
Hotet mot 
Serengeti
Serengeti är kanske världens mest kända plats för safari och skådeplats 
för den sista stora migrationen. För den som inte har upplevt den kanske 
det inte säger så mycket. Fast det borde det. Särskilt nu när en motorväg 

är planerad att byggas och skära genom hela Serengeti.  
Text: Petra Dokken Foto: Johan LinDskog
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motorväg eller migration

serengeti

Elefanterna i Serengeti och hela 
Afrika har varit hotade många 
gånger. In på 90-talet fanns det bara 
500 elefanter kvar i parken. Krafttag 
mot tjyvjakt har nu gjort att antalet 
nu är uppe i 2 100 elefanter. Nu hotar 
motorvägsbygget att återigen för-
svåra livet för Serengetis elefanter.



 D
et rör sig bakom busken, grönklädda 
grenar vajar och en doft av värme, av jord 
som når oss som sitter i Land Cruisern tio 
meter bort. några meter till och där – en 
elefanthanne som badar. Förnöjt sitter 
han på baken i jorden som är lite fuktig, 
han tjoar och kastar torr lera på kroppen. 

njuter högaktningsfullt. tar ingen notis om oss. 
– Är vi inte för nära? stör vi? tänk om bilen står i vägen? 

frågar jag guiden David.
hannen har blivit vuxen nog att lämna sin flock och letar 

efter en hona att para sig med. Det är mitt på dagen och solen 
steker. elefanter älskar att bada. att bada i sand och jord både 
svalkar och håller parasiter i schack. 

– Först av allt, vi är här för att titta på djuren, för det andra 
är vi guider utbildade på detta och vi läser av djuren, vi stör 
dem inte. För det tredje, i det här området kan man komma 
nära elefanterna, de utgör ingen fara, säger David.

Jag hör vad han säger, men jag vet också efter otaliga vistelser 
i södra och östra afrika att det finns guider med kunskap och 
motivation av skilda karaktärer. Jag vet ännu inte vilken typ 
David är, och jag vill alltid veta vad som gäller – jag är en resenär 
som hellre frågar en gång för mycket än tiger still. Jag anser att 
safarigästen är här för att se djuren, men att djuren inte lever 
här för att beskådas av människorna. Priset för resenärens närvaro 
får aldrig vara högre än det som han eller hon ger tillbaka. 

Faran som hägrar över serengeti ser ut att vara politisk. en 
planerad motorväg hotar att byggas tvärs över världens sista 
stora migration, när djurmassor förflyttar sig säsongsmässigt i 
flock. Den skulle påverka miljoner djur, ett helt ekosystem. Det 
tråkiga är att det inte finns någon direkt fördel med just den vägen 
som har ritats upp, den går bara till en isolerad by. Den når få, 
det handlar inte om någon viktig transport. Projektet har fått 
många att protestera, världen engagerar sig och ser vikten av att 
inte blunda. Utifrån detta har det föreslagits en alternativ väg 
som dras söder om serengeti, i stället för att skära genom hela 
parken. Den kallas för den gröna vägen och skulle nå många 
människor och göra nytta. kampen har pågått i över fem år och 
är till synes ett praktexempel på mänskligt vansinne.

guiden David är masaj från början. han lämnade sin by 
och drog till staden, utbildade sig och är i dag en framgångsrik 
guide. han har blivit kristen, därav namnet. han träffade sin 
fru i kyrkan och förra veckan födde hon deras andra barn, en 

flicka, hemma i arusha. David är en spännande man, ska det 
visa sig. Det visar sig att han och jag inte har samma uppfattning 
om elefanternas situation i afrika. Jag hävdar att handeln med 
elfenben och tjuvjakten i snabb takt håller på att förgöra dem, 
för gott. David är inte av samma åsikt.

Men han är bra. Vi har roligt tillsammans och delar med oss 
av våra olika världar och perspektiv. han tro mig dock inte när 
jag försöker förklara att de gäster han tar hand om här ute på 
safari i serengeti utgör en liten procent av den europeiska befolk-
ningen som är rikare än massan. att de inte alls representerar 
gemene man i europa. 

