HOTADE.
Om inte tjuvjakten stoppas
kan afrikanska
elefanter vara
utrotade redan
om tio år.

VÄRLDSARV.
Okavangodeltat
är en unik källa till
liv och biologisk
mångfald, mitt i ett
annars torrt ökenlandskap.

DEN GODA TURISMEN
På många håll i världen har turismen exploaterat både människor, djur
och natur, med förödande konsekvenser. Men turismen kan också vara en
positiv kraft, som leder till att hotade djur går en tryggare framtid till mötes.
TEXT MATS ÖGREN WANGER FOTO MATTIAS KLUM

S

er du lejonet där nere?
Fotografen Mattias Klum, omtalad för
sina bilder i National Geographic, lyfter
reflexmässigt kameran mot fönsterrutan
i vårt lilla propellerplan. Vi är på väg ner
mot det palmklädda landskapet under
oss, djupt inne i Okavangodeltat som är
det 1000:e världsarvet på Unescos lista.

ber sedan att få titta på lejonbilden Mattias nyss tagit från
luften.
FÖRR FANNS
– Bra gjort! Lejonet måste vara precis i närheten, du
FLERA MILJONER
får ta över som guide!
En liten stund senare kör vi längs vattenfyllda vägar
ELEFANTER I AFRIKA OCH
som kantas av slingrande palmer och papyrus mot
ASIEN. UNDER 1900-TALET
vårt mål: Abu Camp. En verksamhet vars syfte är att
MINSKADE ANTALET
bevara elefanter för framtida generationer. Abu
KRAFTIGT TILL FÖLJD
Camp ägs av Microsoftgrundaren Paul Allen och drivs
ATT HA LEJON, elefanter, zebror eller andra vilda djur
av Wilderness Safaris.
AV HANDELN MED
som åskådare när man landar i Okavangodeltat är inte
– Elefanterna har en avgörande betydelse för naturen
ELFENBEN.
ovanligt. Man måste alltid kontrollera att landningsbanan
och för miljontals människors sysselsättning inom turisär fri från stora djur, berättar vår guide Lettie Sethwara, och
men i Afrika, säger Lettie Sethwara.
E
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PÅ NÄRA HÅLL.
Mattias Klum vill
gärna komma de
vilda djuren nära,
ett inte alltid riskfritt äventyr.
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FRISTAD.
Okavangodeltat
är ett känsligt
ekosystem där
alla arter spelar
roll för balansen.

ANTALET AFRIKANSKA elefanter har minskat dramatiskt.
Den främsta orsaken är tjuvjakt, som bedrivs av internationella ligor med högteknologisk utrustning. I till exempel
Tanzania har elefantstammen halverats på bara tio år.
– Om vi inte får stopp på tjuvjakten beräknas Afrikas
elefanter vara mer eller mindre utrotade redan om 10-12 år,
säger guiden Lettie Sethwara.
Jakten på elfenben har reducerat antalet afrikanska
elefanter från uppskattningsvis tio miljoner i början av
1900-talet till dagens omkring 400 000 djur. Nyligen
avslutades ett internationellt CITES-möte i Sydafrika, där
180 länder röstade för att bibehålla förbudet mot handeln
med elfenben och noshörningshorn, som riskerade att luckras upp. CITES, även kallad Washingtonkonventionen,
reglerar handeln med hotade arter av vilda djur och växter.
Tack vare satsningar på att göra turistnäringen hållbar har
Botswana klarat sig bättre än många av sina grannländer. I
de norra delarna av landet finns världens högsta koncentration av elefanter.
– Här i Botswana har vi än så länge ett överflöd av elefanter. Men utrotningsrisken hänger över oss även här, säger
Lettie Sethwara.
VI KOMMER FRAM till Abu Camp och möts av personalen

som sjunger ”Dumela, Dumela!” – som betyder välkommen på det botswanska språket Setswana. Längs med
floden går vi mot våra rum på stigar gjorda av elefantdynga.
En grupp flodhästar har samlats vid lagunen en bit bort
och studerar oss med en purken uppsyn. Från tidigare

ATT TÄNKA PÅ INNAN
DU ÅKER PÅ SAFARI
Genom att välja en safarioperatör som sköter sin
verksamhet på ett klokt
sätt kan man bidra till bevarandet av hotade arter
och naturområden. Innan
man bokar kan man ställa
ett antal kontrollfrågor,
som till exempel:
Hur utbildas guiderna?
Anställs lokal personal?
Vilka skyddsprojekt
driver arrangören för
djur och natur?

