Vad tycker beslutsfattarna
om ekoturism?

Safari ställde tre frågor till
sex riksdagspartier.

Socialdemokraterna:
Den socialdemokratiska regeringen
har nyligen anslagit ett bidrag på 1,5
miljoner till Naturens Bästa. Vi tror
att satsningen på Naturens Bästa
är ett bra sätt att vidareutveckla
ekoturismen som affärsområde.

E n m in iu n d e rsö k n in g i nfö r v a l e t!

Vänsterpartiet:

Miljöpartiet:
Miljöpartiet ser med stor glädje på
framväxten av en bra märkning av
ekoturism. Turism måste dock alltid
ske på ett hållbart sätt och utan att
de resurser som är dess bas, nämligen naturen själv förlorar i värde.
Att kvalitetssäkra ekoturismen genom en märkning är därför mycket
bra. Miljöpartiet kommer självklart
att stödja denna märkning om det
är nödvändigt.

Centerpartiet:
Precis som för andra näringar behöver
ekoturismföretagen bättre villkor
med bland annat sänkta skatter,
bättre infrastruktur, enklare regler,
bättre tillgång på riskkapital. Vi
har även föreslagit ökade statliga
satsningar på marknadsföring av
Sverige som turistland. Redan idag
får Naturens Bästa ekonomiskt stöd
från olika statliga organ. Centerpartiet ser gärna att det stödet
fortsätter.
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Ekoturism är ett bra exempel på hur
miljöhänsyn kan kombineras med en
god ekonomisk utveckling. För att
möjliggöra ökad miljöhänsyn och en
hållbar landsbygdsutveckling, så är
miljö- och landsbygdsprogrammet
det viktigaste styrmedlet vi har att
jobba med. Vänsterpartiet driver att
det kommande programmet som ska
börja gälla år 2007 i så stor utsträckning som möjligt ska utformas
i syfte att ta ett större helhetsgrepp
kring miljö- och landsbygdsfrågor.

Folkpartiet:
Vi vill göra det billigare att anställa
genom att kraftigt sänka arbetsgivaravgifterna på olika servicetjänster,
bland annat restaurangtjänster. Vi
är också öppna för att sänka arbetsgivaravgifterna för transportjänster.
Detta innebär att företag som säljer
olika paketarrangemang i Sverige
får minskade kostnader och blir
mer konkurrenskraftiga.

Moderaterna:

FRÅGA 2: Vad tänker ni göra för att
rovdjurens stora ekonomiska värde
ska kunna användas som resurser
för svensk ekoturism i Sverige?

Vi tror att de researrangörer som står
bakom kvalitetsmärket Naturens
Bästa också är bäst på att komma
med förslag på hur riksdag och regering underlättar för dessa företag.
Vår uppgift skall bland annat vara
att ta bort hinder. Givetvis skall
Sverige också genom Visit Sweden
aktivt marknadsföra de ekoturismarrangemang som håller internationell klass. Där har vi drivit på
regeringen att öka anslagen och är
beredda att höja dem ytterligare om
det kan göras troligt att det leder
till fler arbetstillfällen.

Miljöpartiet:
Vi ser självklart att det bör gå att
bedriva turism med rovdjur som attraktion. Denna turism måste dock
ske på djurens villkor och i dess
naturliga miljöer.

Centerpartiet:
FOTO: STAFFAN WIDSTRAND

FRÅGA 1: Vad tänker ni göra för att
stödja utvecklingen av ekoturismen
i Sverige och säkra framtiden för
det världsunika kvalitetsmärkningssystemet Naturens Bästa?

Centerpartiet vill flytta besluten kring
rovdjurspolitiken till den regionala
och lokala nivån för att den ska få
bättre förankring. Vi tror att det
skulle underlätta även för turistnäringen med den närheten i besluten.