– när vi tänker på europa tänker vi Prada och lyxbilar, 
skrattar han.

hans egen historia är lite som en dröm, liknande som för 
många guider: att ha rika gäster och få en fet dricks. David hade 
turen att träffa några tyska gäster som gillade honom så mycket 
att de bestämde sig för att göra något speciellt för honom.

– Jag hade just köpt en tomt för att bygga mig ett hus, så vi 
åkte dit och räknade på vad det skulle kosta. efter en tid förde 
den tyska familjen över tiotusentals dollar till mitt bankkonto, 
berättar David.

i dag har han byggt sitt hus, och den tyska familjen är hans 
goda vänner. De köpte nämligen själva ett hus i arusha.

V år camp här i södra serengeti ligger dold. Den består 
av fem gästtält, klassiska safaritält med sängar, kem-
toalett och möjlighet till dusch med 20 liter uppvärmt 
vatten. Belägen dagsfärder från civilisationen, hemma 

hos djuren. total lyx, med andra ord. tälten är enkla med safari-
mått mätt, och allt är mobilt, det flyttas flera gånger per år för att 
vara nära migrationen men också för att inte lämna spår, eller så 
lite avtryck på naturen som möjligt. 

På alla mina safariresor har mötet med de andra gästerna 
varit en intressant del i helheten. ofta är camperna små och 
intima, ibland serveras alla måltider gemensamt, ibland delar 
man också bil när man åker ut på safari. en safariresa kostar 
stora pengar och ska den göras till avlägsna och små camper, ja, 
då blir den ännu dyrare. tyvärr hör jag historier om undermåliga 
löner för de anställda och rykten om lönesystem som baseras 
på dricks.

Däremot hör jag även andra historier. Positiva sådana, som 
när researrangörerna involverar lokalbefolkningen, när de ger 
mikrokrediter till kringliggande byar, när de ser till att parkvakt-
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Det är mycket ovanligt att lejon 
klättrar i träd men just i Tanzania, i 
Serengeti och framför allt i området 
kring Manyarasjön, finns lejon som 
specialiserat sig på att klättra. 



erna är välbetalda nog för att kunna säga nej till extrapengarna 
som tjuvjaktligorna erbjuder. Det finns fantastiska exempel, och 
det finns vidriga. Den här gången reser vi med arrangören nomad 
tanzania safari och när jag intervjuar en av ägarna, John Corse, 
berättar han att många gäster klagar på att de mobila camperna 
är för enkla.

– Men jag vägrar att ändra på konceptet, det krävs redan 
flera lastbilar varje gång vi måste flytta allt, säger han.

John ser brittisk ut med sina glasögon på näsan, född i kenya 
men bor i tanzania. klok nog att arbeta med lokala stammar 
och familjer, att kämpa för att motorvägen inte ska byggas där 
den gör minst nytta utan mest skada. han balanserar mellan 
utveckling och hållbarhet, mellan människorna och djuren. Jag 
skulle inte vilja vara i hans skor. Jag frågar varför vi får ägg och 
bacon till frukost ute i bushen, och inte lokal mat. Ja, kanske 
inte masajernas blodsoppa men väl basmaten som är en slags 
polenta med kött till, som äts med lite bröd och rena fingrar.

– Vi hade det på menyn, men gästerna vill inte ha det,  
säger John.  

A nledningen till att vi är här, att vi har rest i dagar, 
är för att vara där migrationen befinner sig just nu. 
Över en miljon gnuer ska förflytta sig över landet. 
höggravida gnuer så långt ögat når. Deras blåsvarta 

päls smälter in som silver bredvid guldfärgade buskar. Det går 
inte att föreställa sig, knappt att återberätta. Första gången 
jag ser dem och inser hur många de är... så långt ögat kan nå, 
gnuer. De betar under de hetaste timmarna, men är ständigt i 
rörelse. De går och går och går. Deras stora magar putar, det är 
överväldigande. när regnet väl kommer, då kommer de att föda, 
allihop, samtidigt. sedan gäller det för de små att överleva. att 
fortsätta denna eviga cirkel, att följa regnet och gräset från norr 
till syd och tillbaka igen. 

en morgon tar vi med frukost ut på savannen och sitter mellan 

två långa, oändliga rader av gnuer. Det är en oförglömlig stund. 
ett helt kretslopp, en full cykel, en obruten cirkel. så naturligt.

