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Behandles i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden 
 

Medlemsforslag 
om Norden for 5 % biojetfuel  

Forslag 

Midtergruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd  

att etablere et felles nordisk krav om 5 % biofuel i alt flydrivstoff for innen-

lands flyvninger og flyvninger mellom de nordiske landene fra og med 2025, 

baseret på nordiska råvarer. 

Baggrund 

FNs Parisavtale og EUs New Green deal legger til grunn at vi skal redusere den men-

neskeskapte oppvarmingen og kutte utslipp av CO2 med minst 50 % innen 2030. 

Alle de nordiske landene har offensive klimamål og planer fram til 2030. Det gjelder 

både såkalt kvotepliktig sektor, hvor flyreiser inngår, og ikke-kvotepliktig sektor.  

For å nå målene er det viktig å gjøre tiltak i alle sektorer og kutte utslipp så snart som 

mulig - og ikke vente til de siste årene fram til 2030.  

Norge var det første landet i verden til å stille krav om innblanding av biofuel i flydriv-

stoff, med et krav på 0,5 %. Både Sverige och Finland har i dag målsättningen att år 

2030 uppnå en uppblandning av biobränsle i flygbränslet på 30 %. Helsingfors-Vanda 

flygplats avses bli föregångare på distributionen av flygbänsle med biobränsle. Även 

Island godkände en flygstrategi år 2020 och ser för närvarande över möjligheter till 

innovationer gällande bränslen inom flygbranschen. Men, länderna står inför en ut-

maning då högre uppblandning av biobränsle i flygbränslet också innebär en ökad 

kostnad för flygtrafiken. Enligt beräkningar från finska Trafik- och kommunikations-

ministeriet (2014) så skulle en resa från Helsingfors till Frankfurt bli 70 euro dyrare 

med 100 %-ig uppblandning av biobränsle. Då även utsläppsrätterna blir dyrare inne-

bär kostnadsökningen att priserna inte längre blir marknadsdugliga. Finska regering-

en utreder för närvarande möjligheten att subventionera en högre uppblandning av 

biobränsle i flygbränslet med EU-kommissionen.  

Nordisk Råd og Norden har som ambisjon å være Europas grønneste og mest konkur-

ransedyktige region i 2030. Genom att investera i högre uppblandning av biobränsle i 



 
 

2 / 2 

flygbränslet genom infrastruktur och distribution länderna emellan, så kan länderna 

minska på kostnaden för biobränsle i flygbränslet på sikt. Norden kan skapa gemen-

sam marknad för denna innovation. 

Vi er allerede best i Europa på fornybar energi. Vi er også en stor produsent av avan-

sert biodrivstoff og biojetfuel. Produsentene sier de kan levere mere. Og klimaet kre-

ver at vi kutter mere. Men utvinning av biodrivstoff i Norden ikke være en trussel mot 

det biologiske mangfoldet. 

 

Et felles nordisk krav om innblandingskrav på 5 % biojetfuel kan bli vinn-vinn for både 

passasjerer, næringsliv og klimaet. Og for Norden. På kartet.  
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