FOTO: STAFFAN WIDSTRAND

Alla sex riksdagspartier har via mejl svarat på de tre frågorna.
Varje fråga föregicks också av en kort bakgrund som av
utrymmesskäl inte kan redovisas här. Läs bakgrunder, frågor
och svar i sin helhet på www.ekoturism.org

Folkpartiet:
Här vill vi vara försiktiga. Det fi nns
en motsättning mellan önskemålet
om en livskraftig rovdjursstam och
ekonomiska intressen i att exploatera rovdjuren som en turistattraktion.
Djurens egna intressen och intresset
hos de människor som bor i dessa
delar av landet måste komma i första
hand.

Moderaterna:
Vi tycker att det är en bra idé att
kunna göra våra vilda djur till turistattraktioner och vill givetvis ta
bort så många hinder som möjligt
för detta. En av de restriktioner vi
kan se är markägarintresset, men
en bra dialog med markägarna bör
även detta kunna lösas.

Socialdemokraterna:
Vi är positiva till detta och vi vill
verka för bättre förutsättningar
för jakt och vilt skådnings turism i
Sverige.

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet är starkt drivande för
att målen för rovdjurspolitiken ska
uppnås. Ekoturismen kan spela en
viktig roll för att öka människors
förståelse och acceptans för rovdjur nu när antalet rovdjur växer i
Sverige. Vi är positiva till att visa
upp den svenska vildmarken, men
vill vara restriktiva gällande arter
som är hotade, bland annat med
anledning av den plundringsrisk
som fi nns. När myndigheter sagt nej
till tillstånd beror det sannolikt på
detta, eller att de inte vill att rovdjur ska skrämmas eller irriteras. Vi
är positiva till björnturism i Sverige
på grund av det stora björnantalet,
men det är synnerligen viktigt att
alla möjliga säkerhetskrav uppfylls.

FRÅGA 3: Vad tänker ni göra för att
få bort onödiga och kontraproduktiva byråkratiska och lagmässiga
hinder för naturturismentreprenörerna i svensk glesbygd?

Miljöpartiet:
Miljöpartiet har jobbat hårt under
denna mandatperiod för enklare
regler för företag. Ett handlingsprogram med regelförenklingar har
sjösatts och mål har börjat formuleras på hur mycket reglerna bör
förenklas. Eftersom turism är en
viktig framtidsbransch och det fi nns
många mindre företag och entreprenörer som drabbas extra hårt av
regelkrångel inom denna bransch,
ser vi gärna att det inom ramen för
regelförenklingsarbetet görs en
speciell satsning där man tittar på
turismen och dessa speciella förhållanden.

Centerpartiet:
Centerpartiet vill att en utredning
av den svenska turistnäringens
konkurrenskraft i förhållande till
våra grannländer tillsätts. Syftet
med den är att presentera förslag på
hur hinder för näringen kan undanröjas och vi kommer inte att tveka
att genomföra förbättringar för
bla turistnäringen. Vi vill också se
över myndighetssverige där många
gånger olika myndigheter och verk
inte drar åt samma håll. Centerpartiet anser att det behövs ett konkret
regelförenklingsmål till 2010. Det är
rimligt att minska regelbördan för
företagen med 25 procent till dess.

Folkpartiet:
Det måste bli mycket enklare att
starta och driva företag. Vi har lovat
att minska reglerbördan på alla små
och medelstora företag med minst

25 procent under nästa fyraårsperiod. Det kommer att märkas för
turistbranschen, som är en viktig
framtidsbransch i Sverige.

Moderaterna:
Låt oss se vilka hindren är så ska vi
göra vårt bästa för att riva dem. En
av våra mest prioriterade frågor är
att underlätta för företagande. Vi är
övertygade om att turistindustrin är
en av de industrier som har möjlighet
att utvecklas i Sverige.

Socialdemokraterna:
Vi bedriver sedan ett par år tillbaka
ett arbete som syftar till att minska
den administrativa bördan för
småföretag i allmänhet. De problem
som beskrivs av naturturismens
entreprenörer delas också av andra
småföretag.

