
Kjetting, kunnskap og kapital. Bellona bruker de virkemidler 
– og arbeidsantrekk – som til enhver tid er nødvendig.

Miljøkjempe 
med superkrefter
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Fremst: Frederic Hauge, leder.

Første rad nedenfra (fra venstre): Guro  
Nereng  (fagrådgiver energieffektivisering), Ruth 
Lothe (informasjonsrådgiver), Mats Huseby  
(administrasjonssjef), Stefan Nystedt (key account 
 manager), Nils Bøhmer (daglig leder), Magnus 
Borgen (personlig assistent for Frederic Hauge).

Andre rad (f. v.): Svend Søyland (internasjonal 
rådgiver), Dag Kjelsaas Hotvedt (konsulent), 
Monika Ra (prosjektmedarbeider), Gøril Tjetland 
(fagrådgiver CCS og energi), Margarethe Azar 
(regnskapsmedarbeider), Rolf Iver Mytting 
Hagemoen (partneransvarlig).

Tredje rad (f. v.): Karl Kristensen (fagrådgiver pe-
troleum og avfall), Tina Ege (event manager), Sigurd 
Enge (skipper og fagrådgiver skipssikkerhet og 
oljevern), Andreas Steenbuch Mathismoen (Miljø-
patruljen), Igor Kudrik (rådgiver Russland og web-
ansvarlig), Josip Poljic (regnskapsmedarbieder).

Fjerde rad (f. v.): Brian Blomlie (sivilarbeider), 
Thomas Røed (salgssjef), Laetitia Birkeland  
(juridisk rådgiver), Carolina Perez-Garcia  
(analyseansvarlig i BEST-programmet), Jan  
Havlik (koordinator for BEST-programmet), Anne 
Karin Sæther (informasjonsansvarlig).

Femte rad (f. v.): Per Stephan Orlich (praktikant), 
Christian Rekkedal (IT-ansvarlig), Kristin Vibeke 
Jørgensen (leder for Russland-avdelingen),  
Janne Stene (leder, Renere Energi Norge),  
Vladislav Nikiforov (rådgiver Russland), Martin 
Hviid Nielsen (rådgiver), Henrik Alexander Lund 
(næringslivsansvarlig).

Sjette rad (f. v.): Håvard Lundberg (fag-
rådgiver energi), Olaf Brastad (fagrådgiver 
avfall og industri), Arne Marius Hågensen (IT-
medarbeider), Michele Hege Grønbech (rådgiver 
Russland), Igor Kolesnikov (IT-medarbeider), 
Ashenafi Degefe-Erena (praktikant), Sigrun 
Strømsøyen (prosjektleder 25-årsjubileum).

Sjuende rad (f. v.): Silje Lundberg (fagrådgiver 
olje), Ragnhild Gjærum (fagrådgiver energi),  
Larisa Bronder (rådgiver Russland), Hans Petter 
Bergheim (key account manager), Aleksandr  
Nikitin (atområdgiver og styreleder Bellona St.  
Petersburg), Ruta Dovidone (praktikant), Marianne 
Pfeffer Gjengedal (organisasjonssekretær).

Øverste rad (f. v.): Jan Roberg (key account  
manager), Audun T. Haldorsen (key account  
manager), Andreas Kokkvoll Tveit (informasjons-
rådgiver), Ingrid Kristensen (informasjonsråd- 
giver), Jørgen Wika Haraldsen (sivilarbeider),  
Tom Hagen (key account manager).

Ikke til stede da bildet ble tatt: Anne Lise  
Leonczek (fagrådgiver havbruk), Anne Gry Rønnin-
gen (rådgiver Russland), Annicken Vargel (infor-
masjonsrådgiver, i permisjon), Halfrid Hagemoen 
(medlemsansvarlig), Sindre Østby Stub (fagrådgi-
ver energi), Knut Helland-Hansen (juridisk rådgi-
ver), Erlend Fjøsna (fagrådgiver CCS og program-
ansvarlig for BEST), Arne Inge Olsen (key account 
manager), Virginia Corless (fagrådgiver CCS),  
Michelle Lanning (praktikant), Krystian Kosicki 
(praktikant), Elena Lukyanova (praktikant), Tone 
Knudsen (fagrådgiver energi, i permisjon, arbeider 
for tiden ved Bellonas Brussel-kontor) og Olav 
Nakken (fagrådgiver skipssikkerhet og oljevern).

• Fornybar og forurensningsfri energi
• Energieffektivisering
• Fangst og lagring av CO2
• Karbonnegative løsninger
• Miljøeffektiv transport
• Miljøgifter og forurensning

• Avfall og gjenvinning
• Forurensning og ulykkesrisiko fra  

russisk atomindustri
• Bærekraftig havbruk
• Oljevern og skipsfart
• Å forhindre oljeutvinning i nordområdene

Bellona 
fyller år

Bellona er en internasjonal miljøstiftelse som ble etablert i 1986. Hovedkontoret ligger i Oslo 
og de øvrige kontorene ligger i Brussel, Krakow, Washington, Murmansk og St. Petersburg. 

