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Intresset för naturen blev en 
livsbana för Annelie Utter 
från Lindome. Idag driver 
hon Naturresor, ett ekorese- 
företag som tar henne och 
hennes kunder till snart 
sagt alla delar av världen.

Det började som så mycket annat 
som en tillfällighet. Anneli hade 
rest runt med tivoli i Norge, jobbat 
med utvecklingsstörda i Stretered, 
läst på KOMVUX i Mölndal, till-
verkat getost i Frankrike och ren-
sat fisk i Spanien. 

– Så lärde jag känna en kompis 
som var marinbiolog och forskade 
kring späckhuggare, minns hon.

 – Hon frågade om jag ville vara 
assistent till henne i Lofoten en sä-
song. Och det lät ju roligt.

Anneli kom till Lofoten och den 
livslånga förälskelsen till valarna i 
Norra Ishavet tog fart. Det ena led-
de till det andra. En fiskare hade en 
båt som också körde turister med. 
Ville inte Anneli åka med som gui-
de någon gång? Jovisst, det lät ju 
roligt, tyckte Anneli.

Det blev början till några års 
späckhuggarsafari för Anneli. Hon 
höll föredrag, guidade på havet, 
komponerade program och meny-
er till turister. Först jobbade hon för 
andra arrangörer på semestrar och 
tjänsteledigheter från jobbet.

– Men efter ett tag tyckte jag att 
jag ville jobba med mer genuina 
ekoresor. Inga arrangörer erbjöd 
det så jag fick själv komponera min 
resa med lokalproducerad mat, eko-
perspektiv på safariguidningarna 
med mera, berättar hon.

Hon sa upp sig från jobbet på 
Stretered.

– Det innebar att jag fick en mas-
sa publicitet i facktidningen, säger 
hon. Det blev en bra start med så 
mycket gratisreklam.

Nyfiken på djur
Att jobba med turister först bland 
valarna kring Lofoten och sedan 
bland isbjörnar och valrossar runt 
Svalbard kombinerade två viktiga 
sidor hos Annelie.

– Jag har alltid älskat naturen och 
velat lära känna djur, säger hon.  
Men jag är också alltid nyfiken på 
människor, vad de tänker och vil-
ka förhoppningar de har. Fortfaran-
de är jag alltid lika nyfiken när jag 
möter en ny grupp som skall resa 
med mig. 

Att resa i små grupper som An-
nelies resenärer gör skapar också en 
särskild närhet och man lär känna 
varandra väl.

– Många resenärer återkommer 
när de trivs med mitt resekoncept-
konceptet och den stämning de 
känner igen från olika resor, säger 
hon.  

I resebranschen kommer man i 
kontakt med researrangörer som  
letar efter nya samarbetspartners.

Det var så Annelie började resa 
till bergsgorillorna i Uganda och 
Rwanda. Annelie åkte med på en 

Ugandaresa som en resebyråkolle-
ga arrangerade, fick kontakt med 
lokala guider och blev fast.

– Ugandaresorna är verkligen nå-
got jag är stolt över, säger hon. 

– De kombinerar många eko-
aspekter som jag tycker är viktigt 
i resande. 

Ekologisk inriktning
Annelies koncept är att arbeta till-
sammans med lokalbefolkningen i 
högsta möjliga grad.

– Det är viktigt att lokalbefolk-
ningen får glädje av att männis-
kor kommer till deras trakt, säger 
hon.

– Att lokalbefolkningen får det 
bra är en garanti för att djuren också 
lever tryggare, understryker hon.

– Bergsgorillorna är hotade efter-
som bönderna behöver deras områ-
den för att odla, säger hon. Gorillor-
na hotas också av att dödas för att 
bli mat för lokalbefolkningen.

– Om lokalbefolkningen däremot 
ser att det kan löna sig att visa goril-
lorna för besökare kommer de att se 
dem som en tillgång och inte bara  
som något som bara hindrar deras 
odlingar, säger hon. En del av peng-
arna från ekoturismen går också till 
gratis skolor och hälsovård till by-
arna i området. Bönderna ser därför 
också direkt också att de får förde-
lar av ekoturismen. Det kan därför 
också bli svårare för tjuvskyttar att 
ta sig in i områdena.

Annelie konstaterar belåtet att be-
folkningen som bor i området kring 
gorillorna idag lever betydligt bätt-
re än när hon började resa dit. 

– Turisterna skyddar helt enkelt 
gorillorna från utrotning genom att 
åka och titta på dem, säger hon. Det 
är också mycket tillfredsställande  
att se att folket i byarna i närheten 
av gorillornas områden bor bättre 
och är bättre klädda än byborna i 
andra delar av Uganda. Det visar 
att de gagnas av turismen.

Förutom att arbeta med lokal-
befolkningen är Annelies koncept 
också maximal ekoinriktning. 

– Vi väljer lodger och övernatt-
ningsställen som använder solcel-
ler – det finns faktiskt en hel del, 
säger Annelie. 

– Tanken är att inte tära mer på 
naturen än absolut nödvändigt..

Flyget är förstås ett dilemma 
idag med tilltagande klimatmed-
vetande.

– Jag försöker göra vad jag kan 
för att påverka flygbolag att satsa 
på mer klimatvänligt bränsle, säger 
Annelie. Och vi planterar tusentals 
träd via VI-skogsprojektet. 

