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Där regnskogen möter havet  
– en artikelserie om ett Costa Rica format av ekoturism 
 

Costa Rica är inte vad det en gång har varit. Jaguarjägaren har lagt ner vapnet. 

Idag försörjer han sig på turister som vill bli ett med naturen. Svenska 

skolbarn samlar in pengar för att skydda regnskogen i Costa Ricas mest 

besökta naturreservat. Traditioner som att jaga vilda djur och att skövla 

dyrbar regnskog är inte längre lagliga.  

Vad händer när ett land satsar på en näring som innebär stora förändringar? 

Ekoturism är vad turisterna efterfrågar och vad costaricanerna erbjuder.  

 

 

 

 

 

 

 

Bildtexter (fr.v): guiden David på Twilight Tour i Barnens Regnskog, 

sköldpaddsägg på stranden i Nosara och Bill Sambolas skylt vid bryggan i 

Tortuguero.  

Foto: Christian Hjalmarsson och Cecilia Hjalmarsson 
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 Costa Ricas gröna guld 
 

Kurvan pekar uppåt. Antalet turister till Costa Rica ökar årligen. 
Amerikaner och européer lockas av reklamaffischer med bilder av 
regnskog och vita stränder. Men ofta lämnar turisterna mer efter 
sig än bara fotspår i sanden. Spår på både gott och ont. 

 

 
 

 

 Tät dimma. Molnskogen i Monteverde är Costa Ricas mest besökta reservat. 

Costa Rica har genomgått en stor omvandling de senaste decennierna, från 

att ha skövlat stora områden av regnskog till att ha blivit världsledande inom 

det som på senare tid har börjat kallas för ekoturism. Drygt en och en halv 

miljon utländska turister besöker Costa Rica varje år, vilket gör turism till den 

största och viktigaste inkomstkällan för landet.  

 Trots att det finns stora fördelar med turismen, både för värdlandet självt 

och för resenärerna, finns där också en mörk sida. Med turisterna kommer 

risken att förstöra känsliga ekosystem. 

 Under åren har flera olika termer använts för att beskriva den sorts turism 

som Costa Rica erbjuder. Bioturism, naturvetenskaplig turism och akademisk 

turism användes under de första åren då de flesta turister bestod av studenter 

och forskare. Senare har det blivit ord som äventyrsturism, naturturism och 

nu senast ekoturism.  

 – Folk tror att om de planterar några få träd kan de kalla det för ett 

ekologiskt resmål, säger Daryl Loth, hotellägare och turistguide. Men 

eftersom ekoturism inte har definierats av någon, eller åtminstone inte av ett 

kontrollerande organ med auktoritet, kan folk använda termen som de vill.  
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Hela tjugosju procent av Costa Ricas landyta består av nationalparker, 

biologiska reservat och vilddjursreservat, både privata och allmänna. Tack 

vare turismen kan landets skyddade områden tas om hand. 

 – Jag tror att Costa Rica har varit världsledande inom ekoturism, om man 

vill använda den termen, säger Daryl. Jag tycker inte att landet ska överge det 

målet. Jag tycker att Costa Rica håller på att utveckla massturism av låg 

kvalité. I alla fall enligt mig som är engagerad i ekoturism. Det kulturella 

utbytet man får ta del av som turist är också väldigt lågt. Du kan åka till ett 

vittvättat hotell på stranden och göra samma sak i Mexiko, Dominikanska 

Republiken eller i Thailand, över hela världen. Allting kommer att se likadant 

ut förutom att märket på ölen skiljer sig åt och språket som din servitör talar 

är ett annat. 
  

ARTON MIL norr om huvudstaden San José ligger Monteverde. Resan hit tar 

över fem timmar med den skumpiga lokalbussen. Reservatet runt 

molnskogen i Monteverde är landets främsta turistattraktion. Vandringsleder 

och ett nät av hängbroar tar turisterna nära de apor och sengångare som 

tillsammans med tusentals andra arter lever här.  

 Reservatet etablerades 1972 av Tropcal Science Centre för att stoppa den 

kraftiga avverkningen av regnskog. På mindre än två decennier femdubblades 

reservatets yta och är idag omkring femtusen hektar stort.  

 The Monteverde Institute är en privat organisation som tillsammans med 

inhemska och internationella universitet utvecklar olika sorters läroprogram, 

främst akademiska men också för forskning. En av kurssamordnarna är 

Elena Florian. Här arbetade hon i fem år med att utveckla internationella 

kurser främst inriktade på naturskydd, biologi och tropisk ekologi. När hon 

själv kände att hon skulle vilja börja studera igen stöttade institutet henne. 

Sedan tidigare hade Elena en fil. kand. i biologi från universitet i San José. 