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet vill underlätta för de
små företagen på olika sätt. Småföretag och nya företag måste följa
ungefär samma regler som de stora
företagen. Vänsterpartiet vill prova
ett frivilligt schablonsystem med
enkla och klara regler för företag
med högst 5-6 anställda i några
branscher, där framför allt kontant ersättning tillämpas, t ex taxi,
restaurang, frisör och hantverkare.
Schablonen ska grundas på t ex
antal anställda, kunder eller bord,
beroende på bransch. Det får inte
innebära att man minskar skattekontrollen eller sociala/miljömässiga krav.

Sammanfattningsvis kan man
gott påstå att samtliga partier
tycker att ekoturism är bra
och bör satsas på. Det vill vi se
omsättas i praktiken!
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Storlommens vildmarksrop ljuder över nejden, medan fiskgjusen spanar från en hög torraka. En grupp kanotgäster
avslutar dagens paddling och får transport tillbaka till uppdukad kvällssupé och väntande sängar.
Kanotturismen på Fegen har på senare tid organiserats bättre, delvis förändrats men också tappat i volym.
Något som gynnar häckande fåglar, markägare, besökare och kanske på sikt även traktens entreprenörer.

Naturens Bästa gör skillnad

KANOTPAKET MED GULDKANT
Runt Fegens sjösystem på gränsen
mellan Småland, Västergötland
och Halland har kanotturismens
avigsidor diskuterats fl itigt genom
åren. Nedskräpning, markslitage,
förstörda fiskgjusehäckningar och
missnöjda markägare har varit några
av problemen. Kanske blev det
också för många kanotister i början
av 90-talet då en topp på 25 000
övernattningar noterades.
Idag har antalet övernattande
kanotgäster sjunkit till omkring
15 000 per säsong, varav drygt hälften är danskar, en fjärdedel tyskar
och resten svenska besökare. Med
iordningsställda övernattningsplatser, obligatoriska lägercheckar, en
tillsynsman på heltid och ett delvis
mer förädlat kanotutbud är situationen nu flera snäpp bättre än tidigare.
Västkuststiftelsens tillsynsman
Kjell Börjesson berättar att traktens
kanotuthyrare har blivit bättre
på att informera sina kunder om
fågelskyddsområden och häckande
storlommar, men tillägger:
– När skolklasser och stora grupper
otåligt väntar på sina kanoter, är det
svårt att hinna med att informera
rätt.
– Efter en säsong med tömda
soptunnor är det också lätt att
konstatera att många utländska
besökare har tagit med det mesta i
matväg hemifrån. Pengar som hade
kunnat komma traktens affärer och
livsmedelsproducenter till del.
Högre intäkter
Att förädla utbudet är något som
traktens godkända arrangör inom
10 SAFARI
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Naturens Bästa, Alvhaga Vildmark,
tagit till sig. Claës Ljung summerar
utvecklingen:
– I samband med ansökningen
till Naturens Bästa tog vi fram ett
särskilt kanotpaket.
För gästen betyder det logi i
ombonad stuga, helpension, lokala
transporter och en riktig genomgång innan kanoten sätts i vattnet.
För mig som kanotuthyrare innebär
det tio gånger högre intäkter per
betalande gäst, och mycket bättre
möjlighet att informera besökarna
om både storlommar och fiskgjusar.
– Inledningsvis har dessa paket
bara lockat ett dussintal besökare
varje år, men tack vare Naturens
Bästa och samarbetet med tidningen
Mersmak har jag den här säsongen
redan fått fler än 60 bokningar.
– Jag når också ut till en ny kundgrupp. Besökare i övre medelåldern,
med tjockare plånbok, kanske mindre friluftsvana och som föredrar en
torr säng framför ett blött tält.
– Senare i sommar, när några större
grupper anländer, kommer också den
lokala ICA-handlaren att engageras

än mer i maten. Och även om det
är bratwurst efter tyskt recept som
grillas, så är korvarna stoppade här
i Halland, avslutar Claës Ljung.