Bellona arbeider primært med:
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Innhold

VULKAN

scandic proudly presents

Scandic 
Vulkan
 

Følg Scandic Vulkan 
på Facebook
 

Stolt nabo av Bellona

Norges første hotell i 
miljøklasse A

Åpner september 2011

scandichotels.no/vulkan  

Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona i jUni 2011. bellona.no / 23 23 46 00 / PB 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo. 
RedaktøR og pRodUksjonsansvaRlig: Anne Karin Sæther. design: Teft Design. tRykk: Aktietrykkeriet. 
distRiBUsjonsansvaRlig: Monika Ra. CoveR: Erik Thallaug. opplag: 66.000. takk til: Dag Thorenfeldt, Knut Bry, 
Ingrid Kristensen, Tor Erik Mathiesen, Agnete Amlie, Christian Rekkedal, Andreas S. Mathismoen, Magnus Borgen, Andreas K. 
Tveit, Ole Magnus Rapp, Bodil Vindenes, Ragnhild Gjærum, Christian Bjørnæs og Øivind Madsen. 

støtt Bellona BRuK VåR GIVERKONTO 6320 05 88888 ELLER SEND SMS (BELLONA TIL 2252) FOR å MOTTA MER INFORMASJON
Dette magasinet er trykket etter svært
strenge miljøkrav og er svanemerket,

C02-nøytralt, og 100 prosent resirkulerbart.
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Hva kan denne algen gjøre 
for å løse de store ressurs-
problemene i verden?

Sola varmer opp Bellonas 
nye kontorbygg – Norges 
mest energieffektive.

De karbonnegative 
løsningene revolusjonerer 
klimakampen.

Belllonas båt ble bordet 
av Sovjet-soldater. Slik 
startet atomarbeidet.

Norge sa nei til EU i 1994, 
men Bellona meldte seg 
inn med eget EU-kontor.

Oljebransjen byr på  
CO2-utslipp og tilgrisede 
fugler. Litt av et eventyr! 

Hva gjorde robert F.  
Kennedy jr. på Bellonas 
båt i Lofoten?

Igor Kudrik ble tvunget ut 
av russland i 1996 og kan 
ikke reise tilbake.

Oljepengene kan bli  
Norges viktigste våpen i 
den globale klimakampen.

For 25 år siden hadde  
vi Tsjernobyl. I år fikk vi  
Fukushima.

IllUStraSJon: gerIlJa
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Bellona viser 
at det nytter å slåss!
FrEdErIc HAUGE | leder I Bellona

eg er utrolig stolt over alt vi har fått til 
siden vi etablerte Miljøstiftelsen Bel-
lona i et okkupert lokale 16. juni 1986.

Vi begynte vår virksomhet med å avsløre 
miljøkriminalitet og skandaler, og vi pekte 
tidlig på klimatrusselen. Det var ganske lett å 
peke på problemene og grave opp tønner, men 
etter hvert ble jeg møtt med vanskelige spørs-
mål av typen: «Men Frederic, hva skal vi gjøre 
med tønnene med sennepsgass som dere grav-
de opp?» For å finne løsningene måtte vi ha 
kompetanse og nettverk. Det var også åpenbart 
for oss at vi måtte samarbeide med industrien 
og næringslivsaktørene for å skape resultater.

Bellonas viktigste våpen i dagens miljøkamp 
er faktabasert kunnskap. Vi forvalter stor kom-
petanse, er del av viktige nettverk nasjonalt og 
internasjonalt og vi påvirker politiske proses-
ser, næringsliv og kapitalmarkeder. Bellona er 
unik når det gjelder å finne nye løsninger og 
slåss for dem! 

Bellona er alltid for å gjøre det vi er imot 
bedre. Vi er nysgjerrige og sultne på suksess. Vi 
vet at utfordringene er mange og store. Vi tar 
til tider utradisjonelle valg og kan inngå over-
raskende allianser – som gjør at vi kritiseres. 
Men vi finner løsninger, vi jobber langsiktig og 
vi oppnår resultater.  

Selv om gassfeltet Snøhvit ble bygget, så fikk 
vi til CO2-deponering der. Og selv om det går 
sent på Mongstad så hadde ikke engang test-
senteret for CO2-rensing blitt satt opp uten Bel-
lona. Vi utfordrer stadig oljeindustrien til å for-
bedre seg, og vi har klart å holde plattformene 
unna sårbare områder i Lofoten og Vesterålen. 
CO2-rensing og oljeboring i nord har vært noen 
av de vanskeligste sakene uansett regjering de 
siste 15 årene.  

Bellona har spilt en sentral rolle i å få 
på plass el-sertifikater for fornybar energi.  
Og hvem kjøpte Norges første elbil allerede i 
1989 og har fått til alle fordelene for elbiler?  
Bellona! Brenselsceller på båt, giftopprydding 
og renseanlegg: Bellonas resultatliste er lang.