Under slutspurten av hennes tvååriga master i Agro Forestry träffas vi utanför 

Turrialba på CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, det 

världsledande universitet med inriktning på tropisk agrikultur.  
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– Just nu handlar det om hur Costa Rica ska kunna lyckas med turismen på 

ett hållbart sätt. Det tror jag är en av de viktigaste utmaningarna som landet 

har.  

 Elena är uppvuxen i Costa Rica 

och är medveten om hur beroende 

landet har blivit av turister.  

 – För det första ger turism 

inkomst till ett samhälle. 

Naturligtvis är det också en sårbar 

sektor eftersom människor vid 

någon tidpunkt kommer att bli 

beroende av turism. Så om 

någonting händer, en kraft 

utifrån som den 11 september eller en tsunami, finns det en stor risk att ett 

samhälles hela ekonomi kan kollapsa eftersom väldigt många människor är 

beroende av en specifik verksamhet.  

Slutspurt. Elena Florian arbetar med sin master 
i Agro Forestry. 

  

I BÖRJAN av 1970-talet insåg företag och investerare snabbt vad det var som 

höll på att hända i Costa Rica. Snart vimlade det av resebyråer, förmedlingar, 

lodger och hotell som erbjöd ekoturism runt om i landet. Yanina Rovinski, 

från the World Conservation Union, beskrev det som att när ”costaricaner vill 

sälja något, målar de det grönt”. Turisterna lockas till hotell som Las 

Orquideas i Playa Jacó som bara några steg från stranden erbjuder ”en 

trädgård med tropisk atmosfär”, Villas Río Mar Jungle and Beach Resort i San 

José som frestar med ”komfort tillsammans med storslagen natur och 

äventyrliga upplevelser”, Roland´s Hotel & Jungle Sports Park lovar sina gäster 

”orörda stränder och intakta skogar, ett paradis för sportfiskare och ett av 

världens mest skiftande ekosystem” i Corcovado och Hotel Punta Leona 

utanför Herradura som säger sig vara ”Den perfekta platsen… där 

regnskogen möter havet”. 

 – Ett problem med turism, speciellt när man kallar det för ekoturism, är att 

det finns platser där man främst vill tillgodose turisternas önskemål om att bo 
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på fina dyra hotell med alla dess faciliteter, säger Elena. Denna sorts turister 

är faktiskt inte intresserade av att beblanda sig med den lokala befolkningen, 

att lära sig om den lokala kulturen och de lokala maträtterna.  

 Insight Guides nämner i sin guidebok om landet att det är svårt att förutspå 

om Costa Rica kommer att bli en lyckad modell miljömässigt för världens alla 

länder. Kanske kommer Costa Rica istället att bli ännu ett misslyckat 

experiment på sin väg mot det ekologiska idealet. Många av turisterna som 

kommer till landet vill vandra i regnskogen, paddla i forsarna och se lava 

rinna ur de aktiva vulkanerna. Men de vill bo bekvämt ofta avskiljt från den 

inhemska fysiska och sociala miljön. 

 – Här finns knappt några vattenreningsverk. Tänk dig ett hotell som har 

fyrtio rum, för det första hur mycket vatten de använder, för det andra hur 

mycket spillvatten som produceras och hur svårt det är för hotellet att 

hantera det, säger Elena. 
 

Kära turist. Exempel på 
reservat där de insamlade 
pengarna går till projekt i byn. 

COSTA RICAS TURISTNÄMND, ICT, presenterade under 1980-talet en 

enorm reklamkampanj med slagordet ”Costa Rica is… natural”. Med 

fotografier av de största nationalparkerna och 

naturupplevelserna som landet hade att erbjuda 

spreds affischer och broschyrer över världens 

alla resebyråer. I början av 1990-talet startade 

ICT en kampanj för att locka turister under 

lågsäsongen, regnperioden mellan maj och 

november. För att undvika att ge bilden av ett 

regnigt Costa Rica använde ICT sig av termen 

”den gröna säsongen”. Turistrådet gav 

turisterna uppmaningen “Go for adventure in the  

Kingdom of Green – it’s even more exciting in the  

green season”. 

 Sedan några år tillbaka har ICT arbetat med att certifiera hotell som lever 

upp till en modell för utveckling av hållbar turism, Certifikation for Sustainalbe 

Tourism. Femtiotre hotell har hittills blivit uppdelade i fem olika nivåer för 
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hur väl de följer modellen. I höstas utvidgades programmet till alla 

turistbyråer. Costa Ricas turistnämnd skriver på sin hemsida: 
 

Olyckligtvis har vi det senaste decenniet lagt för mycket av vår 

uppmärksamhet på ekologiska aspekter och väldigt lite på hur turismen 

påverkat livskvalitén och det sociologiska arvet i samhällen som är 

direkt knutna till denna industri. Det är dags att ändra på denna 

riktning på turismen till att bli en mer integrerad, hållbar turism.  
 

