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Det är vi som är Fly Green Fund!



2014 2015 2016
Från att inget har hänt 

till först i världen

”Norden är den 

intressantaste regionen 

i världen”

Tillsammans kan vi 

göra skillnad 

2-3%

Vad händer i Norden?



Från enstaka flygningar till bioflygbränsleproduktion

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Single 
(commercial) 
test flights

Series of 
commercial 
flights

Supply chain 
initiatives

First  biofuel test 

flight

first commercial 

flight on biofuel

Uptake rapidly rose 

from 11 in 2009 to 

>300 in 2011. 

>1500 flights 

performed

first airline to 

perform a series 

(1187) of flights

First series of 

intercontinental 

flights

Several airlines  

develop supply 

chain activities.

Year

Virgin Australia has a 

partnership with Brisbane 

Airport and SkyNRG. 

2014 2015/16



Branschens miljömål – för att nå 2050-målen

(IATA Annual Report 2013)



Teknik Hållbart Pris

Drop-in bränsle

Inga nya plan

Mer än 2000 

flygningar

 Andra generationen

 Följer RSB

 Lokal tillverkning

X 3-4 gånger högre

X Inte kontinuerlig 

produktion

X Dyr logistik

Statusen för bioflygbränsle idag



Vad behöver vi göra för att få till en förändring

~ € 3.000 – 4.000

Pris / ton

€ 800,-

Current bio jet premium

Fossil Jet-A1 Price

Creating 

volume

Legislative incentives

New technologies & 

supply chain 

integration

~ € 15.000 – 20.000

Bio jet premium in 2009

Lång sikt: Lokal tillverkning av lokala råvaror
Vi stöttar forskning, utveckling och project som jobbar
för local tillverkning med lokala råvaror.

Kort sikt: samfinansiera risken
Skapa volym genom att samfinansiera 
kostnaderna och därmed öka volymen.



Det är bara tillsammans vi kan lösa det!

Supporters Partners

Företrädare från 

flygbranschen

7%The Fly Green Fund
har som mål att göra det möjligt

att flyga mer hållbart på bioflygbränslen i Norden

Founders

Tjänsteresor

Privatresor



Årsavtal Biobiljetter Regionala FGF

Hur mycket flyger du? 

Hur mycket vill du flyga 

påbioflygbränsle?

En biobiljett per resa
Tillsammans gör vi 

skillnad 

Så här kan du bidra!



Hur går det till egentligen?

75% 25%



Tillsammans kan vi förändra!
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Frågor?

Maria Fiskerud
VD Fly Green Fund
maria@skynrg.com
+46 70 607 1161
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