Fly Green Fund fyller 1 år –
tillsammans har vi all anledning att fira!
Fly Green Fund har nu fyllt ett år – och tillsammans kan vi blicka tillbaka på tolv händelserika
månader. På relativt kort tid har vi tagit oss ett steg närmare målet: att alla som vill ska kunna
flyga på bioflygbränsle i Sverige, samtidigt som vi blir ledande på bioflygbränsle i världen. Tack
vare dig är vi på god väg att nå vårt mål.

Vi har fem partners: Swedavia, BRA, SAS, EFS (Nordens största affärsflyg) och KLM. Det är de
som betalar våra administrativa kostnader så att alla pengar som vi får in till fonden kan gå till
bioflygbränsle. Svenska Regionala Flygplatser kommer att gå med i början på hösten. Då har vi
i stort sett med alla flygplatser i Sverige. Vi håller fortfarande på och förhandlar med BRA och
SAS om hur avtalet ska se ut oss emellan och hur vi på bästa sätt tillsammans ska kunna
erbjuda våra kunder att minska sitt fossila avtryck när de flyger. Det hoppas vi ska bli klart så
snart som möjligt.

Vi har tre kunder med årsavtal: Löfbergs, Resia och
Swedavia. Vi har också tillsammans med Resia tagit fram
ett erbjudande till Resias affärsresenärer som gör att de
kan få kostnaden för bioflygbränsle direkt på sina
resefakturor. Det är modiga kunder som vågar, vill och
kan gå före och visa vägen. Med deras hjälp visar vi nu
för andra att det är möjligt att stötta Fly Green Fund,
både som privat och offentligt företag.

Vi har över 30 Swishkunder: på en månad – vi har
börjat få fart på vårt Swishkonto och det tillkommer nya
kunder för varje dag. Inte minst efter att Swedavia har
marknadsfört oss via sina sociala kanaler och på sina
flygplatser. Vi ställer frågor till de som går med och
svaren kommer vi att redovisa på vår hemsida, efter
sommaren. Några smakprov här:
”En självklarhet när man som jag är in i själen intresserad av hållbarhet!”
” Dels vill jag bidra till utvecklingen av bioflygbränsle i Norden och dels handlar det om att stilla mitt eget dåliga miljösamvete
när jag ibland tvingas välja flyget. Just flyget är det område som är minst förnybart och därför en källa till många dåliga
samveten. Om vi blir många som stöder FGF kan vi få bollen i rullning mot en inhemsk tillverkning av bioflygbränsle ur t ex
restprodukter från skogen.”
” Jag gillar att flyga, det går fort och gör arbetsdagen mer effektiv. Samtidigt vill jag värna miljön. Jag är utvecklingsoptimist
och tror att vi kan lösa klimatutmaningen med hjälp av smarta innovationer och då menar jag inte bara ny teknik utan också
nya affärsmodeller som ju Fly Green Fund är ett exempel på.”
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Vi har invigt Fly Green Platform, som ska bli en kunskapsdelningsplattform för alla i
värdekedjan för att vi snabbare och smidigare ska få till produktion i Sverige av bioflygbränsle.
Många intressanta diskussioner ägde rum under Almedalsveckan och plötsligt känns
bioflygbränsleproduktion i Sverige inte alls långt borta. Vi återkommer med mer information
under hösten.