TIDIGT FÖRSTOD MARIO BOZA, före detta viceminister för naturresurser i 

Costa Rica, att det fanns pengar att tjäna. Men många av landets invånare var 

rädda att skyddet av regnskogen skulle påverka deras privata ekonomi 

negativt. De skulle inte längre få möjlighet att avverka skog eller att jaga, så 

som de alltid hade gjort. 1969 skrev Mario Boza en ledare som gästskribent i 

dagstidningen La República där han siade om Costa Ricas framtid.  
 

 Trots att det från en kommersiell synvinkel kan verka som en onödig 

investering kan det komma att bli en av de största källorna till 

intäkter för landet. Östra Afrika har, genom att ha varit klarsyntare 

än vi på det här området, ökat sin årliga inkomst från turism med 

femton procent […] Vad hade inte vårt land kunnat göra? 
 

Tjugo år senare inbringade turism nära 165 miljoner dollar, som landets 

tredje största näringsgren efter kaffe- och bananexport. Idag, ytterliggare  

15 år senare, visar statistiken annorlunda. Turismen har blivit landets största 

inkomstkälla värd 1 589 miljoner dollar (2005). Mario Boza insåg att det var 

detta ”gröna guld”, oro verde, som skulle göra reservaten självförsörjande och 

accepterade av allmänheten. 
 

 

 

 

 

 

Foto: Cecilia Hjalmarsson och Christian Hjalmarsson 
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   Fakta – Costa Rica 

 

– Huvudstad: San José 

– Invånarantal: 4 016 173 (2005) 

– Landyta: 51 100 km² 

– Språk: Spanska, engelska  

– Valuta: 1000 colones =  

15 svenska kronor 

 

   Källa: CIA – The World Factbook 

   Karta: Cecilia Hjalmarsson 
 
 

San José Limón 

Tortuguero Arenal 

Monteverde
Nosara 

STILLA 
HAVET

KARIBISKA 
HAVET 

PANAMA

NICARAGUA 
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Fotomodell. Nyfikna turister fotograferar en sköldpaddhona på väg ner i Stilla havet. 

Turism på lika villkor? 
Solen sänker sig över Stilla havet. På stranden i Nosara står ett tjugotal 
turister i en ring. Några har riggat kamerastativen. Definitionerna av 
ekoturism skiljer sig åt. Gränsen mellan vad som är bra och dåligt för natur, 
djur och kultur är ibland svår att urskilja. 
 

Fokus är ställt på en av de tiotusentals Olive Ridley-sköldpaddor som varje år 

kravlar sig upp på just denna strand. Hon gräver en grop med sina skopor till 

framfötter för att sedan kunna lägga sina ägg där i. Nosara, på Costa Ricas 

västkust, är ett av de mest betydelsefulla tillhållen i världen för dessa 

havssköldpaddor. Samtidigt har sköldpaddsstränderna blivit en av de största 

turistattraktionerna i landet. 
 

DEN LILLA BYN Tortuguero på Costa Ricas östkust är ett av de viktigaste 

områdena för den utrotningshotade sköldpaddan Green Sea Turtle. Här sågs de 

båda Peace Corps-volontärerna Christy och Ryan Fiala först som turister av 

lokalbefolkningen. Nu under deras andra år har de blivit en del av den lokala 

gemenskapen. De har fått se båda sidor av hur ett samhälle uppbyggt på 

turism fungerar.  
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– Turism måste störa naturen. Men samtidigt skyddar turismen naturen 

genom att föra med sig resurser och pengar, säger Christy. Innan det fanns 

turism fångade befolkningen sköldpaddorna för att de gav föda. Sedan 

förstod man att det gick att tjäna mer pengar på att använda sköldpaddorna 

som turistattraktion. Naturen hade inte funnits kvar på samma sätt om 

befolkningen hade fortsatt att jaga. 

 Christy och hennes man Ryan sökte något annorlunda ifrån vad de kunde 

hitta hemma i Nebraska i USA. Christy arbetade som studentrekryterare på 

St. Mary’s College i Omaha och Ryan som revisor på det stora internationella 

revisionsföretaget Deloitte. Båda ville de till ett land där de kunde lära sig 

spanska. Efter tre månader i Costa Ricas huvudstad San José blev de 

placerade på en plats där deras kunskaper skulle komma till nytta. Deras 

första projekt var att undervisa i engelska. Datorer med Internetanslutning 

blev deras nästa. Ett projekt som också har gynnat turister med hemlängtan 

på jakt efter Internetcaféer.  Tillsammans med medlemmar från skolstyrelsen, 

föräldrar och lärare håller de just nu på att planera för ett nytt gymnasium. 

 – Det verkar som att överallt där det inte finns turism är det fattigt. Jag har 

fått intrycket av att det är bättre ju mer turister här är och om turisterna 

försvinner för gott kommer det att vara dåligt för naturen, säger Ryan.  