Bellonas internasjonale arbeid er blitt svært 
omfattende. Jeg er stolt over hvordan vi har bi-
dratt til en stor satsing på CO2-håndtering i EU 

Stolt og takknemlig 
– og full av energi

J

leder frederic Hauge

og sikret flere milliarder euro til finansiering 
av europeiske renseprosjekter. Bellonas avslø-
ringer av atom- og miljøproblemene i Russland 
skaffet faktagrunnlaget som trengtes og fikk 
i gang arbeidet med å sikre atomavfallet etter 
den kalde krigen. Til nå er det brukt rundt 14 
milliarder dollar! 

da vi startet Bellona var drivhuseffekten 
og global oppvarming kun for de helt spesielt 
interesserte. Nå vet vi at det er vår tids største 
utfordring. Situasjonen er kritisk for tilgangen 
på ressurser som energi, mat og vann. I okto-
ber 2011 vil vi passere sju milliarder innbygge-
re på kloden. Skal alle ha samme levestandard 
som oss, må vi produsere nærmere fire ganger 
så mye elektrisitet som vi produserer i dag. 
Samtidig skal vi kutte klimagassutslippene 
med minst 80 prosent de neste 40 årene.

I Bellona har vi gjennom 25 års arbeid erfart 
at vi må ta i bruk alle de våpnene vi har i klima-
kampen. Vi må bruke energi på en smartere, 
mer effektiv måte, enorme mengder energi 
må produseres fra rene energikilder som sol, 
vind og biomasse, og CO2 må fanges og lagres 
fra fossile kraftverk og tungindustri. Tiden er 
kommet for å industrialisere miljøløsningene!

Med vår nye storsatsning Sahara Forest 
Project tar Bellona et nytt steg framover, og 
utvikler morgendagens miljøløsninger selv. Vi 
frakter her saltvann inn i ørkenen for å produ-
sere ferskvann, ren energi og mat – og vi gjør 
ørkenen grønn! 

Ved å kombinere enorme mengder biomasse 
– gjennom konsepter som Sahara Forest Pro-
ject – med CO2-fangst og -lagring, kan vi utvi-
kle mulighetene for å fjerne CO2 fra kretsløpet 
og atmosfæren. Det er livsviktig at Bellona tør 
å jobbe med så høye ambisjoner at vi lager kar-
bonnegative løsninger. 

Nylig ble Sahara Forest Project presentert 
i verdens fremste vitenskapelige tidsskrift, 
Science Magazine. For en fyr som meg, som 
kun har gymnaset å vise til og som tidligere 
var mest kjent for å bli arrestert i miljøkam-
pens navn, gir det en skikkelig god følelse. Hvis 
vi kan realisere dette prosjektet har Bellona 
bidratt til å skaffe verden enda et nytt stort vå-

pen i klimakampen. Er det rart vi i Bellona er 
inspirert?

I Bellona kan vi bli frustrert over ikke 
å ha nok midler til å løse flere oppgaver. Mitt 
ønske for de neste 25 årene er at vi skal kunne 
bruke mer tid på å løse verdens miljøutfordrin-
ger, og mindre tid på å skaffe pengene som sik-
rer oss handlekraft.

Vi setter utrolig stor pris på alle store og små 
bidragsytere som har støttet Bellona de første 
25 årene. Vi er helt avhengig av bidraget deres 
enten dere er støttemedlemmer, annonsører 
eller bedrifter som er med i Bellonas samar-
beidsprogram for næringslivet. Tusen takk!

Jeg vil også rette en takk til alle som har 
varslet oss om urett og kriminalitet som er blitt 
begått mot miljøet. Anonyme brev, varsling 
gjennom rystende e-poster og telefonsamtaler. 
Dere er modige og fortjener en hyllest!

Modige – og hardtarbeidende – er også 
Bellonas medarbeidere. Dere utgjør Bellonas 
aller viktigste ressurs. Dere står på dag som 
natt. Det er ikke alltid enkelt, spesielt ikke i 
Russland. Aleksandr Nikitin ble satt i fengsel 
med en mulig dødsdom hengende over seg for 
det arbeidet han gjorde for Bellona og miljøet. 
Takk for at du torde, Aleksandr – og takk for at 
du fortsatt jobber for Bellona. Sammen vant vi 
over det russiske sikkerhetspolitiet!

Bellona viser at det nytter å slåss! Jeg er evig 
takknemlig for deres innsats og – hold dere fast 
– for at dere bærer over med meg. Jeg gleder 
meg til å løse miljøutfordringene sammen med 
dere og alle våre støttespillere!  

Det er fortsatt nok å ta fatt på for Bellona! 
Jobben er langt fra enkel, men vi gjør den fordi 
det er tvingende nødvendig for å sikre et godt 
livsgrunnlag på jorda.
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Tlf 04925 | kundeservice@ishavskraft.no | ishavskraft.no

Kunsten er å handle, ikke bare prate om det!
Vi som forbrukere har makt til å påvirke våre omgivelser ved å ta valg. Som stor 
nasjonal kraftleverandør tar Ishavskraft ansvar for å være en del av løsningen – å bidra 
til klimaforliket. Vi leverer strøm der det viktigste er inkludert. Nemlig en trygg fremtid. 
Vær med å lede verden i riktig retning du også!

