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Abstract 

 

This essay describe the conflict between elephant and human being around Tarangire national 

park. This park is well-known fore the amount elephant who they have, sow it is a growing 

issue. This essays focus lie on how elephant destroy fore the local population.  

And what who come occur if elephant going to continue to grow in number, like they do now. 

The essay will test what can be able to maintain the wild animal life in especially elephant, 

but simultaneously protect farmer towards elephant who eat up and destroy their crop. 

 

Because of the Tanzania’s population are increase its cause that human being move all closer 

to Tarangire national park, or them corridor who animal use fore their traditional wandering. 

All this create heavy problem in the way of that animals habitat reduce, and this result in that 

among other elephant cause heavy damage on farmers fell, through that they eat up crop or 

stamp apart crop. All farmer around Tarangire national park have this problem, and many feel 

one despondent because of nobody assist them, not even the national park or the government.  

They have however a few traditional method fore scare away elephant, some example are that 

the farmers make sounds, fire and throw things on the elephant. But sometimes nothing work 

on the elephant, because of the  elephant in matter are not afraid. Which  mean fore the farmer 

that he can not do anything, and he have to see how  his livelihood become eaten or stamp on 

by the elephant, and then he have to take work in someone other place to survive. 

 

Keywords; 

Tanzania, crop, human-animal conflicts, elephants and farmers. 
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Sammanfattning 

 

Uppsatsen beskriver konflikten mellan elefanter och människor kring Tarangire nationalpark.  

Som är en park som är mycket känd för mängden elefanter som de har, så det är ett växande 

problem. Själva fokusen ligger på hur elefanterna förstör för de lokala befolkningen och vad 

som kommer hända om elefanterna får fortsätta att öka i antal som de gör nu. Uppsatsen ska 

undersöka vad man kan göra för att bevara det vilda djurlivet i synnerhet elefanterna, men 

samtidigt skydda jordbrukare mot elefanter som äter upp och förstör deras grödor.  

 

Men genom att befolkningen i Tanzania ökar gör det att människor flyttar allt närmare 

Tarangire nationalpark och dom korridorer som djuren använder för deras traditionella 

vandringar. Allt detta skapar stora problem genom att djurens habitat minskar, vilket 

resulterar i att bland annat elefanterna orsakar stora skador på jordbrukarnas fält, genom att de 

äter upp grödor eller trampar sönder grödorna. 

Alla jordbrukare kring Tarangire nationalpark hade detta problem och många kände en 

uppgivenhet eftersom ingen hjälpte dem, verken nationalparkerna eller regeringen. 

Jordbrukarna hade några traditionella metoder för att skrämma iväg elefanterna och några av 

dessa var att man gjorde ljud, eld och kastade saker. Men ibland hjälpte ingenting eftersom 

elefanten i fråga inte var rädd. Vilket innebar för jordbrukaren att man inte kunde göra 

någonting, utan man fick se på hur ens levebröd blev uppätet eller nedtrampat. För att sen ta 

arbete hos någon annan för att överleva. 

 

Nyckelord  

Tanzania, grödor, konflikt, människor, elefanter och jordbrukare.  
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Begrepp 

 

Np- National park 

 

Tanapa- Tanzania national parks 

 

HECWG -Human-Elephant Conflict Working Group  

 

PAC- Problem animal control 

 

CITES- Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora 

 

CITES I- Akut hotade djur och växter 
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1 Introduktion  

 

1.1 Bakgrund 

 

Afrikanska ekosystem är ett av de mest komplexa och produktivaste i välden,1 Tanzania 

tillhör detta ekosystem.2 Tanzania är ett av de länder man åker till för att åka på safari bland 

annat. Vilket gör att turismen är en mycket viktig inkomstkälla för landet, som har en 

befolkning enligt UNICEF på cirka 37 miljoner människor.3 Tanzania har avsatt mer än 

42 000 kvadrat kilometer till nationalparker och om man räknar med allt avsatt område som 

Tanzania har avsatt, så är det 1/3 mer än världens rikaste länder avsätter.4 Tillexempel Sverige 

som land har bara nio procent av Sveriges landareal avsatt som naturreservat, vilket är 

betydligt mindre än Tanzania.5  

 

Man kan bland annat hitta savannen i detta ekosystem, som är en viktig biotop. På en savann 

sker det en konstant växling mellan väldigt torra perioder, till årstider med mycket regn. På 

savannerna växer det gräs och träd.6  Men beroende på vilket klimat det är på savannen kan 

man se på dess natur, tillexempel om det är mycket regn kommer det vara fler träd och vid 

torka eller varmare klimat är de träd glesare och mera gräs och buskar.7 

Ett vanligt träd som man ser är baobabträd och det står kvar för det klarar av bränderna som 

savannen har och det hårda betestryck som förekommer.8  

Savannen som naturtyp kan ses som väldigt skör eftersom den kräver bränder, betande djur 

och att man hugger ner skogen. Savannen menar många är mänskans verk men det finns 

också en del naturliga savanner, som bildas bildas genom tillexempel att man har stora 

växtätare som elefanter, som anses vara en nyklart för savannområdena. Eftersom elefanterna 

kliver och har sönder träden för att de vill ha löven eller det som finns inuti stammarna. 

Elefanterna gör på detta vis att gräsarter gynnas .9 Men genom de senaste åren har elefanters 

vandrings mönster förtryckts och det har lett till att elefanterna får hålla sig till skärskilda 

områden, från att tidigare genomfört mycket långa vandringar. Detta har gjort att den 

                                                 
1 Wildlife conservation society, a 
2 Anderson's African Adventures, a 
3 SbBLADET 2006 
4 Tanapa The role of the national parks 
5 Arby,G 2006  
6 Falkenmark. M sid. 40 
7 Falkenmark. M sid. 40 
8 Christiansson. C  sid. 23  
9 Emanuelsson. U- sid. 69-70 



 7 

Afrikanska elefanten (Loxodonta africana)10som idag är det största landdäggdjuret har 

förlorat mycket av deras habitat. 

 

Dessutom har man tidigare jagat elefanterna hårt, man kan se att i början av 1900 – talet hade 

Afrika runt fem till 10 miljoner elefanter. Men genom jakten så fanns de bara kvar cirka 

500 000 till 750 000 elefanter under 1980 – talet. Idag finns nästan alla elefanter i något slags 

naturskyddsområde.11 Vilket gör att viktiga habitat går förlorade och konflikter med 

människor uppstår då habitat utanför parkerna försvinner för elefanterna.12  

 

1.2 Syfte 

 

Den här uppsatsen tar upp problematiken mellan den lokala befolkningen och det vilda 

djurlivet, i synnerhet elefanterna som är det största problemet. Själva fokusen kommer att 

ligga på hur elefanterna förstör för den lokala befolkningen. Och vad som kommer hända om 

elefanterna får fortsätter att öka i antal som de gör nu inom parkerna. Den här uppsatsen ska 

försöka undersöka vad man kan göra för att bevara de vilda djurlivet i synnerhet elefanterna. 