 En stor del av ansvaret för att leva upp till god ekoturism ligger hos 

turisten själv enligt författaren Peter Hutchinson. I guideboken Footprint Costa 

Rica förslår han läsarna att bland annat ta in på hotell som ägs av 

costaricaner, att äta på lokala restauranger och att köpa varor producerade av 

lokalbefolkningen. Detta för att göra besökarna medvetna om att spåren 

turisterna lämnar efter sig ofta är mer omfattande än vad man tror.  

– Jag är övertygad om att man inte kan åka någonstans utan att påverka 

platsen som man besöker, säger Christy. Jag tror att vad man kan hoppas på 

med ekoturism är att människorna som bor på turistorten vet att du kommer 

att påverka stället och att de sedan försöker att styra denna påverkan så bra 

de kan. Det tror jag är en produktiv ekoturism.  
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TILL TORTUGUERO går inga vägar. Några timmar med båt på Tortuguero-

kanalen eller det dyrare alternativet flyg är möjligheterna för de drygt 

åttiotusen turister som besöker nationalparken varje år.  

 – Definitivt används 

ekoturism som ett ord för 

att marknadsföra landet, 

säger Christy. I Costa Rica 

har folk förstått att turister 

tycker om allting som görs 

med tanke på naturen. 

Många glömmer bort att 

Costa Rica är ett land i 

Tredje världen och tar för 

givet att allting ska möta upp till den höga standard som ekoturism ska vara. 

Det är lika ofta turistens uppfattning som är problemet som att den lokala 

annonseringen är det.  

Vägen in. Inga bilar når Tortuguero. Hit kommer 
man med båt eller flyg.

 Ett tiotal små hotell, ett par restauranger, något Internetcafé och tre 

souvenirbutiker ligger längs den drygt hundra meter långa gågatan som utgör 

centrum. De några hundra invånarna i Tortuguero lever alla på turism. Längs 

kanalen ligger flera stora lodger med all inclusive. Utländska investerare har 

satsat pengar i hotellkomplexen. De ger jobb åt de lokala invånarna som 

guider, servitörer eller städerskor men tar bort turisterna från byn. Alla 

erbjuder de ekoturism men deras definition av begreppet skiljer sig åt.  

 – Bara naturturism är inte särskilt utmanande men naturturism utan att 

förstöra miljön är en större utmaning. Costa Rica vill men klarar inte alltid av 

leva upp till det, fortsätter Christy. 
  

DET GULA CASA MARABELLA ligger framför den katolska kyrkan i 

Tortuguero. Det skiljer sig från de lokala hotellen i byn, las cabinas. På skylten 

utanför står det Bed and Breakfast. Kanadensaren Daryl Loth kom hit för tolv 

år sedan för att leda en biologisk station. Idag står han i en båt på baksidan av 

sitt hotell med en sprayflaska i sin ena hand och en skurtrasa i sin andra. 
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Hans nästa guidade tur på Tortugueros kanaler börjar tidigt imorgon bitti. I 

Fodor’s guidebok om Costa Rica står Daryl omnämnd som en av byns främsta 

initiativtagare när det gäller turism.  

 Om man letar efter ekoturism kommer man att hitta den i Tortuguero, 

enligt Daryl. De flesta guidade turerna går genom nationalparken och 

guiderna följer strikta regler som är utvecklade för att skydda naturen.  

 – Jag antar att min definition av ekoturism är turism med ansvar som 

tillåter människor att se, att uppskatta och att lära sig om området utan att 

påverka den lokala ekologin. Det är vad ekoturism borde betyda. Många vill 

ge ekoturism en annan innebörd. Man vill att den också ska ha en social 

målsättning, att den ska vara rädd om den lokala kulturen, att den ska 

uppmuntra lokal affärsverksamhet och sådana saker, vilket är bra. Men för 

mig handlar ekoturism strängt taget om ekologi. 
 

MÖRKRET HAR INTAGIT stranden i Nosara. Turisterna är borta. I ljuset av 

fullmånen vågar sig fler sköldpaddor upp. Costa Ricas turistnämnd visar idag 

upp Costa Rica med bilder av orördnatur under rubriken ”Costa Rica. No 

Artificial Ingredients.” 
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Virkestjuvar hotar Barnens Regnskog i Costa Rica 
Pengar saknas för övervakning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ägaren av Barnens Regnskog i Costa Rica, Monteverde Conservation League, 
idrag för att skydda reservatet.  söker nu b 

 
Svenska skolbarn har i snart tjugo år samlat in pengar för att rädda 
regnskog i Costa Rica. Den privata organisationen Monteverde 
Conservation League som äger skogen, efterfrågar nu fler donationer. Inte 
för att köpa mer skog, utan för att skydda den skog som redan är reservat.  
 

– Vår uppgift är att skydda, bibehålla och bevara tropiska ekosystem, berättar 

Carlos Muños, VD för Monteverde Conservation League. Folk vill donera pengar 

för att köpa mer regnskog. Med det är väldigt svårt att få in donationer för 

att skydda den regnskog som redan finns. 