Claës Ljung kort om
Naturens Bästa
• Direkt efter diplomeringen fick
vi mycket uppmärksamhet i press,
radio och lokal-tv.
• Som arrangör inom Naturens
Bästa blir jag ofta kontaktad av
journalister.
• Via Safari, nyhetsmejl och
märkningens nätverk får jag matnyttig information och tips.
• Kul att jag kunde kvalitetsmärka
vår råbocksjakt.
• Vårens exponering i tidningen
Mersmak har med råge betalat tillbaka mina investeringar i Naturens
Bästa.
• Tråkigt att vi ännu inte lyckats
få med andra företag runt Fegen
och i Halland.
Text: Per Jiborn
Foto: Staffan Widstrand

KANOT PÅ FEGEN TILL SPECIALPRIS
Under tiden 10 juni till och med 15 oktober har du som medlem i Ekoturismföreningen rabatt på Alvhaga Vildmarks Kanotpaddling på Fegen.
Medlemspris: 1 295 kr person.
Då ingår kanot med utrustning, logi i fullt utrustad timmerstuga, lakan
(man får bädda själv) och helpension. Ordinarie pris: 1 620 kr per person.
Läs mer på www.naturensbasta.se
Inga fasta datum! Ange Safari-erbjudande.
Kontakta Claes Ljung på Alvhaga Vildmark, telefon 0346-610 74.
E-post: info@fegen.nu

VILD kärlek på Borneo
I nästan 100 år har regnskogen på Borneo haft ett högt ekonomiskt värde
– som tropiskt virke på världsmarknaden.
När nu bara mindre delar av den ursprungliga skogen finns kvar, börjar
skogen och dess invånare äntligen få ett värde för sin egen skull.
Han har en utstrålning som berör.
Han tycks omedveten om det – vilket
gör hela hans uppenbarelse fullständigt oemotståndlig. Han tittar på
mig, tror jag, och hjärtat stannar nästan. Han är uppvaktad av andra vet
jag, han har ett helt litet harem sägs
det. Men det spelar ingen roll. Jag är
förlorad, hopplöst blixtförälskad i en
näsaphanne på nordöstra Borneo.
Min kärlek är förstås omöjlig,
vilket inte gör mig mindre angelägen. Just insikten om att hela hans
existens är hotad sätter känslorna i
brand. Hans livsmiljö, så outsägligt
vacker, har redan praktiskt taget
utplånats. Av skogen som en gång
var näst intill oändlig fi nns idag
nästan ingenting kvar.
Knallblå kungsfiskare
Gryningen är magisk. När dimman lättar och solens första strålar
värmer skogen längs floden, då är
floden Kinabatangan på nordöstra
Borneo en förtrollad värld. Med
sömnen fortfarande kvar i ögonen
färdas vi i maklig takt i en liten
motorförsedd båt. En knallblå
kungsfiskare betraktar oss från en
gren som hänger ut över vattnet.

Fartvinden är fuktigt ljummen.
Den täta grönskan som speglas
i vattnet ser ut att växa direkt ur
floden. Samuel som känner trakten
sedan barnsben styr med van hand
och minskar plötsligt farten. Där!
Han pekar inåt grönskan, han har
ögon som en örn och vet var han
skall leta. Min blick flackar. Var…?
Likt en tredimensionell bild som
plötsligt träder fram ur ett prickmönster visar sig en giftorm med
samma limegröna färg som bladen.
Högre upp sitter en praktfull näshornsfågel, föga bekymrad om vår
närvaro. Den bisarra näbben lyser
rödgul i allt det gröna.
Dags för frukost i båten, med
apor som hoppar från träd till träd
alldeles intill. Värmen stiger, ljudnivån ökar. Vilket liv!
Smärtsam insikt
Djurlivet är överväldigande. Samtidigt växer klumpen i magen så
att det känns. Förmodligen är vårt
intresse de vilda djurens enda hopp
om en framtid. Sedan några år fi nns
enkla lodger vid floden och varje
år hittar en liten skara turister hit.
Lokala researrangörer hyr in båtar

av byborna som också anlitas som
båtförare och kockar. I takt med besökarnas stigande antal och intresse
höjs nu allt fler röster för att den
skog som fi nns kvar skall skyddas.
Min älskling ropar något som jag
inte förstår. Med ett elegant skutt
förflyttar han sig till nästa träd för
att mumsa i sig några ljusgröna,
färska skott. Det prasslar i lövverket,
den långa vita svansen som han
håller balansen med lyser mjukt vit i
allt det gröna.
Nu skall alla få veta. Jag lovar mig
själv att mina barn måste få uppleva
det här. Det är en smärtsam insikt
att det inte kan vänta tills de är
vuxna. För då är det nog för sent.

