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Medlemsförslag 
om sänkta utsläpp från flyget 

Förslag 

Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att utarbeta en gemensam strategi för att minska utsläppen från flygsektorn 

Bakgrund 

Klimatpåverkan från internationella flygresor ökar kraftigt. Det är ett problem, ef-

tersom den globala uppvärmningen redan märks, och stora ansträngningar krävs för 

att vi ska klara målen i Parisavtalet. Det går dock att åstadkomma förändring och 

minska utsläppen. De nordiska länderna skulle med fördel kunna samarbeta kring 

frågan, för effektiva styrmedel för att sänka utsläppen, och få fram nya förnybara 

drivmedel. Vi föreslår därför att Nordiska ministerrådet utarbetar en gemensam stra-

tegi för att minska utsläppen från flygsektorn. 

 

Fördelen med flyget är att det går fort. Nackdelen är att det är energikrävande, och 

renderar utsläpp av koldioxid. Att utsläppen sker på hög höjd förhöjer effekten med 

ungefär det dubbla. 

 

Om fler relativt korta resor kan ersättas med tåg eller andra transporter än flyg, så 

innebär det en klimatvinst. Det kommer dock finnas behov av att flyga också i fram-

tiden. Därför är det viktigt att utveckla förnybart flygbränsle för att minska klimatpå-

verkan. Några initiativ har tagits, flera stora aktörer arbetar på de tekniska hinder 

som föreligger och Norge har utfäst målsättningen om att alla inrikesflyg till år 2040 

ska vara batteridrivna. Det finns också möjligheter till iblandning av förnybara bräns-

len.  Det går dock fortfarande för långsamt. 
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Det finns många internationella regleringar kring flyget inom Chicagokonventionen 

och ICAO. Om de Nordiska länderna samfällt kan verka för en miljöanpassning av 

flyget inom ICAO så kan det förhoppningsvis ge resultat. 
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