 1986 startade Monteverde Conservation League sitt arbete med att skydda 

gränserna till molnskogsreservatet i Monteverde på Tilarán-bergens 

sluttningar. Organisationen förvaltar Bosque Eterno de los Niños, Barnens Eviga 

Regnskog. Reservatet är 300 km² stort och ingår i ett större skyddat område 

på 1100 km², som är en av de största turistattraktionerna i Costa Rica.  
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Skydd dyrare än skog 

– Det är ingen tvekan om att Barnens Regnskog har haft en positiv inverkan 

på Monteverde som samhälle. Men på det hela taget har den även påverkat 

Costa Rica, säger Carlos Muños. Barnens 

Regnskog finns i alla turistguider om Costa 

Rica som man kan tänka sig. När folk lär 

sig om hur Barnens Regnskog bildades vill 

de komma hit. Till ett land med en sådan 

oerhörd historia som vår. 

 Monteverde Conservation League 

efterlyser idag donationer för att skydda 

reservatet från jägare och skogshuggare.  
Carlos Munõs i det SIDA- 
finansierade kontoret som byggdes 
upp igen efter orkanen Mitch 1998. 
Eha Kern sökte och fick bidraget, 
trots att Costa Rica i sig inte var 
hårdast drabbat. 

Vakter, bilar, uniformer, walkie-talkies och  

datorer är några av de saker som  

behövs enligt Carlos Muños. 

 – När man donerar pengar för att köpa en hektar skog, behöver man 

också göra en donation för att skydda den hektaren. Människor verkar inte 

förstå hur viktigt det är att donera för det ändamålet. Men det är denna sorts 

donationer som vi behöver och det är väldigt dyrt att driva och att bevara ett 

så stort reservat som Barnens Eviga Regnskog. Det skulle vara oansvarigt av 

oss att köpa mer skog om vi inte kan skydda den. 
 

Svensk skolklass tog initiativet 

Många var de svenska skolbarn som under åttiotalet samlade in pengar för att 

rädda regnskog. Föreningen Barnens Regnskog bildades 1987 efter att några 

elever från Fagerviks skola, norr om Nynäshamn, kommit på idén att köpa 

regnskog för att skydda den.  

 – Jag ville prata om skogen men de vill prata om regnskogen. Så barnen 

hade det i hjärtat från början, berättar Eha Kern, ordförande för Barnens 

Regnskog och den lärare som tillsammans med sina elever började samla in 

pengar.  
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Eha Kern fick kontakt med en costaricansk forskare som erbjöd sig att 

komma till skolan för att visa bilder av regnskogen då kampanjen ”Köp mer 

skog” hade dragit igång i Costa Rica. Barnens Regnskog bildades bland annat 

för att hjälpa Monteverde Conservation League att utvidga Monteverdes 

molnskogsreservat. Genom åren har svenska skolbarn samlat in tjugofem 

miljoner kronor. Föreningen har systerorganisationer i England, Japan, 

Tyskland, Kanada och USA. Alla delar syftet att gemensamt stödja 

adopterade regnskogsprojekt runt om i världen för att åstadkomma hög 

effektivitet och stabilitet. 
 

Inga svenska donationer till skydd 

Barnens Regnskog får in omkring 200 000 kronor om året, vilket är väldigt 

lite jämfört med i början av 1990-talet då föreningen precis bildats och 

medieintresset var stort. Då gick donationerna inte bara till Costa Rica, utan 

även till Guatemala, Belize, Ecuador och Thailand. 

 Idag får Monteverde Conservation League inga pengar från Barnens 

Regnskog. Alla insamlade pengar går istället till att friköpa skog kring Santa 

Rosa National Park i norra Costa Rica. 

 – Pengarna vi samlar in går enbart till att köpa mer skog. Det är den 

informationen som vi ger donatorerna och då kan vi inte skänka pengar till 

något annat. Men det kan hända att vi i framtiden också kommer att skänka 

pengar för att skydda skogen, säger Eha Kern som i april planerar att besöka 

Monteverde i samband med 20-års jubileet av Monteverde Conservation 

League.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: Cecilia Hjalmarsson 
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the lonely hunter 

 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redo att testa någonting unikt i Tortuguero? står det på en av skyltarna där 
båten lägger till. Kontakta Bill Sambola. Ingen adress. Inget telefonnummer. 
Vi möter en costaricansk pojke på en av byns upptrampade stigar. Vet du 

var Bill bor?  
 Pojken vet. 
 

En stor regnbåge visar sig på himlen efter nattens regn. Klockan är halv sex. 

Vi får plats tre turister i Bills kanot. Tillsammans paddlar vi i kanalen i 

svallvågorna från de snabba motorbåtarna. I var och en dem trängs ett 

tjugotal turister i gula regnjackor. Kanske har de kommit hit för att bli ett 

med naturen men i den gröna regnskogen smälter de inte in.  

