
NTF ännu en organisation som tär på skattebetalarnas 
pengar och sprider direkta osanningar ( toni kommentar) 
Räkna innan du reser – hejda växthuseffekten! 
Koldioxidkalkylator i mobilen:  
Räkna innan du reser – hejda växthuseffekten!  
 
Ta fram mobiltelefonen och räkna ut hur mycket resan till jobbet i morse 
kostade - inte i kronor, utan i kilo koldioxid och klimatpåverkan! 
Det blir möjligt idag, när Naturskyddsföreningen lanserar en CO2 
(koldioxid) –kalkylator till mobilen. 
 
Den finns på föreningens hemsida för mobiltelefoni: mobil.naturmob.se. 
Det är en smart och enkel möjlighet att räkna ut din resas utsläpp av 
koldioxid. Du kopplar upp telefonen via WAP-tjänsten, knappar in 
uppgifter om färdsätt och resans längd, så kan du se vilka CO2-utsläpp 
din resa orsakar.  
 
– Vi har tagit fram den som stöd för alla som vill anpassa sitt resande och 
därmed bidra till att bromsa växthuseffekten, säger Svante Axelsson, 
generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. 
 
Syftet med den nya CO2-kalkylatorn är att tydligt visa vilka möjligheter 
det finns för var och en som vill bidra till minskade utsläpp av 
växthusgaser genom att ändra sina resvanor. CO2-kalkylatorn ger en klar 
bild av skillnaden i utsläpp mellan våra vanligaste färdsätt 
 
– Vi märker att allt fler vill hjälpa till och göra en klimatinsats, säger 
Svante Axelsson. 
 
Transportsätten man kan välja bland är:  
·Tåg 
·Flyg  
·Personbil, bensin 
·Personbil, diesel 
·Buss 
Beräkningen utgår från rikssnittet per färdsätt och ger en ungefärlig 
mängd CO2 i kilo.  
 
Naturskyddsföreningens hemsida för mobiltelefoni är Sveriges första 
mobila insamlingssida och den innehåller, förutom CO2-kalyatorn, on-
linekameror som bl. a. visar pingviner på Antarktis, pilgrimsfalkar i 
Kullabygden och en kamera som följer med en isbrytares färd över 
sydpolen.  
 
Besökaren kan skänka pengar till Naturskyddsföreningens Klimatkampanj, 



ladda ned djur- och naturbilder och naturljud till telefonen, betrakta 
vackra bildspel och mycket mer. Varför inte välja ett vargvrål, ett 
kronhjortsbröl, en stork som klappar med näbben eller vacker näktergals 
sång som ringsignal? 
 
Fakta: 
Naturskyddsföreningen hemsida för mobiltelefoni: mobil.naturmob.se nås 
via mobiltelefonen och inte via dator. Mobiltelefoner använder WAP-format 
som är ett speciellt webbformat som är anpassat för surfning på Internet 
via mobiltelefoner. 
 
Det finns flera olika modeller av WAP-telefoner. Hur var och en fungerar 
frågar du där du köpt mobiltelefonen. För att kunna använda WAP-tjänster 
behöver du även ha ett WAP-abonnemang hos din mobilteleoperatör. 
 
 
Toni kommentar: 
NTF tillhör lobbyn med desinformation som har genom sitt namn och men inte sin 
kunskap tolkningsföreträde. Dom är allierade med LRF lobbyn och förespråkar Etanol, 
dom kallar miljöbilar fast dom inte är det bara för att motivera sin egen tillvaro och 
mera bidrag. Över 50 miljoner skattekronor går till denna totalt överflödiga 
verksamhet. Lägg ned skiten! 