Men samtidigt skydda jordbrukare mot elefanterna som äter upp och förstör deras grödor. 

Frågorna som denna uppsats ska försöka besvara är; 

 

Hur påverkas jordbrukare i Tanzania kring områdena runt om Tarangire av att 

nationalparkernas vilda djur ökar i synnerhet elefanterna? 

 

Vilka metoder använder man för att förhindra att elefanter förstör grödor och vilka åtgärder 

görs? 

 

För att man ska kunna förstå själva problemet så kommer jag nämna hur elefanternas 

beteende ser ut, och hur det kommer sig att människor bosätter sig så nära Tarangire 

nationalpark. Sen kommer jag nämna kort om granlandet Kenya för att se om de har samma 

problem där som i Tanzania gällande elefanterna. Sedan kommer jag nämna kort om hur 

turismens påverkar elefanterna och människorna i Tanzania. 

 

                                                 
10 Wwf- elefant  
11 Anderson's African Adventures, b  
12 Wwf 2007  
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1.3 Metod 

 

Data som presenteras i den här uppsatsen kommer ifrån litteratur och fältarbete, det gjordes 

intervjuer i Tanzania i Babati district. Huvuddelen kommer att vara sekundära källor som 

tillexempel artiklar, böcker och Internet. Den delen som insamlades under fältarbetet skede 

mellan 26 februari till 17 mars 2008. Babati district tillhörde tidigare Hanang district och har 

fått en stor befolknings ökning i området eftersom många flyttar till Babati district13 vilket är 

ett av skällen till minskat habitat för djuren. 

 

Jag hade en fältassistent till hjälp, eftersom majoriteten av lokalbefolkningen inte kunde 

engelska utan talade swahili. Vilket kan ha gjort att de har blivit visa missförstånd mellan 

tolken och mig och den som intervjuades. Jag pratade bara med en kvinna och resten utav 

dem jag pratade med var män. Jag kom i kontakt med folk som ägde sina marker och de som 

hyrde, men alla hade samma problem med elefanter, oavsett hur rik man nu var. Det var min 

fältassistent som valde ut vilka jag pratade med, jag valde bara ett område jag ville åka till.  

Jag lyckades göra ett antal semistrukturerade intervjuer och besökte ett antal byar som jag 

senare sen slumpmässigt valde ut för arbetet, eftersom deras svar var så pass lika att det skulle 

bli upprepningar om jag valde alla. Jag besökte följande byar; Vilima vitato, Sarame, 

Sangaiwe, Magugu, Mwikantsi, Mutaka och Mamire. Sen har jag också gjort interjuver med 

Tanapas turism officer (Bette), African and livestock office, District wildlife office mr 

Makocecha och Kwantelna Khwantlay - Charman office wilage av Duru hatemba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Lindberg, C, 1996 
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2 Ekologi 

 

2.1 Allmänt om elefanter 

 

Det finns två olika underarter till den afrikanska elefanten, dessa är savann elefanten (L.a. 

africana) och skogs elefanten (L.a. cyclotis). Skillnaden mellan dessa är att skogselefanter är 

mindre, mörkare och mera hotade än savannelefanterna. Skogselefanterna är mera hotade på 

grund av att man har slaktat dem mera och att man förstört deras naturliga habitat mer än 

savannelefanternas. 14  

 

Elefanter är en art som är väldigt anpassbar till dess omgivning och finns i alla miljöer, från 

stränder vid havet till näst intill öken områden, men även vid savanner med mera. 

Savannelefanten tillbringar sin tid i ett öppet landskap men kan gå in i skogen eller upp i 

bergen. Medan skogselefanten syns till endast i regnskogar, där den ofta syns vid tillexempel 

planteringar eller vid gläntor.15 

 

Elefanters vanor är att de under dagens ljusa timmar då solen är som starkast vilar de mest, för 

att bli mera aktiv då de blir svalare. Elefanterna lever i grupper om cirka 10-20 individer, men 

kan uppgå ända till 50- 100 individer och ännu mera. Det mesta av en elefants tid går ut på att 

äta 16 och de får i sig ungefär cirka 300 kilo gram mat17 och 30-50 liter vatten per dag.18 

Elefanterna äter i cirka 16 timmar per dag och de sover bara fyra till fem timar per dag. 

En fullvuxen hanne är cirka tre till fyra meter hög och väger som mest 6000 kilo gram, medan 

honorna är lite mindre och väger bara 3500 kilogram som mest. Deras sinnen är mycket goda 

eftersom de både hör och lyssnar väldigt bra och det ser bäst i svagt ljus.19 Elefanternas ljud är 

”starka trumpetanden, skrik, gurglanden, mullranden, skällanden och kurranden.”20  Elefanter 

är en väldigt hjälpsam art, i alla fal mot sina egna och hjälper gärna till då det gäller sjuka 

eller skadade elefanter, man rycker också in om en unge mist sin moder.21 Om människor stör 

elefanterna kan den attackera med en sådan kraft att den kan komma upp i 25 kilometer per 

                                                 
14 Wwf 2007  
15 Wwf 2007 
16 Wwf 2007 
17 Wwf 2007 - species fact sheet: African elephant 
18 African wildlife foundation, b 
19 Estes Despard. R 1997 
20 Lindahhl K,C., 1984 sid. 161- 162  
21 Lindahhl K,C., 1984  
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time. Arten kan också simma väldiga långa sträckor.22 Livslängden för en savannelefant är 60 

år medan för en skogselefant blir hela 20 år äldre än savannelefanten. Man säger att arten har 

gått ner kraftigt på grund av ökade miljöförstöringar från människor och tjuvjakt men 

elefanterna inom nationalparkerna har ökat kraftigt.23  

 

2.2 Förflyttningar  

 