Det kraftselskapet som ønsker mest å selge minst kraft til egne kunder.
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t vi allerede opplever global oppvar-
ming er et faktum, og klimaforskerne 
er enig om at endringene skyldes våre 

utslipp av klimagasser som CO2 og metan. For 
Bellona har det aldri vært aktuelt å tvile på 
klimaforskerne. Fra starten av mente miljø-
stiftelsen at de konsekvenser vi risikerer om 
klimaforskerne har rett, vil være så dramatiske 
at det er uforsvarlig å la være å gjøre noe. 

Arter trues av utryddelse, folk jages på flukt 
fra hjemmene sine og store deler av verdens 
befolkning får enda større problemer med å 
skaffe mat og vann. 

fYrer i driVHuS
Den industrielle revolusjon har gitt folk i  
Vesten velstand og komfort. Vi har forsynt oss 
grådig av kull, olje og gass, brent disse fossile 
ressursene i stor skala – og dermed rokket ved 
klimabalansen for alle. 

Når CO2 fra de fossile energikildene slippes 
ut i atmosfæren, kommer dette i tillegg til den 
naturlige CO2-en som slippes ut av mennesker, 
planter og dyr. En hinne av gasser i atmosfæ-
ren gjør at CO2-en ikke slipper ut, men hoper 
seg opp. Vi sitter med andre ord og fyrer i et 
drivhus.

eT PoliTiSK anSVar
En ny stor rapport om tilstanden for  
verdens klima kommer snart fra FNs klima-
panel. Den forrige, som kom i 2007, slo fast  
at utslippene av klimagasser må reduseres  
med opptil 80 prosent innen 2050. Alt tyder  
på at det blir for lite og at vi trenger enda  
større kutt.

Når vi samtidig vet at verdens befolkning  
er i eksplosiv vekst, og at de fleste på jorda fort-
satt ikke har den energien de trenger, kan det 
se svart ut. Heldigvis finnes det løsninger.

At klimaendringene er menneskeskapt be-
tyr at vi kan gjøre noe med dem. Den samme 
oppfinnsomhet og industrielle kapasitet som 
har skapt problemene, kan også løse dem. Ren 
energi kan lages fra fornybare kilder som bio-
masse, vann, vind, sola og havet – og energien 
kan bli brukt mer effektivt enn i dag. CO2-ut-
slippene fra industri og kraftproduksjon kan 
fjernes og lagres trygt.

lederSKaP
Utfordringene er i første rekke politiske, for de 
teknologiske løsningene finnes allerede. Det 
som trengs er politisk mot: et nasjonalt og glo-
balt lederskap som sørger for at løsningene blir 
tatt i bruk.

Verdens største utfordring er naturligvis også 
Bellonas største arbeidsoppgave. Arbeidet med 
klimaløsninger tar det meste av Bellonas tid, og 
preger også sidene i dette jubileumsmagasinet.

Vår største utfordring

KlimaKamPen
Tørke, storm, flom og et høyere havnivå kan få 
katastrofale konsekvenser for jordas befolkning. 
Heldigvis er klimaendringene menneskeskapt.
tekSt | ANNE KArIN SæTHEr OG rUTH LOTHE

a
De siste fem årene har havisen i Arktis på det minste vært 30 prosent mindre enn normalen (1979-2000). Det kan få alvorlige konsekvenser for 
dyrelivet i Arktis. Foto: Nick Cobbing / Panos / Felix Features
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ett før sitt 25-årsjubileum flyttet Bel-
lona inn i splitter nye lokaler – og det 
er ikke et hvilket som helst kontorbygg. 

Bellona-huset ble ved innflyttingen i desember 
2010 smykket med tittelen Norges mest ener-
gieffektive kontorbygg, til glede for byggherre 
Aspelin Ramm Eiendom, totalentreprenør 
Veidekke og hovedleietaker og energieffektivi-
tets-pådriver Bellona. Bygget har et behov for 
tilført energi på 67 kWh/kvm, noe som er godt 
innenfor kravet til energimerke A, som er maks 
84 kWh/kvm.

Et viktig poeng for Bellona, som kom tidlig 
inn i prosessen og stilte krav til energieffekti-
vitet og miljøvennlighet, var at det nye huset 
skulle bygges med kjent og økonomisk forsvarlig 
teknologi. Løsningene som er valgt har kun vært 
litt dyrere enn det som brukes i konvensjonelle 
næringsbygg. Ekstrainvesteringen som bygg-
herren likevel har gjort, hentes inn igjen gjen-
nom høyere husleie for leietaker Bellona. Den 
økte husleien skal veies opp av lavere energi-
kostnader. Med et så energieffektivt bygg er det 
nemlig ikke mye tilført energi som trengs for 
å holde kontorene varme nok om vinteren og 
kjølige nok om sommeren.

KongSTanKen
Energieffektivisering er et viktig tiltak i kampen 
mot den globale oppvarmingen. Bygnings- 
massen alene står for 40 prosent av det totale 
energiforbruket her til lands. Greier man å få 
ned dette forbruket, vil overgangen til forny-
barsamfunnet bli lettere å gjennomføre. Det  
internasjonale energibyrået (IEA) anslår at  
54 prosent av de nødvendige kuttene av klima-
gassutslipp frem mot 2030 må gjøres gjennom 
energieffektivisering.