Man kan ju också kompensera 
sitt flygande genom att köpa ut-
släppsrätter vid till exempel SNF ( 
Sveriges Naturskyddsförening) för 
att i viss mån kompensera utsläp-
pen från flygresorna.

– Jag hoppas att flyget kommer 
att ta sitt ansvar för att hitta mer kli-
matvänliga bränslealternativ, säger 
Annelie. Men till dess är det fort-
farande viktigt att vi arbetar för att 

rädda utsatta djurarter genom att 
skapa en turism som gör dem vär-
defullare levande än döda för lokal-
befolkningen.

Tigerresor till Indien
Förutom resorna till Uganda ar-
rangerar Annelie resor till bergs-
gorillorna i Rwanda, resor i Zim-
babwe och Zambesifloden med 
kanotpaddling och vandring, sa-
fariresor till Kenya och tigerresor 
till Indien. 

– Det är märkligt egentligen att 
Indiens nationalparker med sina 
läppbjörnar, tigrar, vargar, leopar-
der och asiatiska lejon – de som alla 
läser om i Kiplings Djungelboken –
inte skapat samma intresse som de 

afrikanska, säger hon. I Indien finns 
en fantastisk natur och fauna. Och 
liksom i Afrika gäller att många av 
de stora djuren hotas av utrotning. 
Turismen kan även här tjäna som 
en skyddssköld för dem.

Som för alla resor gäller att re-
senärerna får möjlighet att komma 
mycket nära de vilda djuren.

– Men det är inte farligt, beto-
nar Annelie. Våra lokala guider är 
mycket skickliga djurkännare och 
vet var gränserna går.

Rwanda, Zimbabwe och Kenya 
är länder som associeras med poli-
tiska övergrepp och diktarorer.

– Även om mina resor främst är 
inriktade på natur och djur är det 
självklart att vi talar om den poli-

tiska och sociala  situationen i lan-
det, säger Annelie. 

– Genom mötet med lokalbe-
folkningen får vi också direktin-
formation om hur de politiska för-
hållandena påverkar människorna 
i området.

Även arktiska vildmarker
Förutom Afrika- och Indien resor-
na finns turerna till arktiska vild-
markstrakter – Alaskaresan och 
grizzlybjörnarna, Antarktis med 
pingviner och valar och även mer 
näraliggande mål som björnskåd-
ning i östra Finland, olika samis-
ka arrangemang och nu senast re-
sor till tjäder- och orrspel. 

Riktigt närliggande är kajak-

Riktigt så här när de vilda djuren 
kommer man inte på Annelie 
Utters resor, men nästan.

Birgitta Tingdal
0300–107 95

redaktionen@norrahalland.se

paddlingen i Bohuslän, bara några 
mil från det vandrarhem och lax-
rökeri på en gammal gård i Tjuv-
kil mellan Kungälv och Marstrand 
som numera är basen för all hen-
nes verksamhet. 

Här ordnar hon också föredrag, 
middagar och temakvällar kring 
olika resmål. 

Det är många trådar att hålla i 
men hon har hjälp av mamma Lil-
lemor Utter i Lindome som skö-
ter bokning tillsammans med Git 
Skoglund och sambon Rajat Pal 
Singh som både är reseledare, ti-
gerspanare, data- och fotokunnig 
och numera också fiskrökare.

När jag träffar henne är hon just 
hemkommen från Uganda och  

skall iväg till Indien om fjorton 
dagar. Indienutrustningen ligger 
på en säng.

– Det gäller att koppla om helt 
och hållet, glömma namnen på 
ugandiska fåglar och djur ett tag 
för att ge plats åt de indiska, sä-
ger hon.

Sedan gäller det att vara hemma 
till mars och TUR-mässan i Göte-
borg där hon skall hålla föredrag 
och visar bilder från några av de 
många resmålen.   
    

Tjuvkil i Bohuslän med 
vandrarhem, caféverksamhet, 
fiskrökeri, temakvällar och har 
blivit navet för Lindometjejen 
Annelie Utters ekoinriktade 
Naturresor.

Intresse för djur och natur  blev genuint reseföretag
Lindometjejen Annelie Utter 
driver ekoinriktade Naturresor Att köpa utsläppsrätter är ett 

sätt att lindra effekterna av flyg-
resorna som de flesta forskare 
idag ser som ett klimathot.

En utsläppsrätt ger rätt att 
släppa ut ett ton klimatfarlig 
koldioxid.

Antalet utsläppsrätter är 
begränsat. Om man köper 
en utsläppsrätt kan den inte 
användas för att släppa ut. 

SNF ( Svenska Naturskydds-
föreningen) säljer därför 
utsläppsrätter som ett sätt att
bidra till att hejda växthus-
effekten. Samtidigt stöder man 
arbetet med klimatfrågor.

EU införde för några år sedan 
handel med utsläppsrätter för 
att minska koldioxidutsläppen 
från kraftverk och tung industri.

Systemet bygger på att 
energiintensiva industrier och 
kraftverk inom EU för en viss
tidsperiod tilldelas ett maxi-
merat antal utsläppsrätter inom 
ramen för en ”utsläppsbubbla”. 
De företag som vill öka sina 
utsläpp utöver sin tilldelning 
måste köpa ytterligare utsläpps-
rätter från andra företag, som 
har möjlighet att minska sina 
utsläpp. Handeln sker via en 
börs där även privatpersoner 
eller organisationer som t ex 
Naturskyddsföreningen kan 
köpa utsläppsrätter.
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