Elefanter rör sig inom stora områden som tillexempel elefanter från Tarangire rör sig långt i 

från parken till södra Kondoa och Kiteto District. Vilket gör att de blir extra viktigt att dessa 

ekosystem rörelser och det genetiska utbytet bland djur populationer sker. Vilket förutsätter 

att elefanterna kan ta sig fram på dess väg för att på så sätt kunna bevara det vilda djurlivet 

utanför parkerna och kunna hantera och beskydda dem i områdena. 24 

Elefanterna kan anta speciella årstids förflyttningar på visa platser och då kan de gå 500 

kilometer eller rent utav längre sträckor, för att komma åt bättre betesmarker för flocken. Men 

många av dess sedvanliga ruter går ej att genomföras för elefanterna längre, på grund av att 

det är jordbruk där, eller att människor bor där, miljöförstöring och så vidare. Därför kan man 

säga att elefanterna får ett slags stängsel runt dem, även om de inte har ett i fysisk form. Detta 

mönster orsakar att elefanterna får näringsbrist eftersom de inte kan gå sin sedvanliga 

vandring, för att sen komma tillbaka till samma plats cirka 100 år senare. 25 

Men eftersom de mesta av en elefants habitat är utanför parkerna, skapar de bland annat 

konflikter mellan elefanter och människor. På så sätt att jordbruket expanderar så pass mycket 

i skogarna och att man tar i bruk tidigare land som ansets som obrukbar, men som är väldigt 

viktiga för elefanterna. Problemet är att människorna vill beskydda sitt levebröd och 

elefanterna vill bara vara elefanter med sina behov. Vilket resulterar i så kallade problem 

elefanter som senare blir skjutna av parkernas game guards. Människorna kommer att fortsätta 

att öka vilket innebär de största hotet mot elefanterna. Då de är deras habitat som går förlorat 

och konflikten blir ett större problem än vad det är idag.26 

 

 

 

                                                 
22 Lindahhl K,C., 1984  
23 Lindahhl K,C., 1984  
24 Rodgers, A., 2003 Källa  
25 Lindahhl K,C., 1984   
26 Wwf, a  
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2.3 Föda 

 

Elefanter behöver cirka fem procent av deras egen vikt i föda per dag, men också 30 till 50 

liter med vatten per dag.27  

Elefanters mat består av ”gräs, löv, skott, knoppar, frukt, kvistar, grenar, bark, rötter, lökar, 

örter (gärna blommor), odlade vegetabilier”28 det vill säga det som säsongerna erbjuder. Men 

det väljer dock den gröda som är mest näringsrik och det som smakar bäst av plantan som är 

tillgänglig i mängd.29 De välter också träd för att på så sätt komma åt löven i trädkronorna. 30 

Under regn säsongen äter elefanterna gräs och örtväxter, men generellt sett så har elefanterna 

en mera allomfattande diet än andra växtätare på grund av att de är så stora. 31 

 

2.4 Sociala strukturer 

 

Elefanten är en art som går i flockar, men hanarna håller endast ihop med tillfärliga flockar av 

hanar. Medan honorna och dess ungar verkligen håller ihop. Själva gruppen leds oftast av den 

äldsta elefanten i flocken, och resten av dess flock består av den äldsta elefantens syskon och 

hennes barn. Så själva flocken är väldig närbesläktade med varandra. Men om flocken skulle 

bli för stor, så löser dem det på det viset att de yngre honorna i flocken skapar sig en egen 

flock och det kommer att hålla till i samma områden och kommunicera med varandra med 

infraljud. Som blev känt för hos under 1980 talet, infraljudet har en frekvens på några 

kilometer. 32  

 

Hanarna i flocken stöts ut ur flocken då de blir könsmogna och letar då upp andra elefanter i 

samma situation, men om de är unga letar de ofta upp en äldre elefant hanne. Resten av deras 

liv går de runt i deras område och söker honor som är parningsmogna. Honornas brunstperiod 

inträffar under en treårig till nioårig års period, själva brunstigheten är endast i några dagar. 

Honorna signalerar då detta är fallet med infraljud till hanarna som då kommer och slås om 

vem som får para sig, vilket brukar resultera i att den elefant som är mest aggressiv och störst 

är den som får para sig med honan.33  

                                                 
27 African wildlife foundation, b 
28 Lindahhl K,C., 1984  sid. 160 
29 Estes Despard. R 1997 
30 Lindahhl K,C., 1984 sid. 161- 162 
31 Estes Despard. R 1997 
32 Anderson's African Adventures, b  
33 Anderson's African Adventures, b  
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Men om hannen är i ett stadium som kallas musth som är ett utdraget brunstillstånd som 

brukar vara i två till tre månader, skapar de större framgång hos honorna. Eftersom de 

föredrar detta tillstånd. Det som händer med hanarna med detta beteende är att de blir mera 

aggressiva i och med att de får högre testosteronhalt.34  

 

Sen efter befruktning har skett tar de 22 månader tills ungen kommer, elefantungen brukar 

väga runt 120 kilo och får dia i hela tre till fyra år. Men behöver inte diningen efter två år, 

eftersom elefantungen kan klara sig själv på fast mat. Om ungen är en hona blir hon dräktig 

då hon är åtta till 20 år, men är mest befruktbar då hon är 25 till 45 års ålder. För att sen vid 

50 års ålder bli steril och huvudsysslan blir då att se efter flocken och använda den långa 

erfarenhet hon har för att skydda och samla mat till flocken. Medan hannarnas könsmogenhet 

uppkommer mellan 10 till 19 års ålder och måste då omedelbart lämna sin flock då detta 

sker.35  

 

Eftersom elefanter är så stora gör det att deras temperatur i deras kroppar kan bli svåra att 

kontrollera för dem. Därför spenderar de mycket tid i skuggan eller vid vatten, men med hjälp 

av deras ytliga blodkärl i öronen gör det möjligt för dem att avge värme med öronen. 

Elefanter kommunicerar med öronen också men även med svansen och snabeln, men även 

med ljud. Själva betarna som elefanterna har som har varit en mycket intensiv jakt på har båda 

könen, enda skillnaden är att honornas är mindre. Själva beten är en av elefanternas tänder 

som växt vidare. Elefanters snabel har genom evolutionen lett till att det har blivit en 

sammanväxning av överläppen och elefanterna använder snabeln till de mesta.36  

 

2.5 Största fienden 

 

En fullvuxen elefant har inte många fiender alls på grund av sin stora storlek och sin flock. 

Men ungarna kan råka illa ut till rovdjur, men den egentliga fienden är människan. I Afrika är 

elefanten ett av de djur som man ser som farligast och i områden där elefanten har kommit i 

kontakt med människor förut genom tjuvjakt och så vidare, gör att elefanten blir extra 

aggressiv. Det vill säga äldre elefanter som har upplevt den intensiva jakt som pågick förr 

påvisar detta beteende. 

