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En surprise-middag med fly til 
Paris. En forlænget weekend i 
New York. Tre store flyferier om 
året. Danskerne flyver som aldrig 
før, og flyvning er pludselig blevet 
en menneskeret. 
For det er ganske billigt. 

Men klimaet betaler omkostnin-

gerne. For flytrafik er suverænt den 
værste klima-synder i transporten. 
Både fordi flyene efterlader store kli-
maaftryk per kilometer rejse og fordi 
der flyves så langt: USA’s vestkyst, 
Thailand, Japan og New Zealand.

I modsætning til andre dele af trans-

porten kan de fossile brændsler til 
flyene ikke erstattes af noget andet. 
Vores rejsevaner med fly skal derfor 
allerede på kort sigt ændres: Færre 
flyture; bliv hjemme eller tag andre 
transportmidler, fx tog i Europa.  
Det bliver helt sikkert meget dyrere 

Rejsevaner med fly i klima-stormvejr

E-fuel er forkortelse for elektro-fuel 
og betegner blandt andet metanol, som 
kan fremstilles ved at lade brint reagere 
med CO2. CO2’en kan man hente fra fx 
biogasanlæg, inden biogassen tilføres 
naturgasnettet som metan. Brinten kan 
man hente fra elektrolyse af vand ved 
hjælp af strøm fra vindmøller, når der 
produceres mere strøm, end der er behov 
for i elnettet. Baseres metanol på disse to 
kilder, kan den betragtes som grøn.

Ved afslutningen af 2. verdenskrig 
gav det god mening at understøtte en 
kommende fred ved at gøre det lettere 
at rejse og sende varer mellem verdens 
lande – specielt fra USA til Europa. Derfor 
blev skibsfart og den spirende civile 
luftfart fritaget for brændstofafgifter. 
Denne intrnationale konvention fik ingen 
udløbsdato og er lige siden blevet brugt 
for at sikre flyvningen dens helt urimelig 
særstilling.

Demonstration for bevarelsen af nattog, deltagerne er i nattøj eller badekåbe.

at flyve, for fremtidens e-fuels (Se 
faktabox) til motorerne vil koste væ-

sentligt mere end fossil- og afgiftsfri 
jet-fuel. 

Danmark er - uden nogen former for 
afgifter – blandt flytrafikkens største 
syndere. Alle nabolande har passa-

gerafgifter. Som foregangsland må vi 
med på vognen og indføre afgifter!  
Afgifterne skal fremme alternative 
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rejseformer og øge produktion 
af bæredygtigt e-fuels. Man skal 
ikke lytte til dumsmarte her-og-nu 
grønne iklædninger fra flyindustrien: 
Den grønne teknologi findes sim-

pelthen ikke! 

Samtidig skal udvidelser af lufthavne 
stoppes. Udvidelserne er investerin-

ger i klimafallit.

Flytrafikken eksploderede, da bil-
ligselskaberne vandt terræn. Men 
en koncert i Paris, en fodboldkamp 
i Liverpool eller en middag i New 
York er altså ikke vigtige, når jordens 
klima er indsatsen. Rejs klimasmart 
– drop flyet!

Bevar Jordforbindelsen
Besøg os på www.bevarjordforbin-

delsen.dk eller på facebook.