John Corse tror på mindre och dyrare turism, han säger också 
att troféturismen är på nedgång och att fotosafarin har ökat i 
popularitet. Jag frågar John om den ökända motorvägsplanen. 

– Jag är bekymrad, djurlivet kommer absolut att påverkas 
negativt, precis som Dr Wakibara, Park ecologist of serengeti, 
citerades i pressen. Människan kan dra fördel av en väg, men 
det är ett mycket högre antal invånare som skulle ha användning 
av den södra vägen. Vad ingen vet eller förstår är varför regeringen 
har ett så stort motstånd mot det förslaget, eller varför de före-
språkar den oerhört kontroversiella serengetivägen. Detta har 
aldrig förklarats, säger han.

några veckor för min resa till serengeti stämmer jag träff 
med allan Carlsson i ett snöslaskigt stockholm. allan är biolog 
som i dag arbetar för svenska WWF, men växte upp i tanzania 
tills han var 15 år. 

– Jag är lite avundsjuk, det här är för kallt för mig, säger han.
han vistas i tanzania och grannländerna flera gånger per år, 

tar på sig stövlarna och traskar ut i bushen med parkvakterna 
och sover vid lägerelden under bar himmel. han berättar om 
alla turer kring serengeti och motorvägen, hur WWF har arbetat. 
Från att väldigt subtilt ha påverkat lokala journalister och skapat 
en opinion, till möten i Peking med högt uppsatta politiker. 
Från att klippa snaror med parkvakterna till att samarbeta med 
lokala byar.

– att skapa goda grannar, som jag brukar säga. 

D et är komplicerat. tanzania är i ett kritiskt skede av 
utveckling. här finns gas, djur, guld, uran, fisk, träd 
– resurser som alla vill åt. På kö står kineser, ryssar 
och japaner. Det byggs hamnar, broar, flygplatser 

och vägar. Det går så oerhört fort. 
– tyvärr hjälper infrastrukturen också den illegala marknaden. 

”Först av allt, vi är här för att 
titta på djuren, för det andra 

är vi guider utbildade på 
detta och vi läser av djuren, 

vi stör dem inte.”
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Giraffen är en nationell symbol för Tanzania och det 
bedrivs forskning kring giraffernas liv i landet. Bland 
annat försöker man ta reda på varför antalet giraffer 
minskar i Afrika idag trots att man inte kan se några 
direkta orsaker. 

Babianer är ett av Serengetis 
vanligaste större djur. De lever i 
stora flockar och har en komplex 
familjestruktur med inslag av 
arvsrätt.  



”Folk frågar mig varför jag 
bor kvar i Sydafrika, i Afrika, 
och mitt svar är på grund av 

det här. Bushen, djuren,  
det vilda livet”

ett exempel är skogsskövling. så vad vi gjorde från vårt håll var att 
uppskatta en prislapp, 450 miljoner kronor per år i förlorad intäkt 
för statskassan och då blev det plötsligt intressant för regeringen 
att hålla sig informerad, säger allan Carlsson.

han förklarar dilemmat med motorvägen och varför den ens 
finns som förslag: Presidenten behövde bli omvald och lovade en 
motorväg till några avlägsna byar vid Viktoriasjön. en väg mellan 
öst och väst. i gengäld skulle de rösta på honom i nästa val. Just 
då funderade ingen på migrationen och nu är det för sent att lätt-
vindigt kunna ta tillbaka löftet.

– Det är en balansgång det här. Det finns en stark tro på att 
modern infrastruktur är vägen ur fattigdom. Faktum är att en sydlig 
dragning av motorvägen, det förslag som den tyska regeringen 
har sagt att de kan bekosta och som kallas ”den gröna vägen”, 
skulle gynna fler människor och störa mycket mindre.

retoriken är ömsom högljudd, ömsom försiktig. att omvärlden 
lägger sig i kan få bakslag. så här har det som sagt varit i över fem 
år nu. 