 Nära den nicaraguanska gränsen ligger Tortuguero. Inga bilar syns till i 

byn. Med Karibiska havet i öst och kanalerna i väst är båt det färdmedel som 

de några hundra invånarna använder för att ta sig runt. De mest välbärgade 

turisterna kommer in med flyg.  

 Naturen är det främsta, och kanske det enda skälet till att turister besöker 

Tortuguero. Mellan juli och oktober kommer tiotusentals sköldpaddor hit 

och med dem turisterna. För att få komma in i naturreservatet, Parque  

Nacional Tortuguero, och komma nära djuren som lever här måste man betala 
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en avgift. Sju dollar för en dag. Tio för tre dagar. 
 

KVÄLLEN INNAN träffar jag Bill på hans veranda. En två meter lång svart 

skylt står lutad mot väggen. På den handmålade skylten erbjuder Bill turer 

med kanot för att se vilda djur. Med klara färger står det Jaguar, Tapir och 

Manati, Tracking, Hiking och Camping. Manati som betyder sjöko. 

 TV:n står på. Det är match mellan fotbollslagen Cartago och Grecia. På 

väggarna hänger det planscher på djur. I fönstren står plastblommor.  

 Tidigare idag knackade brevbäraren på. Han kom med ett brev som 

innehöll ett certifikat på att Bill nu äntligen ska få tillgång till naturreservatet 

även på natten. Då blir han den förste i Tortuguero att erbjuda turer med 

övernattning i regnskogen. 

 Cartago gör 2-0. 

 Han har väntat länge med att sätta ut skylten. Nu när Bill också kan 

erbjuda camping är det enda som saknas ett telefonnummer, så att turisterna 

kan ringa och boka. Siffrorna efter de rödmålade bokstäverna TEL lyser med 

sin frånvaro.  

 Först om några veckor kommer telefonledningen att vara indragen. 

Tidigare har Bill använt sig av telefonen hos sina vänner på hotellet Miss 

Junie, på andra sidan byn. Från San José till Tortuguero går bara några få 

linjer. Lyfter någon i byn luren kommer det troligen att tuta upptaget i de 

andra bybornas.  
  

BILL VET INTE hur gammal han är, kanske närmar han sig sin 80-årsdag. 

– Jag tänker inte pensionera mig så lätt, jag tänker fortsätta. 

 Certifikatet har gett honom ny mark under fötterna och färska idéer. Med 

sina nattliga turer kommer Bill att utmärka sig och ge turisterna något som de 

andra guiderna inte har.  

 Bills stora bekymmer nu är att hitta någon som kan föra hans kunskap 

vidare. Men inte till någon som kan komma att missbruka den. På teve har 

han sett filmer där skurkar med datorer tömmer människors hjärnor på 

kunskap för att själva bli smartare. Tänk om någon av de andra guiderna från 

lodgerna gör så på honom.  
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 Med sikte på regnskogen. Bill hugger egna öppningar med sin machete för att ta oss 
in i den täta regnskogen. 

 

Han har åtta barn med åtta olika kvinnor i fyra olika länder. Två barn var i 

Costa Rica, Panama, Nicaragua och Guatemala. Ingen av dem är intresserad 

av att gå i pappas fotspår. Det gäller inte att bara ha kunskapen. Intresset för 

regnskogen och djuren är det viktigaste. Bill vet vad han talar om. 

  – Folk gick in i skogen för att döda, inte för att lära. Jag gick in för att 

döda, men jag studerade också. När jag ser jaguarens spår vet jag exakt vad 

han gör. Hur han rör sig och hur långt bort han är.  
  

NERE PÅ GOLVET kryper Bill runt pelaren som håller upp taket på verandan. 

Mellan pelaren och väggen hänger en vit hammock. En sådan som många 

turister kommer att sova i om de har mod nog att följa med Bill på camping i 

djungeln. Det turisterna behöver ta med sig är en egen hängmatta och höga 

boots. Resten fixar Bill.  

 – En jaguar attackerar inte om den inte är säker på sitt byte, säger Bill och 

nosar på pelaren. Den kommer att gå runt myggnätet och invänta morgonen. 

 Först då kommer jaguaren att veta om du sover eller om ljuden du gör 

bara är för att lura honom. Bill drar in genom näsan och snarkar högt. 

Jaguaren blir förvirrad. Den är tassar iväg och försvinner.  
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BILL KALLAR det han gör för äkta ekoturism. De flesta andra guider 

använder sig av motorbåtar för att lotsa turisterna genom det nittontusen 

hektar stora naturreservatet, i storlek med Göteborg. De stora elmotorerna 

de har är mest för syns skull enligt Bill. Själv släpper han inte ut några 

avgaser. Längst bak i den blåa kanoten paddlar han på som vår egen kraftfulla 

motor.  

 – Yes, I am, skrattar han och klappar sina händer.  