                                                 
34 Anderson's African Adventures, b  
35 Anderson's African Adventures, b  
36 Anderson's African Adventures, b 
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Elefanter har relativt lätt att anpassa sig till nya miljöer, men efter den intensiva jakt man hade 

förut på elefanternas elfenben, finns nästan alla elefanter idag i nationalparkerna. Men 

förutsättningen att elefanterna ska kunna åter leva utanför nationalparkerna igen är inte så 

god, på grund av en befolkning som ständigt växer och att jordbruket fortsätter att expandera. 

Vilket skapar konflikter mellan människor och elefanter37 och att elefanterna är väldigt 

drabbade av miljöeffekterna som människor orsakar.38 

 

3. Nationalparker 

 

3.1 Tanapa - Tanzania national parks 

 

Huvudsyftet som Tanzanias parker har är bevarandet och det finns 14 parker i Tanzania, en 

utav dessa 14 är Tarangire nationalpark. 

Enligt Tanapa så har parkerna som syfte att bevara ekosystemen som har fått sättas undan för 

att tillgodose människorna. Parkerna ska också säkerhetskälla säker härkomst där fauna och 

flora kan frodas säkert från kämpande intressen av en växande mänsklig population.39 Vilket 

anses som det största problemet med vilda djur och människor är att befolkningen ökar och tar 

i bruk jordar nära nationalparkerna.40  

Enligt Tanapa vill man väldigt gärna få in lokal befolkningen i nationalparkernas arbete. För 

att man på så sätt kan expandera en mera säker park, men inte så pass mycket att de blir 

massturism utan man vill att de traditionella flyttningar som djur antar som går genom 

skyddade och oskyddade områden ske säkrare, och de gör de om man involverar 

lokalbefolkningen i dess arbete från början.41  

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Anderson's African Adventures, b 
38 Estes Despard. R 1997 
39 Tanapa The role of the national parks 
40 Turism officer på Tanapa - Bette 
41 Tanapa The role of the national parks 
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3.2 Turism 

 

Turismen i landet är en viktig inkomstkälla för att kunna stödja det arbete man gör med 

bevarandet i nationalparkerna. Lika så gäller de för forskningen och för att kunna utbilda 

lokalbefolkningen och är även ett levebröd till lokala samhällen. Turismen kan också hjälpa 

till mot den illegala slakten av exotiska djur på så sätt att man avskräcker tjuvskyttarna.42 

Organisationen Tanapa vill inte uppmuntra till massturism,43 utan de bortser från 

massturismens kortsiktiga vinster eftersom de tänker på deras ansvar till Tanzania och världen 

i bevarandet och skötseln av en global resurs, de vill skapa en förstklassigt ekosystem där 

naturen tar så lite skada som möjligt.44  

 

District wildlife office av Babati tar hand om djurlivet i Babati district, och Tanzanias turism 

är väldigt liten om man jämför med Kenya. Men däremot så har Tanzania mycket större yta 

avsatt för nationalparkerna. Man håller bland annat på att utveckla Babatis turism, tillexempel 

Kwaraa där det finns många elefanter vilket kan locka turister.45  

Tanapa arbetar bland annat med att få lokalbefolkningen som bor nära parkerna att få ett 

betydelsefullt äganderätt och därmed ett fortsatt intresse i framtiden av parkerna. Genom att 

man delar på belöningar av bevarandet och ge påtagliga fördelar, men Tanapas uppgift är 

också att utbilda och bevara den globala resursen. 46  

Enligt Tanapa så går en procentandel av parkernas intäkter till samhälls utvecklings intressen, 

som tillexempel skolor, apotek, vatten frågor och vägar i Tanzania.47  Men enligt jordbrukarna 

som de verkligen berör så är fallet helt annorlunda, de känner sig mutade för att håla tyst om 

deras konflikter med elefanterna genom att de får hjälp med skolor och så vidare.48 

Men genom att bönderna inte får någon kompensation för elefanternas påverkan på deras 

grödor, har det resulterat i att bönderna tycker de är dåligt att man inte kan få någon 

kompensation för den förstörelse som elefanterna orsakar.49 Men Tanapa gör inget för 

jordbrukarna, de säger också att elefanterna är rädda för människor.50  

                                                 
42 Tanapa The role of the national parks 
43 Tourism officer på Tanapa - Bette 
44 Tanapa The role of the national parks 
45 Mr Makocecha  
46 Tanapa The role of the national parks 
47 Tanapa The role of the national parks 
48 Representant för Sangaiwe by (15 mars 2008) 
49 Representant för Mwikantsi by i Babati 
50 Turism officer på Tanapa - Bette 
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Problemet för jordbrukarna är att dom turister som kommer till landet vistats bara i parkerna 

och får då inte se de verkliga problemen med djuren som jordbrukarna har.51  

 

Byar uppmuntras dock till att starta projekt inom kulturturism för deras egen ekonomiska 

vinst från parkernas besökare. Tillexempel så arbetar många från lokalbefolkningen på något 

sett med parkerna, ett exempel är att man arbetar mot att bekämpa tjuvjakten inom parkerna. 

Tjuvjakten är inte bara slakt av elefanter till exempel utan det är stöld av honung, fisk eller 

plocka traditionella mediciner och fälla träd och så vidare. Men eftersom många lokala arbetar 

med parken, blir de mera värna om att förmedla detta och därmed så kommer den 

informationen troligare fram, än om det inte arbetade inom parken.52 

Tanapa arbetar också med att lära ut samhällen/byar hållbar utveckling inom miljö skötsel 

som tillexempel som återplantering av träd och bevarandet av vilda djur och så vidare.53  

 

3.3 Tarangire nationalpark 

 

Tarangire nationalpark ligger i norra Tanzania som är mest känt för sina elefanter och enorma 

baobabträd.54 Tarangire nationalpark är cirka 2600 kvadrat kilometer och det ligger 118 km 

från södvästra Arusha.55Inom Tarangire området flyter tarangirefloden som går från söder till 

norr för att sen komma ut i Lake Burungi som är precis på utsidan av gränsen till parken. 

Parkens djurantal skiftar rejält beroende på vilken säsong det är, eftersom djur söker sig dit 

för floden då de är torr period. Inuti parken så finns det nio olika sorters vegetationer dessa är 

bland annat: savann, akacieskog, våtmark med mera. 56 

I Tarangires nationalpark på den norra delen har antalet elefanter ökat i stor omfattning på 

grund av att under 1970 till 1980 talet så pågick en jakt på elefanter. Vilket gjorde att 

elefanterna sökte sig till säkra plaster och Tarangire var en sådan plats. 57 

 

 

 

 

                                                 
51 Representant för Mwikantsi by i Babati 
52 Tanapa The role of the national parks 
53 Tanapa The role of the national parks 
54Anderson's African Adventures, c  
55 Tanapa Brochure- national parks 
56 Anderson's African Adventures, c 
57 African wildlife foundation, a 
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3.4 Tarangire elephant project – TEP 

 

Tarangire elefant projekt- TEP, har sin bas i norra delen av Tarangire där de utför fältarbete. 