– om vi förlorar serengeti, ja då har vi förlorat allt, säger allan.
Det är en obehaglig sanning.   
Vi beger oss till norra serengeti, där landskapet är böljande 

och gräset högt och gulfärgat. kenyas gräns är nära. här är 
djuren orädda, hjorden av zebror flyttar sig inte när vi äter lunch 
i det höga gräset. De har framförallt jagats av den lokala stammen 
som går till fots, de dödar en gnu med sina bara händer och en 
kniv – alltså är djuren inte rädda för bilar, inte ännu. området 
öppnade upp för permanenta lodger för bara några år sedan, totalt 
finns fem stycken. en kväll äter vi middag med ett gäng från 
sydafrika, ägarna till en av lodgerna som håller på att byggas. en 
arkitekt som är expert på safarilodger och en vd med ett stort 
engagemang för levande djur och natur. Vi talar om program runt 
om i södra och östra afrika för att återinsätta arter, bevara arter, 
från vildhundar till hornbill-fågel. om hur den nya lodgen byggs 
av återanvänt material med solpaneler, och samarbetet med den 
vildsinta stammen.

– På vår förra semester bilade vi med ungarna till namibia och 
så campade vi. Det är helt fantastiskt att vara ute så där. Bästa 
semestern, säger vd:n.

han är sympatisk och hans makt att påverka är stor. han säger 
att han inte vill ha turister som inte förstår att uppskatta den här 
lyxen, det här privilegiet.

– Folk frågar mig varför jag bor kvar i sydafrika, i afrika, och 
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Tre unga elefanttjejer. När man ser elefanter i nära 
flock så är det oftast kvinnorna i familjen och den 
äldsta mamman som leder flocken. Elefanterna 
lever i ett familjekollektiv där kvinnorna hjälper 
varandra att passa ungarna. 



mitt svar är på grund av det här. Bushen, djuren, det vilda livet 
som som man inte finner någon annanstans, säger han.

F rågan om motorvägen är fortfarande högaktuell.  
i skrivande stund pågår domstolsförhandlingar  
och rädslan är stor för att motorvägen som korsar 
migrationen blir av. 

Laura Borner arbetar i serengeti, hon representerar FZs, 
Frankfurt Zoological society, som arbetar för att bevara vilt 
natur- och djurliv. FZs har funnits länge i området och arbetar 
nära regeringen och tanzanias nationalparker för att uppmuntra 
dem att ta rätt beslut i motorvägsfrågan, bland annat.

– Vår position står fast, FZs varnar för avbrottet som en väg 
genom norra serengeti skulle åsamka den årliga migrationscykeln 
och därför trigga en kollaps av hela ekosystemet. området i 
norr är en kritisk zon som migrationen passerar när de söker 

grönare betesmarker. Det är också ett kritiskt habitat för  
utrotningshotade arter såsom vildhund och noshörning,  
säger Laura

alternativet med en söderdragen motorväg kvarstår och 
eftersom den blir dyrare än beräknat finns det löfte om att 
den tyska staten, Världsbanken och Usa:s regering går in  
och finansierar.

– FZs ser en stor potential i den södra vägen och de socio-
ekonomiska fördelarna som den skulle kunna skapa. Vi lutar oss 
mot sunda, vetenskapliga, socioekonomiska fakta som hjälper 
oss att diskutera frågan. i korthet är det så att den södra vägen 
skulle nå ut till fler människor, tillåta fler att bo närmare hälso-
kliniker, vara till nytta för en större del av befolkningen av 
arbetslösa och gagna fler barn. Vägen söder om parken skulle 
också ge bättre tillgång till ett större antal lantbruk och högre 
densitet av boskapsdjur. ■

”Här är djuren orädda, hjorden av zebror flyttar sig inte 
när vi äter lunch i det höga gräset.”

serengeti
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Den stora migrationen. Ett av världens 
mest kända naturfenomen sker mellan 
Serengeti i Tanzania och Maasai Mara i 
Kenya. För migrationen beskrivs den nya 
motorvägen som en katastrof. 

En leopard på strövtåg. Det är ovanligt att 
komma så nära en leopard på marken. Dagtid 
vilar de helst i träden för att till kvällen och 
natten klättra ner för att jaga. 

En babianmamma 
ammar sin lilla son. 

Serengeti är döpt av sina 
invånare Massaierna. 
Namnet betyder ungefär 
”det oändliga landet”. 
Just det området vill man 
nu skära av med en stor 
motorväg. 


