Klimatkompensation flygresor utlandskurser 2019
Ving
Ving samarbetar sedan maj 2007 med GreenSeat. På denna webbplats kan du lägga in din
resrutt och räkna ut hur mycket utsläpp den genererar samt hur mycket det kostar att
kompensera för utsläppen.
Det framräknade beloppet betalas in direkt till GreenSeat, som investerar pengarna i olika
typer av projekt för hållbar energi i utvecklingsländer. Läs mer om Vings miljöarbete här.

Thabela Travel
Reco Resande
På Thabela Travel har vi förmånen att besöka storslagna och orörda vildmarker, då känns
det naturligt till ett starkt engagemang för miljö, kultur- och naturvård. Vi samarbetar inte bara
med South Pole, WWF utan även 10 lokala biståndsprojekt listande nedan. Vi har samlat in
100 sek/person totalt sedan vi började med våra biståndsprojekt för 15 år sedan.
Med South Poles kompensationsverktyg kan du välja att kompensera för alla delar i din resa
eller bara utvalda delar såsom flyg, buss, bil, tåg, energi, event, hotell och kompensationen
beräknas in CO2.

South Pole - samarbetspartner
South Pole Group grundades 2006 med erfarenheter från Myclimate, Världsbanken,
UNFCCC och McKinsey & Co. De är en av världens ledande leverantörer av premiumprojekt
för klimatkompensation. Med en global närvaro och lokal kompetens hjälper South Pole
organisationer att utveckla hållbara och lönsamma lösningar som har en positiv inverkan på
klimat, ekosystem och samhällen.

South Poles projekt på Thabela Travels destinationer:
Durban LFG, Landfill Gas Sydafrika
Paradigm, Cookstove
Kenya
Kariba, REDD
Zimbabwe
Rwanda Boreholes
Rwanda
Mauritius Solarfarm
Mauritius
Makira REDD+
Madagaskar
Xenamnoy 1, Hydro
Laos
Bac Lieu, Wind
Vietnam
Gunung Salak,
Indonesien
Musi, Hydro
Indonesien
Envira, REDD+
Brasilien
Madre de Dios, REDD+ Peru
För mer information besök gärna www.southpole.com

Edge Möten och Upplevelser
Samarbetar med företaget WildLife Works för att klimatkompensera resor. Vill ni
klimatkompensera era resor genom WildLife Works så gör ni det antingen direkt på deras
hemsida, eller meddela researrangören så hjälper de er med det.