Tillsammans gör vi skillnad!
Efter New York-mötet
Även i vår omvärld höjs allt fler röster för att vi måste driva hållbarhetsarbetet tillsammans
och att hela värdekedjan måste finnas med.
När FN:s generalförsamling antog de Globala Målen (Agenda 2030) i New York i höstas fick
samverkanstanken ett eget mål, nummer 17: Stärka genomförandemedlen och

återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Delmål 17.17 uttrycks på följande vis: ”Uppmuntra och främja effektiva offentliga och
offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället som bygger på
erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.”
En finansieringsstrategi som det av den svenska regeringen tillsatta Miljömålsrådet har tagit
upp på sin åtgärdslista är just Fly Green Fund.
Syftet är att undersöka om regeringskansliet och landets myndigheter – som en del i
miljöledningsarbetet – skulle kunna delta i Fly Green Fund för att bidra till minskad
klimatpåverkan vid flygresor. Vi tror att det gör stor skillnad om det offentliga vågar gå före
och visa vägen. Dessutom reser de mycket så det skulle göra att vi får större volymer. Och
som vi redan vet – större volymer ger lägre priser.
http://www.miljomal.se/Global/19_vem_gor_vad/miljomalsradet/2016/atgardslista2016.pdf

Swedavia – först med offentlig upphandling
Det ska bli spännande att följa Miljömålsrådets arbete. Hållbarhetsmål 17 från New Yorkmötet kan även fungera som stöd vid offentlig upphandling, vilket kan hjälpa oss att få fart på
marknaden. Och om det offentliga går före kommer också fler privata aktörer att få upp
ögonen för bioflygbränslet.
Swedavia, som är både partner och kund till Fly Green Fund, har redan nu genom offentlig
upphandling visat att det är möjligt för offentliga aktörer att gå med.
http://www.swedavia.se/om-swedavia/press-ochnyheter/pressmeddelanden1/swedavia-skriver-avtal-med-leverantor-av-fornybartflygbransle1/
”Se det som en förstudie till Miljömålsrådets arbete”, sa Lena Wennberg, koncernmiljöchef på
Swedavia, i vårt Almedalsseminarium Hur får vi till ett fossilfritt flyg?.
http://www.flygreenfund.se/almedalen-hur-far-vi-till-ett-fossilfritt-flyg/
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Nu startar vi regionala Fly Green Funds för att få mer fart på vårt arbete!
Som du vet är Fly Green Fund en ekonomisk förening utan vinstintresse. Vi har inte pengar till
marknadsföring och kampanjer. Vi är beroende av att fler pratar om oss och berättar om att vi
finns. Det är oftast det som vi får kritik för – att man inte visste att vi fanns. Därför behöver vi
din hjälp.
Dels har vi vår Swish-tjänst som det lätt går att sprida information om i sociala medier. Dels
har vi startat regionala Fly Green Funds, där regionerna jobbar för att få ett mer hållbart flyg.
Vi hade ett första möte under Almedalsveckan där representanter för både Kalmar, Halland,
Sundsvall, Skellefteå, Östersund och Värmland var med.
Hör av dig om du bor i en region som du tycker borde delta. Vårt arbete tillsammans med
regionerna fortsätter under hösten.
http://www.flygreenfund.se/almedalen-ideverkstad-regionala-fly-green-funds/
Mer information om våra övriga Almedalsaktiviteter finner du här:
http://www.flygreenfund.se/fly-green-fund-almedalen/
http://www.flygreenfund.se/almedalen-miljomal-leder-till-battre-miljo-ochkonkurrenskraft-sant-eller-falskt/
http://www.flygreenfund.se/almedalen-besok-av-miljoministern/

Boka in FGF16 den 5 oktober
En sak till – boka redan nu in onsdagen den 5 oktober. Då genomförs årets stora Fly Green
Fund-konferens, FGF16, i Näringslivets Hus i Stockholm. I år finns bland andra Miljömålsrådets
ordförande Maria Wetterstrand med bland talarna. Efter sommaren kommer mer information
om seminariet på vår hemsida.
Med sommaren kommer förhoppningsvis också en efterlängtad ledighet, tid att vila ut och
ladda upp med ny energi.
Och om du ska ut och flyga i sommar – glöm då inte att swisha en slant! Numret är
1231314137.
Soliga hälsningar från Karlstad och

www.flygreenfund.se
info@flygreenfund.se
www.twitter.com/FlyGreenFund