Resa dit: Till Kinabatangan på
nordöstra Borneo kommer man från
kuststaden Sandakan i den malaysiska delstaten Sabah. Flera lokala
researrangörer erbjuder turer med
guide, där kost och logi ingår.
www.pilotguides.com
Bli Djungelfadder genom Världsnaturfonden: www.wwf.se
Text & foto: Kicki Lind

PALMOLJA
Malaysia har i många år varit världens största exportör av tropiskt virke
och palmolja. Enorma områden tropisk regnskog har omvandlats till
oljepalmsplantager. Lokalt har detta bidragit till ekonomisk utveckling
och skapat arbetstillfällen.
Rå palmolja hämtas från oljepalmens frukter och palmkärnolja från
dess nötter. Palmolja används över stora delar av världen till bland annat
matolja och tvål. Bara Sverige importerar varje år omkring 44 000 ton
palmolja som används i framför allt livsmedel.
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Kalendarium
Mycket är på gång men ännu är inte alla
datum spikade. Håll dig uppdaterad om
allt som händer i Ekoturismföreningen
på www.ekoturism.org

Fyra frågor till
Magnus Dahlin, näringslivssekreterare i Åre kommun och projektledare
för ett nytt svenskt-norskt ekoturismprojekt.
Vad är det ni ska göra?
– Åre och norska grannkommunen
Meråker satsar tillsammans med EU
inom Interreg närmare två miljoner
svenska kronor på att utveckla och
kvalitetssäkra ekoturism. Vi kommer
att utbilda blivande entreprenörer
och guider, samarbeta kring alpina
VM 2007 och arbeta för svensknorska ekoturismprodukter.
Varför satsar ni på just ekoturism?
– Vi lever av upplevelsenäringen
och Åre har flest kvalitetssäkrade
ekoturismarrangörer i hela Sverige.
Massturismen i västjämtland behöver riktigt bra spetsarrangemang
liksom ekoturism och naturturism
är beroende av flöden. Vi drar nytta
av varandras kunskaper och hoppas få
till ett stort utbud av valmöjligheter.
Varför blandar ni in Norge?
– Man kan inte hålla på med sånt
här om man inte är överens med
grannarna. Aktivitet föder aktivitet
och vi lever i en gemensam region
som inte ska vara beroende av
administrativa gränser. Vi vill göra
den här delen av världen ännu mer
intressant. Tack vare Trondheim
lufthavn, Værnes i Stjørdal är det
ju dessutom lätt att komma hit med
direktflyg från flera stora städer i
Europa.
Vad gör du själv helst på semestern?
– Ledig tid har jag mycket gärna
tillsammans med min sambo Sonja.
Här hemma i Jämtland blir det
mycket skidåkning på fjället under
vintern. Den “gröna tiden” är skog,
mark och trädgården fina tillhåll.
Sonja gillar sol och bad, därför är en
tur planerad till södra Spanien under
sommaren – och jag får följa med!

13-17 sept: Outdoor Academy of Sweden
i Stockholms skärgård. Utländska researrangörer, resemedia och återförsäljare
av friluftsprodukter bjuds in för att lära
sig vad som fi nns att göra i svensk natur
och hur man använder nordiska friluftsprodukter.
16 sept: Naturens Bästa-företagens egen
dag på Utö i Stockholms södra skärgård.
Världens chans att möta researrangörer,
resemedia och återförsäljare från hela
Europa.
1 dec: Stoppdatum för ny ansökningsomgång till Naturens Bästa.
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