mer om
hur återförsäljare i utlandet förhåller sig
till det svenska utbudet. Vilka produkter
säljer idag, vad känner de till om utbudet
och hur bedömer de det? Svaren ska bidra
till att svenska företag och andra aktörer
kan utveckla och anpassa sina produkter
till de krav som ställs på marknaden.

Mängder av konkreta tips
Kartläggningen av arrangörerna som finns
i rapporten är en guldgruva för dem som
vill fördjupa sina kunskaper om internationell reseproduktion. Genom att studera
hur intressanta researrangörer sätter

samman sitt utbud, prissätter och inriktar
sig på olika målgrupper kan man lära sig
mycket för egen del.
Rapporten ger också konkreta tips om
hur man på ett professionellt sätt kontaktar olika researrangörer för att presentera
sina produkter och vilka de ledande, och
förhoppningsvis bästa, strategierna för
marknadskommunikation är.

Fler vill komma hit
Turistdelegationens rapport har koncentrerat sig på att analysera 250 arrangörer i
Storbritannien, Tyskland och Holland.
Storbritannien är en marknad för specialintressen och anses
som den starkaste
marknaden i Europa
för förädlade outdoorprodukter och trendsättare för utvecklingen i Europa. Idag är
Sverige svagt representerat hos brittiska
reseoperatörer, men
de är intresserade av
att expandera här
eftersom de märkt ett
ökat intresse från sina
kunder. De tyska arrangörer som erbjuder
Sverige drivs i hög grad av volymtänkande
och säljer till låg- och medelbudgetresenärer. Det finns dock en tydlig efterfrågan på produkter med ett mer aktivt
innehåll och en högre förädlingsgrad.
Den holländska marknaden liknar ur
svensk perspektiv den tyska, med få
prestigearrangörer som erbjuder resor till
Sverige. Men även här finns möjligheter
till ny marknadsutveckling.

Snöskovandring är hett
Inom produktutvecklingen syns två tydliga trender i analysen som gjorts. Den
första trenden är det dominerande och
enkla resmotivet som bygger på en basaktivitet som vandring, cykling, kanot/
kajak, längdskidåkning etc. med flera
tillägg av multikaraktär. Den andra trenden är det blandade resmotivet med flera
olika aktiviteter i kombination, alltså ett
mer typiskt multiaktivitetsupplägg.

Snöskovandring, längskidåkning och
hundsläde för barnfamiljer är vinteraktiviteter som är på tillväxt och där Sverige
kan vara på hugget. För sommaraktiviteter är det vandring och cykling som har
störst utvecklingspotential för oss, enligt
undersökningen.

Tydligt trendbrott
Men Sverige kan vara med och konkurrera
inom många produktområden för outdoor/multiaktiviteter och ekoturism. Ett
tecken på det är det trendbrott som syns i
internationella produktportföljer som signalerar en ökning av svenska produkter i
katalogerna.
Eftersom begreppet ekoturism alltmer
har blivit enbart ett marknadsföringsbegrepp i Europa, väljer många utländska
återförsäljare att istället använda begrepp
som hållbar eller ansvarsfull turism som
förklaring på vad de håller på med. Detta
innebär att marknaden för ekoturistiska
produkter är liten i Europa, men att det
kan komma att ändra sig om ekoturism
Fotograf: Staffan Widstrand

står alltmer för kvalitetsturism, något som
kvalitetsmärket Naturens Bästa visar
vägen för enligt undersökningen.
Enligt initierade arrangörer i undersökningen så kan Sverige utvecklas till att
bli en knutpunkt (så kallad ”hub”) i
Skandinavien för natur- och äventyrsturism om man nationellt satsar på att
bygga upp Sveriges image som en sådan
destination. Det kräver dock stora investeringar i varumärkesstrategier, marknadskunskap, kunskapsförmedling och
infrastruktur för att bara räkna upp några
exempel.
Hela rapporten går att beställa eller
ladda ner som pdf –fil på Turistdelegationens hemsida www.tourist.se
Läs den!
Annelie Nilsson

Fotograf: Staffan Widstrand
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Lite goa grejer
Ekoturism handlar mycket om kulinariska upplevelser. Men det
behöver inte vara någon storslagen trerätters meny som serveras.
Lika ofta är det en enkel macka med gårdens hemgjorda korv
eller kolbullar grillade över öppen eld som man minns bäst.
Safari bjuder här på recept som Naturens Bästa arrangörer och
medarbetare delar med sig av.
Eva-Karin Kronqvist som jobbar med
Matprojektet Vild Mat vill så ett slag
för en sommardrink som hon kallar
Smuttisar. De har hon tagit fram för att
försöka få in mer hälsosamma produkter
i skolcafeterior.

Vild Smutt(is)
Plocka bär i sommar – i trädgården
och i skogen. Frys in i små förpackningar, ca 2 dl. Blanda sorter efter
smak och behag. Var sparsam med
socker!
Börja med att mixa en banan och
häll sedan i 2 dl frusna bär (ej upptinade) och fortsätt mixa. Blanda i
2,5 dl vaniljyoghurt (0,5 % fett) och
1 l lättmjölk. Häll upp i glas, garnera
med en kvist citronmeliss eller
myntablad.

Från Tåtorps Vandrarhem/Göta Kanal får
vi ett smakrikt recept på en varm potatissallad som passar bra till färskrökt
Vätterröding med örtsås:

Fredros Gård mitt i ”Värmlandsskogera”
skickade oss ett typiskt värmländskt
skrovmål för utomhuslagning

Potatissallad à la
Tåtorp/Göta kanal (4 pers)

2 dl vetemjöl

Skrubba 12 medelstora ekologiskt
odlade potatisar rena.

1 tsk salt,

Skiva potatisarna i ca 1 cm tjocka
skivor. Koka i tio minuter, häll av
kokvattnet.

Rör ihop smeten, lägg fläsk( lättrimmat alt. bacon) i pannan, stek väl.

Grilla potatisen i 175 grader med
olivolja och grovt salt i långpanna
cirka tio minuter tills de fått fin färg,
vänd skivorna ett par gånger.
Varva potatisen med finstrimlad
purjolök och ytterligare olivolja och
lite salt vid serveringen.

Kolbullar
1 dl kornmjöl
4 dl vatten.

Häll smeten i pannan och grädda
över öppen eld.
Vattnet kan bytas mot mjölk och ett
ägg kan även tillsättas.
Servera med lingonsylt.

Läckert svalkande – och dessutom
nyttigt. En riktig energikick.

Kilimanjaro, Mt Kenya, Svalbard, Rajastan, Safari!
Basecamp Travel Stockholm!
Kilimanjaro, Mt Kenya, Svalbard, Rajastan, Safari i Östafrika
Vi ordnar trekkingen och safarin!
stockholm@basecampexplorer.com Tel: 08 – 545 237 50

Annonsera i SAFARI
Nå ut till de viktigaste aktörerna inom
svensk ekoturism och stöd samtidigt
Ekoturismföreningens arbete för mer och
bättre ekoturism.
Genom en annons i SAFARI når ditt företag
ut till ett par hundra av landets främsta
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natur- och kulturturismföretagare liksom till
ett hundratal nyckelpersoner inom svensk
turism.
Kontakta Annelie Nilsson för mer information.
Tel. 031 – 13 75 30,
0703 – 19 01 15