Själva projektet startades 1993 av en man vid namn Charles Foley.  Idag sköts organisationen 

av han och hans fru Lara, men med samarbete med Tanapa. 58 Det dom gör är att de 

kontrollerar hur olika lokala myndigheter och andra organisationer så som Tanapa tillexempel 

sköter elefant frågan. Men även att det har den informationen och dem resurser som krävs för 

att upprätthålla och bedriva de fördelar som kommer från Tarangire ekosystem. Projektet 

syftar också till att säkerhetställa bevarandet av de ekologiska processer och nyckel arter, men 

även de migrations vägar som djuren har är säkra.59  

              

Projektets mål har varit att samla in så mycket information som det går om elefanter i 

Tarangires ekosystem, just Tarangire har över 2300 elefanter. Men de har haft ett förflutet 

under 1960 talet då de flesta elefanter kunde ströva den mesta av tiden utanför parkerna. Men 

allting förändrades 1970 då en jakt inledes på elefanterna, vilket resulterade i att de flydde in i 

parken.60 

Sedan projektet startades har över 800 elefanter kunnat bli igenkända på individ nivå. Genom 

detta arbete så har Tarangire elephant project lyckats skapa en av det största elefant data 

baserna i Afrika. Projektet har undersökt diverse aspekter av en elefants framgång gällande 

fortplaningsduglighet, men även elefanternas beteenden, fysiologi, och påverkan på miljön 

och så vidare. Sedan 1998 så har Tarangire elephant project lagt fokus på bevarandet och de 

har kunnat lägga fokus på det eftersom man är på individ nivå. Vilket betyder att man kan 

identifiera och därmed beskydda elefanternas migrations korridorer och spridnings områden 

utanför parkerna. Vilket gör att man kan minska konflikten mellan människor och elefanter 

som ökar mot den afrikanska elefanternas hälsa och välbefinnande. 61 

 

Tarangire elephant projects mål är också att uppmuntra till lagom landanvändning för de 

lokala människorna. Man uppmuntrar till detta beteende genom att man använder avtal med 

lokala samhällen som har en korridor som länkas till Tarangire ekosystem. 

Samhälls bevarande arbete med naturen är ett långt arbete som går sakta och framgång kan 

ofta vara svår att uppnå. Skyddandet av ett speciellt land för djurlivet kan vara höjdpunkten 

                                                 
58 ACF – African conservation foundation  
59 Wildlife conservation society, b  
60ACF – African conservation foundation  
61Woodland park zoo  
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för av många års arbete. Tarngire elephant project hoppas på att skapa en miljö där de finns 

gemensamt förtroende emellan deras projekt personal och de lokala byarna. 

Genom att arbeta med Tanzania national parks och byar på detta område så kan de öppna för 

en dialog mellan parterna, gällande landanvändningen i områden som är till parkerna.62 

 

4 Lagar 

 

4.1 Internationella lagar som skyddar elefanter 

 

Cites är en konvention som handlar om den handel som pågår av de hotade arterna av djur och 

växter. Konventionen styr in och utförsel av dessa arter mellan olika länder och man delar upp 

arterna i två olika grupper. Dessa är cites I och II, vilket menas i cites I finns de extremt 

hotade arter inom väx och djurlivet och i cites II är det bara drabbade arter. Men dessa är inte 

lika hotade som i cites I. De flesta länder som är anslutna tillhör elefanterna gruppen cites I, 

med några enstaka undantag i vissa länder.63  

 

5 Konflikter 

 

5.1 Human- elephant conflict – Hec 

 

Det största problemet för jordbrukare är elefanter i Tanzania eftersom de förstör grödor.64  

Human elephant conflict - hec har funnits ett bra tag, men det var inte förens under 2000 talet 

man kunde visa att konflikten mellan människor och elefanter är ett växande problem, men 

även att utgifterna för denna konflikt bara ökar. Själva konflikten är det största problem som 

en elefant naturvårdare står inför idag. Konflikter mellan människor och elefanter kan 

förekomma i olika former, men den vanligaste är att man dödar elefanter. Elefanterna skapar 

många problem idag för folk som bor nära dem, exempel på problem elefanterna skapar är;65 

 

1. Elefanterna går över jordbruksfällt vilket resulterar i att de stampar sönder grödor ( se bild 

1 i bilaga) och äter upp dem.  

                                                 
62Woodland park zoo 
63 Wwf- elefant  
64 Mr Makocecha 
65 Wwf species action plan African elephant 2007-2011 
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2. De förstör byars infrastrukturer och deras vatten. 

3. Elefanternas närvaro kan också störa samhällens liv, genom att det tillexempel förhindrar 

barn från att gå i skolan, genom att de måste vakta fälten och är därför för trötta att gå till 

skolan. 

4. Om de sker en direkt kontakt med människor så kan elefanterna ibland skada eller döda 

människor. 66 

 

Under de senaste åren så har vi börjat förstå mera av själva konflikten mellan människor och 

elefanter. Det finns många grödor som elefanter kommer för men vanliga grödor som kopplas 

samman med elefanter är majs, bomull, solros, bananer, sötpotatis cachewnötter, mangos och 

meloner. Man har också sett att hanarna tar större risker än honor då det gäller grödor som 

bönder odlar, men stora familjegrupper burkar även vara involverade i själva konflikten.67 

Men genom att tillexempel plantera peppar som elefanter ogillar så kan man hålla dem borta 

ifrån sina marker, för att i stället odla majs och solrosor som elefanter älskar och de flesta i 

Tanzania odlar68 

 

På några platser så är det så att elefanterna kommer under bestämda tidpunkter, eftersom det 

ofta sker mellan skymning och gryning och att de ofta är säsongsbetonat. Konflikterna är 

oftast högst i områden som är nära de skyddade områdena, som fungerar som elefanternas 

migrations vägar. Då det inträffar en regnperiod påverkar det också elefanternas sökning och 

därmed konflikten.69 Eftersom elefanter behöver äta mycket under en dag så kan de förstöra 

extremt mycket under en dag.70 Elefanterna behöver få i sig cirka 300 kilo gram mat varje 

dag.71 Generellt sett så anser byarna att elefant rasen behöver man inte vara lika toleranta mot. 