– Det var naturlig at vi som forkjempere for 
energieffektivisering og reduksjon av klima-
gassutslipp skulle ha et energi- og miljøfokus 
når vi først skulle flytte, sier Nils Bøhmer, daglig 
leder i Bellona.

– Vi ville vise at det var enkelt å bygge energi-
effektivt, samtidig som vi ikke skulle merke sær-

bellona-HuSeT
Hva er vel mer naturlig for en miljøorganisasjon 
som trenger nye lokaler enn å flytte inn i Norges 
mest energieffektive kontorbygg? 
tekSt | rUTH ASTrId L. SæTEr

Løsningene som gjør Bellona-
huset så energieffektivt: 

Høy tetthetsgrad og god isolasjon. 
Dermed reduseres varmetap og kuldetilfang.

Solfangere. 
Solenergien bidrar til å varme opp kontorlokalene. 

Overskuddsvarmen går til energisentralen.

Solskjerming. 
Bygget har en spesiell fasadekonstruksjon  

som skjermer mot sollys, slik at man får mindre 
behov for innendørs kjøling på varme dager.

Automatiserte styringssystemer. 
Lys, luftkvalitet og temperatur styres  

automatisk.

Energieffektiv ventilasjon. 
Ventilasjonsanlegget har en høy grad av varme-
gjenvinning, hvilket vil si at det i stor grad gjen-

vinner den brukte energien. Det er også konstru-
ert med tanke på minimal energibruk til vifter.

Nytt hus, nye muligheter
r

lig forskjell som brukere – det var kongstanken. 
Kontoret skal oppleves som et bedre sted å job-
be, med tanke på lys, varme og ventilasjon – og 
samtidig være det råeste kontorbygget på ener-
gi. Nå blir det spennende å se hvor lite energi vi 
faktisk bruker, sier Bøhmer, som påpeker at det 
er først etter ett års normaldrift man kan gjøre 
opp regnskap for den reelle energibruken.

giKK oPP løYPa
Bellona var som leietaker aktivt med i hele byg-
geprosessen. Da avtalen mellom Aspelin Ramm 
og Bellona ble inngått, satte man som mål å opp-
nå energimerke A i den nye energimerkeordnin-

gen. Man visste imidlertid ikke på det tidspunk-
tet nøyaktig hvilke kriterier som ville ligge til 
grunn for klassifiseringen. Et mulighetsvindu 
åpnet seg for en politisk aktør som Bellona: 

– Vi fikk mulighet til å påvirke høringsproses-
sen forut for energimerkeordningen. Med  
praktisk erfaring fra bygget vårt kunne vi blant 
annet gi informasjon om hvilke utfordringer vi 
møtte og hvor ordningen ikke fungerte tilfreds-
stillende. Vi så at det ble gjort endringer i for-
skriften som bar preg av Bellonas argumenta-
sjon. Det er vi godt fornøyd med, forteller Guro 
Nereng, fagrådgiver på energieffektivisering i 
Bellona. 

Foruten de energi- og byggtekniske løsnin-
gene har Bellona lagt vekt på å gjøre den daglige 
bruken av lokalene så energieffektiv som mulig. 
Nye hvitevarer er i energiklasse A eller bedre. 
Energiforbruket til IKT er halvert sammenlig-
net med tidligere, blant annet takket være mer 
energieffektive servere som i tillegg tar mindre 
plass. Nyinnkjøpte skrivere opererer med lavere 
makstemperatur enn tradisjonelle laserskrivere 
– og trenger dermed mindre energi for å oppnå 
samme resultat som andre skrivere. 

grønT inTeriør
Interiøret er nøye valgt ut etter miljøkriterier. 
Flere av møblene fra Bellonas forrige tilholds-
sted har fått bli med videre. Noen elementer er 
blitt redesignet til nye funksjoner. En del mø-
bler er kjøpt brukt. Alt som er kjøpt inn av nytt 
inventar er valgt basert på en egen «unngå-liste» 
og en sammenlikning av en rekke miljøkriterier 
som gjenbruksprosent og energiforbruk i pro-
duksjon. 

– Unngå-listen definerte hvilke materialer 
og stoffer som vi ikke ville at produktene skulle 
inneholde, og den er basert på informasjon fra 
Svanen-kriteriene og andre miljørettede inn-
kjøpskrav, forteller Bellonas Marianne Pfeffer 
Gjengedal. 

Hun fungerte som interiørarkitekt i flyttepro-
sessen, og har mye av æren for Bellonas miljø-
vennlige inventar i sitt nye hjem.

