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Klimatkompensation ger bybor bättre levnadsvillkor i Nepal 
 

Gränslösa Resor klimatkompenserar nu sina resenärers och företagets flygresor 
genom att stötta ett projekt som bygger klimatsmarta vedspisar på landsbygden i 
Nepal.  
 
– Utsläppen för våra flygresor minskar givetvis inte för att vi klimatkompenserar, men 
klimatkompensationen leder till klimatåtgärder som annars inte skulle ha ägt rum, säger Lotta 
Borgiel på Gränslösa Resor. Genom ett samarbete med Gold Standard stöttar vi ett 
klimatprojekt som minskar skogsavverkning, ger arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor för 
människor på den nepalesiska landsbygden.  
 
Nepal är ett av världens fattigaste länder. Många års skogsavverkning har lett till jordskred, 
obalans i vattentillgången och minskad biologisk mångfald. Människor får också allt längre 
att gå för att hämta ved till matlagning och har inte råd att köpa alternativa bränslen. I nästan 
alla hushåll på landsbygden i Nepal lagas mat över öppen eld med stora negativa 
hälsoeffekter och miljökonsekvenser som följd. De klimatsmarta spisarna ger ingen 
hälsovådlig rök inomhus och risken för brännskador minskar. Med en effektiv spis räcker det 
med mindre kvantiteter ved vilket också leder till att skogsavverkningen minskar.  
 
– En gasolspis skulle vara ännu bättre ur klimatsynpunkt, säger Lotta Borgiel. Men i byarna 
där vi bygger spisarna är det långt till affärer och svårt att få tag i gasol. Dessutom är 
inkomsterna i det närmaste obefintliga. En gasolspis skulle sannolikt bli stående oanvänd. 
 



Ett 100-tal personer, många kvinnor, har anställning som spisbyggare i projektet. 
Tegelstenarna lufttorkas och görs av material som finns i byarna, det vill säga lera, strån och 
dynga. Eftersom de tillverkas lokalt behöver de inte transporteras. 
 
Gold Standard är en kvalitetsstämpel med strikta regler för projektens totala miljö- och 
samhällspåverkan med höga krav på socialt ansvarstagande. Greenpeace, 
Världsnaturfonden WWF och ytterligare en rad miljöorganisationer står bakom Gold 
Standard.  
 
Länkar 
Gold Standard    
Die Ofenmacher e.V.    
Gränslösa Resors pressida   
Kvinnovandring i Nepal  
Rundresa i Nepal – kvinnoresa 
Tibetanska festligheter i Rhododenronblomningens tid 
 

Bilder och kontakt 
För mer information och högupplösta bilder kontakta:  
Gränslösa Resor, Lotta Borgiel, tel 0151-209 00, mobil 0706-86 88 55, 
e-post info@granslosaresor.se, webb www.granslosaresor.se 
 
Om Gränslösa Resor 
Företaget grundades 2003 av Lotta Borgiel, nuvarande VD och ägare. 
Gränslösa Resor öppnar ögon och hjärta för fördomsfria, unika upplevelser som gör oss 
klokare. Resorna är planerade med passion. Vi beaktar miljön och den lokala kulturen.  
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