Eftersom elefanter anses av lokalbefolkningen som ett djur som är farligt, genom att de kan 

skada eller rent ut av döda människor och att byarna har dessutom lagt ner mycket tid och 

kraft på att hålla dem borta från fälten.72 Konflikten mellan människor och elefanter fortsätter 

att vara fast man har ägnat mycket betydande resurser. Så har det inte kunnat leda till att man 

skulle kunna lösa problemet. Detta kan förklaras genom ett antal faktorer tillexempel tekniska 

                                                 
66 Wwf species action plan African elephant 2007-2011 
67 Wwf species action plan African elephant 2007-2011 
68 Mr Makocecha 
69 Wwf species action plan African elephant 2007-2011  
70 Osborn V. et.al., 2003 
71 Wwf 2007 - species fact sheet: African elephant 
72 Osborn V. et.al., 2003 



 19 

felheter, brist på engagemang till jordbrukarna och begränsade tillgångar.73 

Men genom att nationalparkerna inte tar något ansvar för de djuren gör utanför parkerna, så 

tröttnar folk ibland på att ingenting görs och tar saken i egna händer, vilket resulterar i att 

tillexempel elefanten blir dödad i smyg.74 

Men en utav de största orsakerna till att man misslyckas kan vara att man inte direkt 

involverar de som är direkt drabbade av konflikten, det vill säga jordbrukarna. Men också att 

själva patrulleringen längs gränsen mellan jordbrukare och elefanternas habitat inte har utförts 

till hundra procent. Medan förmågan att minska på de grödor som man förlorar kan också ha 

att göra med de lokala förhållandena och de roller av press från problem djuren.75 Eftersom 

djuren kan skapa mycket stor press på jordbrukarna genom att man måste vakta fälten och 

detta skapar problem eftersom man sover för lite, vilket påverkar tillexempel ens skolnärvaro. 

Dessutom skapar de en rädsla som man har för att ge sig iväg. Vilket gör att man går runt och 

oroar sig för att elefanter ska komma då man är borta från fälten.76  

Det kärvs detaljerade analyser av varje situation för att vända sig till specifika fall av 

konflikter, detta sköts av human elephant conflikt working grup (HECWG)77 

 

5.2 Dödar elefanter så många? 

 

Man talar om att elefanter dödar så många men då man tittar på en 12 månaders period då två 

mänskor blev dödade i Tanzania, så blev de 25 elefanter som mister livet under samma 

period. I granlandet Kenya var de 35 personer som miste livet under en 14 års period. Man 

försöker ta tag i problemet då de orsakar så mycket skada, vilket ofta resulterar i att man 

skjuter elefanterna, vilket inte har varit så stor framgång på jordbrukarnas grödor eftersom 

problemet har kvarståt. 

Man kan säga att problemet idag är att efter populations krassen i elefanternas population 

under 1970 till 1980 talet. Så ökar elefanterna igen och de fortsätter att ta den vanliga vägen 

som de har tagit i århundraden. Men genom den befolkningsökning som skett så har de 

traditionella korridorerna förvandlats till vägar, byar eller jordbruk, vilket skapar konflikter 

mellan människor och elefanterna. 78 

 

                                                 
73 Osborn V. et.al., 2003 
74 Representant för Mamires by 
75 Osborn V. et.al., 2003 
76 Nelson, A, 2003 
77 Osborn V. et.al., 2003 
78 Wwf species action plan African elephant 2007-2011 
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5.3 Lokalbefolkningen konflikter med vilda djur i Tanzania 

 

Traditionella metoder för att skrämma elefanterna för att slippa dem ute på fälten, är att man 

vaktar fälten.79 Man använder eld facklor för att förhindra att djur äter upp grödorna på 

jordarna, men också trummor som gör ljud genom tillexempel en visselpipa, pinne mot pinne. 

Under nätterna som är den tidpunkt då de flesta elefanter kommer så får man oftast hjälp av 

en game guider om man ber om hjälp.80  

Medan i andra byar anser man att dessa game guider är de största problemet eftersom de inte 

lyckas hålla djuren borta från jordbruksmarkerna.81 Elefanterna kommer varje natt men på 

grund av att parkerna inte har något stängsel så har inte djurens beteende förändrats. 82 

Medan andra anser att elefanternas beteende har förändras genom att de nu för tiden inte är 

rädda.83 Och genom att de inte är rädda så är de inget som stoppar elefanterna och orsakar 

därför att vissa bönder har problem hela dagarna, trots att visa har mixtrat olika grödor så äter 

elefanterna allt.84 

Parkerna påverkar människors liv i stor utsträckning eftersom parkerna orsakar att de får 

grödorna förstörda, eftersom parkerna inte tar sitt ansvar. Men parkerna kan också föra med 

sig mycket respekt till djurlivet som annars skulle gå till spillo.  Det största problemet är att de 

får ingen ersättning för de som djuren förstör, men Tanapa bygger skolor för att de ska vara 

nöjda för stunden, vilket gör dem arga och undrar vad som kan göras för att de ska få hjälp.85 

Andra sätt man använder för att skydda sina grödor är att man bygger barriärer och skrämmer 

med ljus och rök, vilket har skrämt i väg vissa och andra inte.86 Ett stort problem är att 

elefanterna har blivit vana vid ljudet och de skrämsel faktorer man tar till fungerar inte längre 

på alla elefanter. Men om de kommer i grupper om fem till fyra elefanter är de lättare att få 

bort dem än en ensam elefant, som oftast är en väldigt aggressiv individ och gillar att slås och 

är inte rädd för eld bland annat som är en metod som används ofta av jordbrukare.87  

En mera effektiv metod är att hålla elefanter och mänskor i från varandra är el stängsel. 

 

 

                                                 
79 Wwf species action plan African elephant 2007-2011 
80 Representant för Mwikantsi by i Babati 
81 Representant för Sangaiwe by (15 mars 2008) 
82 Representant för Mutaka by 
83 Representant för Mamire by 
84 Representant för Mutaka by 
85 Representant för Mutaka by 
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Men det största hotet mot elefanter i dag är tjuvjakten som pågår för elfenben och kött och att 

de förlorar habitat, vilket leder till konflikten mellan människa och elefanter.88  

Roten i det hela är att problemet är att mänskligheten fortsätter att öka och gör så att 

elefanternas habitat minskar, vilket resulterar i att det blir en konflikt mellan människor och 

elefanter. 89 Problemet är bland annat att de bygger och odlar för nära nationalparkerna och 

elefanterna inuti parkerna har ökat dem senaste åren.90  Man odlar så nära på grund av att 

befolkningen ökar inom distriktet vilket visar sig i flera konflikter med elefanterna,91 man kan 

se hur Babati district ökar sin befolkning. Under 1978 tillhörde Babati district också Hanang 

district, då hade man en befolkning på bara 158 526 för sen 1988 ökat till 207 347. Distriktet 