Skråstilte vinduer skjermer for høy 
sommersol. Foto: Ruth Astrid L. Sæter

Industrielt preg i Bellonas nye 
kontorlokaler. Foto: Knut Bry

Fasaden mot øst. Foto: Finn Ståle Felberg

Gammelt blir nytt. Foto: Ruth Astrid L. Sæter

Bellonas Guro Nereng. Foto: Roberto di Trani

Særpreget takkefasade. Foto: Knut Bry

Bellonas Marianne Pfeffer Gjengedal. 
Foto: Ola Innset

Himmelsk gjenskinn. Foto: Knut Bry
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Miljøløsningene m   å industrialiseres!
nY ePoKe Først pekte Bellona på problemene, så på løsningene. Nå er det tid for å gjennomføre           miljøløsningene på en måte som virkelig monner. Det er tid for en ny industriell revolusjon.

tekSt | ANNE KArIN SæTHEr 

I denne fabrikken i Beijing produseres vindtur-
biner på løpende bånd. De siste årene har Kina 
fordoblet produksjonen av vindenergi hvert 
eneste år – og landet investerer nå langt mer i 
vindenergi enn både USA og EU. Foto: Goldwind.
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a green vessel painted red ™

The  protection  of  the  environment  is  everyone’s  responsibility. Implementing  

new technical solutions and efficient designs together with hybrid propulsion sys-

tems makes our  vessels  more  environmentally  friendly. We  at  Farstad  care for 

the environment and continually strive to be at the forefront within our industry.  

Better by Far ®

www.farstad.com

50%
reduced Fuel consumpTIon 

95%
reduced nox emIssIon 

50%
reduced co2 emIssIon

1
vIsIon

arkedsanalysen er egentlig veldig 
grei: Røft regnet er 80 prosent av 
energien som brukes i dag fossil. 

Samtidig sitter rundt to tredjedeler av verdens 
befolkning med et legitimt behov for mer  
energi. Og de rike landene må redusere klima-
gassutslippene sine med minst 80 prosent  
innen 2050.

Frederic Hauge trekker pusten, tar en kort 
pause og fortsetter:

– Klarer du å se for deg de enorme mengdene 
med ren energi som må finansieres og produse-
res?

Bellona-lederen er ikke i tvil om at vi står 
foran en gedigen omveltning. Kina investerer 
flere hundre milliarder kroner i fornybar energi 
hvert år nå. Det har skjedd mye siden Bellona ble 
etablert på midten av 80-tallet.

aVSlørTe KriminaliTeT
«Hvorfor kunne ikke Bellona få ta disse  
prøvene?» Dagsrevyen intervjuer informasjons-
direktøren i Borregaard mens en firehjuls- 
trekker med Bellona-logo humper forbi i bak-
grunnen. Det er en desemberdag i 1987. 

Borregaard hadde nektet Bellona å ta prøver, 
så Bellona stormet ulovlig inn på fyllingen. I 
røde kjeledresser hadde de kastet seg innunder 
gjerdet og nå gikk de rundt og tok jordprøver – 
alt mens NRK og avisfotografene festet seansen 
til film. 

I 1986, da Bellona ble etablert, var miljøvern 
fortsatt for de spesielt interesserte. Den ferske 

m For å få løst miljøutfordringene, er vi helt 
nødt til å gjøre det industrielt.
OLAF BrASTAd | mangeårIg BellonISt 

miljøstiftelsen brukte derfor mye tid og krefter  
– og sterke virkemidler – for å sette miljø på 
agendaen. Bellona var en ren plage for alle de be-
driftene som var vant til å håndtere miljøutfor-
dringer på én måte: ved å dekke dem til.

I 1987 avslørte Bellona enorme kvikksølvut-
slipp hos Hydros klorfabrikk utenfor Porsgrunn. 
Bedriftsledelsen nektet for at det var store 
utslipp der, men frykten for helseskader blant 
arbeiderne bredte seg og skandalen vokste i takt 
med undersøkelsene. Bellonas tall var de som 
viste seg å være riktig. 

Etter Hydro var det Borregaards tur. Jordprø-
vene Bellona tok på fyllingen var med på å slå 
fast at tonnevis av ekstremt helsefarlig kvikksølv 
hadde blitt dumpet rett ut i naturen også der.  
Etter avsløringene måtte bedriften rydde opp.

Slik holdt Bellona på for å avdekke miljø- 
kriminalitet. Bellona gravde opp rustne tønner 
med spesialavfall, lagde bråk om PCB- og diok-
sin-utslipp, avslørte falske utslippstillatelser og 
lenket seg fast der det var nødvendig. Lista over 
bedrifter med svin på skogen var lang. Ring  
Teigen, Tinfoss Titan & Iron, Odda smelteverk, 

Nikkel & Olivin, Bergmetall Ag-Service og Poro-
lon var noen av dem.

For hver anmeldelse, aksjon eller avsløring 
økte miljøbevisstheten, og lovverk og regler ble 
strengere. Den ferske miljøstiftelsen var med på 
å sette en hel ny standard. 

iKKe en fiende
Etter hvert som Bellona avslørte og anmeldte 
norske bedrifter skjedde det noe. De begynte å 
spørre Bellona hvordan de kunne håndtere  
miljøgiftene på en bedre måte og hvordan det 
kunne bli lønnsomt å produsere ren energi. 

Samtidig som næringslivet forsto at de måtte 
forholde seg til Bellona, forsto Bellona at man 
ikke kunne se på industrien som en fiende  
– for industrien sto ikke bare for problemene,  
industrien måtte også stå for løsningene. Drøyt 
20 år etter oppstyret hos Borregaard er Bellona 
tilbake. NRK også. På den flotte og verneverdige 
hovedgården i Sarpsborg serverer direktørene 
kaffe og snakker med Bellona om framtida. 