resor, där jag blivit attackerad av en rasande elefant med
dåliga erfarenheter av människor och råkat ut för ett alltför
intimt möte med en svart mamba, har jag lärt mig att det är
djurens villkor som gäller i vildmarken. Så jag undrar vilka
fler djur jag kan stöta på om jag går ut själv i mörkret här.
– Vilka som helst! För tre nätter sedan hade vi en leopard
som fällde en antilop strax utanför ditt tält, berättar vår
camp manager Jamie Rose.
Abu Camp är specialiserat på att rädda elefanter som
hamnat i fångenskap och i möjligaste mån återanpassa dem
till ett liv i frihet.
– När en elefant väljer att lämna oss för ett eget liv i det
vilda förses den med en GPS, så att vi kan följa dess återanpassning till det vilda. Ibland går elefanterna in i byar eller
andra camper, eftersom de är vana vid oss människor. Då
får vi hämta dem, berättar Bee Poloko.
EN SOM HITTILLS valt att stanna är Cathy. Hon tillfångatogs
i Ugandas vildmark 1960 och hamnade på ett zoo i Toronto.
Där levde hon i fångenskap i 30 år, tills hon befriades och
fördes hem till Afrika. Nu är hon den naturliga matriarken
bland Abu Camps sju elefanter.
– Att vara nära afrikanska elefanter är fantastiskt, jag kan
aldrig få nog! De är så kraftfulla, vackra och intelligenta. De
känner dig och du känner dem, säger Mattias Klum.
Senare på eftermiddagen beger vi oss ut för att till fots
smyga oss fram till floden. Mattias vill fotografera
flodhästar på nära håll. Men vi blir överrumplade av en vild
elefanthanne som också vill ner till vattnet. Han kommer

närmare och närmare och spänningen stiger när den
majestätiska elefanten noga mönstrar oss. Efter en stund
bestämmer den sig för att ta en annan väg.
– Botswanas alla bevarandeprojekt bevisar att de här fantastiska djuren är mycket mer värda levande än döda, säger
Mattias Klum.
EXAKT HUR MYCKET de är värda i kronor och ören är svårt att

TIDIGARE VAR Botswana ett av de ledande länderna inom
jaktsafari, som var en viktig inkomstkälla i många områden.
Men 2014 tog landet det uppmärksammade beslutet att förbjuda all troféjakt. I dag har Botswana ställt om till en turism som endast får sikta på de vilda djuren med kamerans
lins, och inte med gevär.
Map Ives, som är en känd profil inom viltvård och hållbarhet, berättar att safariturismen nu är den näst största
näringen i landet.
– Den vill vi inte förlora till terrororganisationer. Vi
vet att Al Shabaab och Lord´s Resistance Army bedriver
masslakt på elefanter och noshörningar runt om i Afrika.
De tjänar grova pengar genom att förse den framväxande
medelklassen i Kina och Vietnam med elfenben och
noshörningshorn, berättar han, och tillägger:
– Det som pågår är ett krig!