ökar väldigt mycket på grund av att det är så många nya människor som flyttar hit från redan 

överbefolkade områden och många födds inom detta district. Men trenden är tydlig inom 

Babati district och det är att befolkningen ständigt ökar.92 Vilket skapar stora problem genom 

minskade habitat för elefanterna, vilket har gjort att människor har förändrat vilda djurs 

beteenden93 och kan vara ett av skällen till att elefanterna kommer till deras jordbruk, speciellt 

eftersom man odlar mest majs och solrosor inom Babati district, och de är en utav 

elefanternas älsklings grödor. Men jordbrukarna får tampas med stora problem eftersom 

nationalparkerna inte hjälper dem och får de inte bort elefanterna så äter de upp allting, trots 

att man gör ljud och använder eld och så vidare. Man kan till och med gå och hämta hjälp av 

grannar för att få iväg dem. Men om skrämsel faktorerna inte fungerar är de bara att sätta sig 

och vänta tills de gåt och sen får man ta arbete någon annan stans för att överleva.94 

 

Problemet är bland annat att elefanterna har vant sig vid ljud, de kan springa efter dig trots att 

du gör ljud och eld, de kommer fem i rad och äter och förstör allting.  

På grund av befolkningsökningen i landet, har mark priserna gått upp och därför bland annat 

har det inget val utan måste bo där de bor, även om de mycket gärna skulle vilja flytta. Utan 

man får stå ut med problemen som de innebär att bo så nära nationalparkerna.95  

 

Konflikter mellan elefanter och den lokala befolkningen är ett stort problem idag. Främst så 

gäller de skador på grödor som elefanter har gjort och lösningen är oftast att man inför en 
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89 Elephant care- international Hammatt, H 2002  
90 Representant för Magugu by 
91 Representant för Mutaka by 
92 Lindberg, C, 1996 
93 Representant för Mutaka by 
94 Representant för Sangaiwe by (12 mars 2008) 
95 Representant för Sangaiwe by (12 mars 2008) 



 22 

lagstiftande uppbyggnad som försöker att koppla ihop det vilda djurlivets skötsel med 

människornas. Det här med förstörelse av grödor kan också hota livsdugligheten av vilda djur, 

på så sätt att populationen skapar en konflikt mellan jordbrukare och det vilda djurlivet. I visa 

områden är problemet förskräckligt förutsägbart och hotar leverbrödet för de jordbrukare som 

finns i närheten av elefanter, men även jordbrukarnas säkerhet eftersom de bor så nära det 

vilda djurlivet. Skador på grödor är oftast en effekt av en tillvaro som jordbrukare får genom 

en omedelbar förlust i deras huvudskakliga inkomst. Landsbygds människor kan utrycka sin 

frustration med bland annat att man förstör för de utvecklings projekt som är där. Eftersom 

den personal som tar hand om tillexempel elefanter är väldigt beroende av bidrag. Eftersom 

de behöver en del utrustning för bland annat träna personalen. Jordbrukare känner sig oftast 

helt försvarslösa eftersom de inte kan lösa problemet själva och håller därför wildlife 

managers ansvariga för deras grödor som de har förlorat genom att vilda djur trampat eller ätit 

upp grödorna. 96  Tyvärr kan man kan inte säga hur mycket som har förstörts av vilda djur, 

eftersom det inte får någon kompensation.97  

  

Antalet åtgärder för att reducera konflikten mellan människor och elefanter har dokumenterats 

ett antal gånger i olika stadier runt om i Afrika och faller i två olika kategorier som är passiva 

och aktiva. 

Det passiva systemet försöker att begränsa förflyttningen av djur in till områden som ska 

fungera som en jordbruks skiljemur i form av taggbuskar, trä, sten, stängsel, diken och 

elektricitet stängsel används i många länder98 (dock inte Tanzania).99 Det aktiva systemet är 

typiskt att använda i fält på natten och innebär att man driver i väg dem helt enkelt. Genom att 

man jaga iväg de med ljud av brukar och trummor, det vill säga man slår på saker och skriker 

och kastar saker och i visa områden avfyrar man skott som ska skrämma djuren. Oftast då det 

gäller skadedjur brukar man döda en eller flera för att avskräcka dem, den här strategin har 

visat sig vara värdelös på elefanters beteenden. Utan då detta sker så stillar de bara lokal 

befolkningens frustration mot denna konflikt. Det största problemet med dessa metoder är att 

jordbrukarna inte regelbundet försvarar deras fält under natten, då de mesta av grödorna äts 

eller trappas sönder. Jordbrukare som sover på deras fält förlorar mindre grödor eftersom de 

                                                 
96 Osborn V. et.al., 2003 
97 Mshana h, E 
98 Osborn V. et.al., 2003 
99 Representant för Mutaka by 



 23 

kan regera då djuren närmar sig. Men man spekulerar i att de här är ett problem oavsett hur 

många problem som elefanterna orsakar så kommer andra problem att ersätta dem.100 

 

5.4 Stängsel 

 

Beroende på hur lyckosamt stängslet är beror på material och design av stängslen och 

beteende av det speciella djuret. Men tillexempel elefanter är ett väldigt smart djur så de hittar 

till slut en väg in, det vill säga en elefant kan ta sig igenom om de får tillräckligt med tid. 

Hinder av stenar och grenar som byggts av jordbrukarna är oftast helt verkningslös mot 

elefanter. Men i vissa länder har starka elektricitet stängsel visats sig vara de bästa sätet att 

minska rörelsen av stora djur.101 Som tillexempel i Kenya där man använder el stängsel för att 

separera människor och elefanter.102 Det här med stängsel används inte i Babati district, utan 

de använder stenar, taggbuskar och så vidare.103 

Försvarande el- stängsel har visat sig vara det effektivaste sättet att minska rörelsen av stora 

djur. Men genom de stora kostnader som blir genom att skaffa sig ett el- stängsel, så är det ett 

väldigt orealistisk lösning för stor skalig användning i fattiga utvecklings länder.  

Det är oklart hur effektiv många av dem driv de iväg stängsel är. Eftersom väldigt lite av de 

har blivit publicerat som är tillgängligt. 