– Endringen Borregaard har vært gjennom er 
ordentlig spennende. Opp gjennom historien  

I 1987 raste Bellona inn på en denne fyllingen for å ta prøver som kunne slå fast at Borregaard slapp ut store mengder kvikksølv. Tiden har gått,  
og både Bellona og Borregaard har endret seg. De siste årene har miljøstiftelsen og bedriften samarbeidet om miljøvennlige biokjemikalier, bio-
materialer og bioetanol som kan erstatte oljebaserte produkter. Foto: Bellona
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I Sweco arbeider vi målrettet for å skape nye løsninger og utvikle oss som mer kreative rådgivere.  
På den måten tar vi en mer aktiv rolle for å endre samfunnet i bærekraftig retning.  

Sweco har som ambisjon å medvirke til en ny standard for hvordan vi jobber med miljø og bærekraftighet  
i planlegging og utbygging. Vi vil skape løsninger som fremmer en raskere omlegging til bærekraftig  
utvikling, for samfunnet og for hver og en av våre kunder. 

Dette arbeidet er avhengig av krevende kunder, med samme innstilling som Bellona, som tør  
å strekke seg lenger. 

Vi gratulerer med et viktig forbildebygg og med  
en inspirerende samfunnsinnsats over 25 år.

www.sweco.no

   Nye grep for eN Bærekraftig samfuNNsutvikliNg  

   
vår har vi anmeldt Borregaard en rekke ganger, 
men de siste årene har vi samarbeidet om å  
erstatte oljebaserte produkter og skitten energi 
med rene løsninger. Både Borregaards egen 
energiproduksjon og de industrielle bygge- 
steinene bedriften sender ut på verdens- 
markedet er basert på bærekraftig biomasse, 
forteller Bellonas Olaf Brastad.

– For å få løst miljøutfordringene, er vi helt 
nødt til å gjøre det industrielt.

– Skal du forsyne verden med fornybar energi 
trenger du store metallressurser til vindmøllene 
og silisium til solcellepanelene. Dette må jo  
lages et sted – og det må lages mye av det. Miljø-
løsningene må industrialiseres!

– Innen avfall, som jeg jobber mye med, er det 
åpenbart at gjenvinning av materialer må skje  
i stor skala. Det er bare på de store fabrikkene  
du får ned kostnadene og sikrer en viss kvalitet. 
Dessuten kan du ikke begynne å gjenvinne  
aluminium i bakgården din. Da vil du få fryktelig 
store utslipp på det du gjør!

Kollega Karl Kristensen sitter ved siden av 
Brastad og nikker: 

– Det er en vrangforestilling at storindustrien 
per definisjon er skitten. Den trenger i alle fall 
ikke å være det. Store anlegg har større mulig-
heter til å prøve ut og løfte fram ny teknologi,  
og kan i større grad basere virksomheten på  
spesialisert kompetanse. Avansert teknologi og 
høy kompetanse gir i mange tilfeller ikke bare 
reduserte enhetskostnader, men også høyere og 
mer stabil kvalitet på produktene, sier Kristen-
sen.

blå Tall På bunnlinJa
Gjennom sin 25 år lange historie har Bellona  
utviklet en god industriell forståelse. Bellona  
har lært mye av virksomheter i både privat og  
offentlig sektor: Hvor ligger utfordringene og 
hvor finnes mulighetene? Miljøstiftelsen har 

tatt industriperspektivet med seg inn i politik-
ken, og det politiske perspektivet inn i indus-
trien.

Bellona har på den ene siden kjempet fram 
politiske krav til industrien – om CO2-rensing, 
mindre NOx-utslipp eller forbud mot å deponere 
avfall som kan gjenvinnes. På den andre siden 
jobber Bellona for å sikre at industrien får for-
utsigbare rammevilkår – gjennom økonomiske 
støtteordninger eller andre fordeler – når den 
satser på miljøtiltak. Bellona mener at det må 
straffe seg å forurense og lønne seg å ta ansvar 
for miljøet.

– Slik situasjonen er i dag får den fossile 
 industrien enorme subsidier. Oljeselskapene  
får økonomiske fordeler som ikke kan forsvares. 

Vi må sørge for at rene energiløsninger får  
rangen foran de skitne, sier Bellona-leder  
Frederic Hauge.

Bellona har vært en sentral aktør i arbeidet 
med en rekke støtteordninger, som de grønne 
sertifikatene som skal øke produksjonen av for-
nybar energi i Norge og EUs nye finansierings-
ordning for CO2-håndtering, som bidrar med 
flere milliarder euro til europeiske rensepro-
sjekter.