 Han pratar kreolsk engelska. Det modersmål som har utvecklats genom 

kontakterna mellan de vita invandrarna från Europa och sydamerikanerna. 

Men självklart kan han även spanska. Kunskaper om djur och natur har han, 

likaså erfarenheter. Det Bill behöver är någon som kan förmedla honom, 

helst en resebyrå eller ett hotell i San José, eftersom det är från huvudstaden 

som de flesta turister startar sin rundresa i Costa Rica.  

 – Det är svårt för mig att marknadsföra mig själv, säger Bill. The big fish 

swallows the small fish. Jag vill inte jobba för en lodge här i Tortuguero. De vill 

lära sig av mina turer och sen kasta bort mig. Nej, jag vill vara fri! 

 I Tortuguero stannar turisterna i högst tre dagar. De stora lodgerna, 

hotellkomplexen, utanför byn har turisterna under kontroll. Om tio till 

femton turister kommer till byn varje dag så åker trehundra ut till lodgerna. 

Bill tycker att turisterna själva ska få möjlighet att välja hur deras resa ska se 

ut. Ägarna av lodgerna betalar båtföraren som tar turisterna till Tortuguero 

om de släpper turisterna vid de stora hotellen istället för i byn.  

 – Du ska kunna välja vilket hotell du vill och vilken guide du vill. 

Lodgerna tar bort turisterna från byn. De sätter handklovar på dig och 

tvingar dig att äta där, att sova där och att vara där.  
  

SOM MÅNGA ANDRA i Tortuguero kommer Bill från Nicaragua. Innan han 

började arbeta som guide var han jägare. Då reste han runt i Mellanamerika 

och jagade jaguarer. Under 70-talet, när regnskog blev till naturreservat och 

jakten blev olaglig, drog han sig tillbaka och bosatte sig i Tortuguero. Då, för 

30 år sedan, fanns här bara fem hus. Han kallar sig själv ”The Lonely 

Hunter” men undrar om hans smeknamn kanske ger honom problem.  
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 – Jag tar ju hand om det här djuret nu, säger han. Jag skulle bara använda 

vapen i självförsvar. 

 Efter regnovädret i början av året står regnskogen under vatten. Med sin 

machete hugger han ner grenar från de tjugo meter höga träden och öppnar 

upp nya vägar dit motorbåtarna inte når. Regnskogen har blivit hans andra 

hem. Till och med utan ficklampa har han lärt sig att, meter för meter mitt i 

natten, hitta tillbaka till sin kanot i den mörka skogen.  

 – Jag gick en meter, släckte ficklampan och gick tillbaka. Sen gick jag en 

meter längre och försökte hitta tillbaka. Och sedan längre och längre... 

 På grund av den vattendränkta skogen har 

de landgående djuren dragit sig till marker på 

högre nivå, långt utanför naturreservatet i 

Tortuguero. För det ovana ögat ser  

regnskogen nästan övergiven ut. Men Bill låter 

oss komma riktigt nära de djur som trotsar 

regnet. Han sänker sin röst, pekar mot  
Farligt nära. Men enligt Bill är han 
och krokodilhonan kompisar. 

vattenbrynet och viskar något om en krokodil. Han måste ha skojat. Jag 

måste ha hört fel. Jag ser inte det han ser. Men Bill ser allt. Bara några 

centimeter från kanoten avtecknar sig konturerna av en krokodil. Den är bara 

några meter lång men min puls ökar då Bill tar oss närmare. Han vill att vi 

ska få fina bilder. Målet måste uppfyllas. Turisten ska bli nöjd. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Christian Hjalmarsson och Lorena Estrada 
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Arbetsrapport 
 
Ämnesval 
För tre år sedan åkte jag till Costa Rica. Jag mötte ett land som på många vis är uppbyggt 

efter turister och deras behov.  Jag ville resa tillbaka för att ta reda på hur turismen präglat 

landet. Nästan alla hotell och resebyråer erbjuder ekoturism. Jag har ställt mig frågor som hur 

definitionen av ekoturism lyder i Costa Rica, vem är det som bestämmer vad som är 

ekoturism och vilka är det som erbjuder sann ekoturism?  
 

Syfte 
Syftet med texterna är att skildra ett land format efter turism. För costaricaner är det inte 

längre lagligt att leva på sina arbeten som jägare eller skogshuggare i skogar som blivit 

reservat. Idag arbetar en stor del av befolkningen inom sektorerna service och handel, som 

guider, hotellpersonal, servitörer och försäljare.  Vad händer när ett land satsar på en näring 

som innebär stora förändringar? Jag har försökt att skriva med ett enkelt språk som tilltalar 

en stor läsekrets. Jag tror att min artikelserie både tilltalar den mindre insatte men nyfikna 

läsaren och den intresserade ekoturisten som vill lära sig ännu mer.  