Ett stort problem är att elefanters beteende har anpassats av höga ljud och eld. 104 

Enligt lokala personer så är det störa problemet med bevarade områden att det kommer 

påverka deras grödor, genom att de blir uppätna och förstörda av bland annat elefanterna.105  

 

Konflikten bottnar i många problem som tillexempel ekonomiska förluster av boskapsdjur, 

förstörelse av grödor, förorenar vattenkällor, man måste vakta fälten, vilket resulterar i att 

man inte sover och innebär därför en minskad skolnärvaro genom att man inte sovit eller av 

rädsla att ge sig iväg från fältet, ökar även utsättningen för malaria och psykologisk stress 

problemen är många.106  

Men elefanter har fortsatt att ha en konflikt mellan jordbruks människor i många delar av 
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102 Kenya wildlife service 2007 
103 Representant för Sangaiwe by (15 mars 2008) 
104

Osborn V. et.al., 2003  
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Afrika och de mesta är under 2000 talet.107 Men trots att de uppmärksammades så sent är de 

inget nytt problem och uppätande av grödorna har förekommit i århundraden.108 

Konflikter finns mellan människor och elefanter där dessa två arter finns och är speciellt där 

ett jordbruk finns involverat. 109  

Själva problemet är att människor är nu i deras väg och äter därför upp deras grödor eller 

trampar sönder dem. Man har försökt att lösa denna konflikt mellan dessa parter men med 

begränsad framgång. Problemet har ökat under dem senaste åren och de flesta elefanter verkar 

komma under regn säsongen.110  

 

5.5 Afrikan elephant programme 

 

Genom slakt och att elefanterna ständigt förlorar mera habitat ökar konflikter mellan 

människor och elefanter. Allt detta gör att elefanterna kanske bara finnas på vissa plaster i 

Afrika inom 50 år, därför startades år 2000 ett program om elefanterna i Afrika av wwf som 

byggde på den långa erfarenhet man hade om elefant bevarandet. Programmet jobbbar för att 

bevara savannelefanten och skogselefanten runt om i Afrika, genom att wwf stödjer projekt 

som bara förbättrar skyddet och förvaltningen och minska konflikten som är mellan 

människor och elefanter och reducera den illegala handeln. 111  

 

6 Hur är det i Kenya  

 

6.1 Hur är problemet i granlandet Kenya  

 

Tsavo nationalpark gränsar till Tanzanias nationalpark Serengeti, och i Tsavo parken finns de 

cirka 7000 elefanter.112  

Kenya wildlife service (KWS) har inrättat ett program som ska reducerar den skada som 

orsakas av konflikten mellan människor och elefanter. Där konflikten förekommer har man nu 

satt in el- stängsel för att separera elefanterna och människornas sysselsättning. Man använder 
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också metoder av att man skjuter av enstaka individer som orsakat stora problem för 

människor.113 

 

 

Enligt en studie som gjordes i Taita taveta district som utfördes 1997 under juli till december, 

visade studiens resultat att de inte var någon betydande skillnad i konfliktens täthet. Före och 

efter man satte upp el stängsel i området. Elefanterna gick inte igenom stängslet utan runt och 

för att reducera konflikten mellan människor och elefanter krävs ett längre stängsel. Men de 

skulle bli alldeles för dyrt och elefanterna skulle bli tvungna att ha sönder stängslet för att 

kunna upprätthålla dem traditionella varanandringarna de har gjort i århundraden.114 
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7 Diskussion / Slutsatser 

 

Det har gjorts tidigare uppsatser på nästan samma område, men jag anser att eftersom 

nationalparker och regeringen inte verkar ta sig an problemet, så tycker jag att konflikten bör 

belysas ännu mera, för att på så sätt få så mycket rampljus som möjligt och kanske generera 

att man börjar prata om konflikten i nationalparkerna och i regeringen. Så att jordbrukarna får 

sin efterlängtade hjälp och att dessa parter förstår att de måste ta tag i konflikten som är 

mellan människor och elefanter. 

 

Djurlivet i parkerna kommer att fortsätta att fungera som en bas för turismnäringen, men som 

turist bör man få ta del av nationalparkernas baksida, det vill säga man ska få ta del av och se 

hur jordbrukarna har det med vilda djur. Detta är självklart turisternas eget ansvar också men 

också landets. Men det viktigaste i det hela är att man inte försöker gömma undan problemet, 

som finns mellan lokal människor och elefanter 

 

En lösning skulle kunna vara att man började planera bättre landskapet, för att ge utrymme till 

den ökade befolkningen och den ökade elefant populationen inom parkerna. 

Men detta innebär att man måste börja samarbeta över gränser och då måste det fungera på 

alla plan. Vilket kan vara svårt eftersom som en jordbrukare har inte så mycket att säga till 

om, och för att inte tala om naturen, eftersom vi människor har en förmåga att bara ta över 

habitat och orsaka att den biologiska mångfalden bara minskar och rent ut av blir hotad. Men 

genom att man börjar planeringen från början så kan man se till så att elefanterna får de 

utrymme som de kräver för att undvika konflikten. Detta skulle både jordbrukare och 

elefanterna vinna på anser jag. Om man inte påbörjar något idag så kommer konflikten bara 

att växa och växa, tills något radikalt händer. 

 

Man skulle kunna börja använda grödor som elefanter inte gillar för att kunna hålla dem borta 

som tillexempel peppar och inte bara odla deras favorit grödor som man gör i landet. Men för 

att jordbrukarna ska få vetskap om vilka dessa grödor är krävs det återigen samarbete. 

Ett annat exempel för att kanske kunna lösa problemet är att man tar till ekonomiska 

styrmedel, för att på så sätt så tvinga parkerna att ta sitt ansvar mot jordbrukarna. Det är 

dessutom ett vin - vin läge eftersom om de lyckas, så får jordbrukarna sin inkomst och mat 

och det vilda djurlivet kan på så sätt ges bättre skydd. Men de viktigaste i de hela är att inte 
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bara tänka på sin del, som tillexempel som jordbrukare så måste man se till djuren och 

parkerna och parkerna måste se till turisterna, jordbrukarna och djurlivet och så vidare. Det 

som är de viktigaste i den här konflikten är att man måste börja samarbeta, annars kommer de 

ske misstag om man inte ser till helheten och det kan man inte göra om man inte lär sig 

samarbeta och hitta en lösning tillsammans. Dessutom bör man ta del av andra länders liknade 

problem för att se hur de försöker lösa problemen, som tillexempel Kenyas lösning med el- 

stängsel, för att förhindra att människor och elefanter möts. Men för att komma någonstans så 

måste man erkänna att det finns ett problem inom landet gällande elefanter. 
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9 Bilagor 
 
 

 
Bild 1 Visar ett fotavtryck gjort av en elefant som stampat sönder en gröda.

 115 
 
 
 
 

 
Bild 2 visar en karta over Tanzanias nationalparker116  
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