veta. En studie från nationalparken Amboseli i Kenya
beräknar värdet av en elefanthjord till 610 000 amerikanska
dollar i årliga turistinkomster. Och ekoturismen ökar stadigt, med en tillväxttakt på 6-10 procent per år. Bortom siffrorna finns förstås den största vinningen: vi människor har
inte råd att förlora mer av vår levande natur. Okavangos
ekosystem, som bildas när den livgivande floden möter
DE SENASTE
Kalaharis ökensand, är unikt. Här finns en stor artrikeBERÄKNINGARNA
PEKAR
dom och de vilda djuren rör sig fritt; lejon, leoparder,
PÅ ATT 35 000 ELEFANTER NÄR VI SER UT ÖVER lagunen som färgats i skimrande
elefanter, flodhästar, krokodiler, zebror, giraffer, hjortpurpur känner jag mig ändå hoppfull. Jag tänker på
djur och sällsynta fåglar.
DÖDAS VARJE ÅR. DET ÄR
Botswanas modiga kamp för att skydda sina vilda
– Djuren fungerar som ekosystemingenjörer. Utan
EN TJUVSKJUTEN ELEFANT djur.
Landet har både förbjudit nöjesjakt och satt in
de vilda djuren rubbas ekosystemen i vildmarker som
VARJE KVART.
sin armé och sin underrättelsetjänst för att bekämpa
Okavangodeltat. Du och jag och alla andra har ett anstjuvjakten.
var att förstå att vi måste respektera andra arter och deras
Safariföretagen utvecklar turismen i en hållbar riktning
miljöer, säger Mattias Klum och fortsätter viskande för att
genom sociala samarbeten med byarna runt viltområdena.
inte reta upp elefanten som nu viftar med öronen några
– Ingenstans i Afrika är de utrotningshotade djuren så
meter bort.
väl skyddade som i Botswana, säger Map Ives, som även
– Alla måste engagera sig. Även som tillfällig turist kan
kallas ”Mr Rhino”, eftersom han är Botswanas nationella
du göra skillnad genom att till exempel välja en arrangör
noshörningskoordinator.
som satsar seriöst på olika bevarandeprojekt.
E
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ETT SÅDANT FOLK är San. De har levt i den här regionen
sedan urminnes tider. Som turist kan man gå med på vandringar och delta i Sanfolkets ritualer.
– Vi vill dela med oss av vår kunskap och vi vill gärna veta
mer om er kunskap, säger guiden Dxhao.
Vi stannar upp under ett av Botswanas mäktiga Baobabträd. Dxhao berättar om minnen från svunna tider när Sanfolket fortfarande fick jaga giraff och elandantilop med pilbågar och spjut.
Att vandra med Botswanas ursprungsbefolkning blir för
oss en oförglömlig upplevelse. I deras gemenskap ute i den
vidsträckta Kalahariöknen får vi en känsla av att tiden stått
still i tusentals år. Förhoppningsvis kommer den här miljön
att finnas kvar minst lika länge till.

– Från Sydafrika och Zimbabwe transporteras i dag
svarta och vita noshörningar till Botswana för att man
vet att de kan skyddas bättre här, fortsätter han med
stolthet i rösten.

tillverkas av fiberglas istället för trädstammar, av miljöskäl,
säger guiden som säkert för fram kanoten genom pålning.
Kanalerna är flodhästarnas vägar, som de använder
"EN KLOKT SKÖTT
vid gryningen för att ta sig ut till djupare vatten från
TURISM KAN VARA EN
sina nattliga betesställen på de palmklädda öarna i
RÄDDNINGSPLANKA FÖR
EN MORGON glider vi ut i en enkel mokorokanot i det
deltat.
HOTADE ARTER OCH EKOstilla vattnet. Morgonluften vibrerar av ljuden från
– En klokt skött turism kan vara en räddningsfåglar och grodor och är fylld av den kryddiga doften
planka
för hotade arter och ekosystem. Det kan den
SYSTEM. DET KAN DEN OCKSÅ
av vild salvia. De gyllene och sandfärgade tonerna i
också bli för ursprungsbefolkningar, som får möjBLI FÖR URSPRUNGSlandskapet bryts då och då när exotiska fåglar i regnlighet att överbrygga den ofta smärtsamma övergånBEFOLKNINGAR."
bågens alla färger landar på svajande vasstrån.
gen till den moderna världen. Genom turismen kan de
– Detta är ett urgammalt sätt för bybefolkningen att ta
få en chans att fortsätta hedra sin unika kultur och få dela
sig fram, enda skillnaden är att mokorokanoterna numera
inkomsterna som turismen inbringar, säger Mattias Klum.
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URSPRUNGET.
I årtusenden har
Sanfolket, en av
världens äldsta
befolkningsgrupper,
levt i området.

MATTIAS KLUM…
TA SIG HIT:
En skräddarsydd resa
till Botswana med flyg,
transfer, logi och safari en
dryg vecka kostar omkring 40 000 kronor per
person. Det går att åka
året om. Vi bokade vår
resa genom Trackers.se,
en svensk researrangör
som är specialiserad på
hållbara resmål.

… ÄR EN VÄRLDSBERÖMD naturfotograf
och filmare vars bilder
bland annat syns i
tidningar som National
Geographic och New
York Times. Han har
rest i fler än hundra
länder, bott i Borneos
regnskogar och utforskat Antarktis isar. I dag
ägnar han mycket tid
och engagemang åt att
skydda djur och natur.
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TROFÉ.
Trots att troféjakt
var populärt och
REPORTAGE
inkomstbringande,
förbjöds det helt i
Botswana 2014.