 

Research  
Mitt researcharbete har till största delen gått ut på att intervjua personer i Costa Rica. Jag har 

haft en osannolik tur med att få tag på de intervjupersoner jag planerade att träffa innan jag 

reste. Jag hade inte haft möjligheten att boka in tider med mina intervjupersoner innan. Dels 

för att vi i de flesta fall inte hade haft någon direktkontakt tidigare och dels för att jag inte 

hade en färdig resplan innan jag åkte. Alla intervjuerna har skett på engelska och är inspelade 

på diktafon. Artikeln ”The Lonely Hunter” är byggd på flera samtal med Bill Sambola där jag 

istället antecknade och skrev dagbok. 

 

Vinkel, form och gestalt 
Jag har valt att gestalta mina texter utifrån min teori om att turism både för med sig något 

gott och något ont. Tanken med ekoturism är att värna om naturen. Jag har valt att vinkla 

mitt reportage så att jag visar läsaren problemet om att det finns ett klimax där ekoturism 

övergår till turism. Tillsammans med historiska och samhälleliga inslag använder jag mig av 
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miljöbeskrivningar som ska ge läsaren en känsla av hur det är att befinna sig i landet. Med 

mitt personporträtt vill jag skildra livet hos en person som upplevt båda sidor, först levt på 

att jaga och nu arbetar som turistguide. I min nyhetsartikel vill jag ge en svensk vinkel. Hur 

Sverige påverkar och hjälper Costa Rica. 

 

Etiska problem 
Alla personer som jag intervjuat har varit medvetna om att jag är en journaliststudent med 

uppdraget att skriva en artikelserie om ekoturism i Costa Rica. Mina intervjupersoner har 

varit uppdelade mellan kvinnor och män, costaricaner, invandrare, svenskar och turister. 

Detta tror jag har gett mig en vid bild av hur folk i allmänhet tycker och tänker om ämnet.  

 

Det etiska problem jag stött på är översättningen av citat från engelska till svenska. Alla citat 

är inte direktöversatta, men innebörden i citaten är desamma. Detta för att kunna skriva med 

en bättre svenska som är lättare att förstå och ta till sig.    

 
Citatkoll 
Artiklarna har jag översatt till engelska i de fall där det behövts och skickat till de 

intervjupersoner vars e-postadress jag har fått. Alla intervjupersoner har svarat och tagit del 

av artikeln de är med i. Den extra citatkollen utesluter Bill Sambola, som inte har någon  

e-postadress. 

 
Källförteckning 
Litteratur 

- The Green Republic 
A conservation history of Costa Rica 
Sterling Evans 
University of Texas Press 
USA 1999 
ISBN: 029-272-101-3 

 
- Costa Rica 2006 Fodor´s 

Fodors LLC 
USA 2006 
ISBN 1-4000-1551-0 

 
- Footprint Costa Rica Second Edition 
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Peter Hutchinson  
Legoprint  
Italy 2004 
ISBN 1-904-777-14-7 

 
- Insight Guides Costa Rica 

Discovery Channel  
Apa Publications GmbH & Co Verlag KG 
Singapore 2004 
ISBN 981-234-945-6 

 
Broschyrer 

- Naturally Costa Rica The Visitor Guide to Costa Rica 2005-2006 
 Compliments of the Costa Rica Institute of Tourism (ICT) 
 Costa Rica National Tourism Chamber (CANATUR) 
 Melba Lewis Thomas  
 Impresión Comercial 

- Costa Rica Caribbean Way, Sebtember 2005 
- Costa Rica Central Pacific Way, Maj 2005 

 

Webben 

- www.visitcostarica.com/ (Costa Ricas turistnämnd) 

- www.turismo-sostenible.co.cr/EN/ (Certifikation for Sustainalbe Tourism) 

- www.monteverdeinfo.com/ (Monteverdes molnskogsreservat) 

- www.barnens-regnskog.net/ (Barnens Regnskog) 

- www.thelonelyhunter.com/ (Bill Sambola) 

- www.cct.or.cr/en/ (Tropical Science Center) 

- www.catie.ac.cr/ (Universtitet Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) 

- www.peacecorps.gov/ (Volontärorganisation från USA) 

- www.mvinstitute.org/ (The Monteverde Institute) 

- www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cs.html/ (fakta om Costa Rica) 

 

Intervjuer 

- Eha Kern, ordförande Barnens Regnskog, Västerhaninge, 17/10 -05, 3/1 -06 

- Daryl Loth, hotellägare, Tortuguero, 13/11 -05 

- Ryan och Christy Fiala, volontärer, Tortuguero, 13/11 -05 

- Elena Florian, The Monteverde Institute och  
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student på CATIE, Turrialba, 18/11-05 

- Carlos Muños, VD Monteverde Conservation League, Monteverde, 22/11 -05 

 

Samtal 

- Bill Sambola, guide, Tortuguero, 12, 13 och 14/11 -05 
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