– De som er villig til å satse på miljøløsninger 
må støttes slik at vi får en massiv utbygging. Vi 
må endre ordningene for skatt og avskrivning, og 
sørge for strenge regler og påbud. Samtidig må vi 
sikre at de gode løsningene tas i bruk i stor skala, 
med serieproduksjon og stordriftsfordeler,  

Bellona ser hel-
heten som er vanskelig 
å se for de som jobber 
med én type teknologi.
ErLENd FJØSNA | programanSvarlIg I BeSt

Her arbeides det med å ferdigstille maskinhuset til en vindturbin. Foto: Siemens

Solcelleanlegg på et tak i Singapore. Nærmere 750 solpaneler produserer her 210 MWh per år, 
noe som vil spare 105 tonn med CO2 årlig. Foto: REC
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slik at hver enhet blir mye billigere. Vi trenger 
grønne løsninger som gir blå tall på bunnlinja, 
sier Hauge.

– Finanssektoren må også gjennom store end-
ringer. Der må de forholde seg helt annerledes 
til investeringer og risikoanalyser enn de gjør 
nå, legger han til.

fødSelSHJelP
Bellona-gründeren er i ferd med å lede Bellona 
inn i en ny epoke. Miljøstiftelsen vil i en langt 
større grad enn før bidra til at miljøløsninger 
blir gjennomført.

– Det finnes allerede løsninger på stort sett 
alt. Jeg er lei av at behovet for mer forskning 
hele tida blir brukt som argument mot å ta i bruk 
de teknologiene som finnes. Vi ser også at sky-
høye avkastningskrav og et kortsiktig perspek-
tiv gjør at det er ytterst få som satser på viktig 
miljøteknologi, selv om det er åpenbart at tek-
nologien vil bli lønnsom på sikt, sier Hauge og 
fortsetter:

– Bellona må bidra til at miljøinitiativ blir 
kommersielle. Vi kan ikke sette opp en vindmøl-
le her og en vindmølle der, vi må sette opp tusen-
vis. Hvis ikke går det for tregt! 

Bellonas Erlend Fjøsna, som har bakgrunn 
fra oljebransjen og forretningsutvikling, mener 
Bellona spiller en viktig rolle som fødselshjelper 
for miljøideer: 

– Vår rolle er å være en brobygger mellom 
det kommersielle liv og myndighetene. Vi sitter 
på en unik kombinasjon av kompetanse innen 

politikk, teknologi, juss, naturvitenskap og kom-
munikasjon, og er i stand til å se helheten. Vi 
hjelper gode initiativ gjennom systemet og vi ser 
sykluser og synergier som er vanskelig å se for en 
enkeltaktør som jobber med én type teknologi, 
sier Fjøsna. 

KJeTTing og KaPiTal
Bellona har ikke lagt bort kjettingen eller de 
røde kjeledressene for godt. De kan bli tatt i bruk 
når som helst, men dagens Bellona har fått langt 
flere strenger å spille på.

– I miljøkampen er ikke idealisme nok. Vi kan 
heller ikke bevilge oss bort fra problemene. Vi 
må ha business! Derfor bruker Bellona nå ikke 
bare kjetting, men også kapital. De neste 25 åre-
ne vil kapital være helt sentralt i klimakampen, 
mener Frederic Hauge.

Bellona har opprettet Bellona Holding, som 
eier deler av aksjene i miljø-nyvinningen Sahara 
Forest Project (se side 108). Dette prosjektet har 
vekket stor interesse internasjonalt, men man-
glet finansiering for å komme i gang. 

Vi trenger grønne 
løsninger som gir blå 
tall på bunnlinja.
FrEdErIc HAUGE | leder I Bellona

– Det å være med og løfte slike prosjekter er 
utrolig vanskelig med Bellonas begrensede øko-
nomi, men det ville vært i strid med vår formåls-
paragraf om vi ikke prøvde å utvikle løsninger 
av den typen Sahara Forest Project byr på. Ved 
å legge inn faglige ressurser og litt av våre egne 
midler bidrar vi dessuten til å styrke prosjektets 
troverdighet, sier Hauge.

STorSKala VerdenSberging
En ny, grønn industriell revolusjon krever store 
ideer. Å jobbe fram kombinasjoner av miljøløs-
ninger blir stadig viktigere for miljøstiftelsen. 

– Vi har gjort det med Sahara Forest Project 
og i arbeidet med karbonnegativ energi, der bio-
energi og CO2-håndtering kombineres. Vi ser for 
eksempel muligheter i å kombinere bioenergi og 
solkraft eller vindkraft, slik at man får kontinu-
erlig energiproduksjon, også når sola ikke skin-
ner eller vinden ikke blåser. Og infrastruktur til 
sjøs kan brukes til både biomasseproduksjon og 
offshore vindkraft, forteller Hauge.

Han er også opptatt av å se energiløsninger i 
sammenheng med matproduksjon og arbeids-
plasser. Hauge mener u-land kan bli storpro-
dusenter av biomasse, for eksempel gjennom 
anlegg for algeproduksjon i tørre områder, og 
eksport til resten av verden. 

– Det kan skaffe enormt mange arbeidsplas-
ser og store inntekter. Dermed kan klimakamp 
kombineres med kampen mot fattigdom, sier 
Bellona-lederen engasjert.

– Vi må jobbe med storskala verdensberging!

I 1998 lenket Bellona seg fast ved Romeriksporten, for å protestere mot vannlekkasjer og giftutslipp under byggingen. I dag ser man sjelden Bello-
nas ansatte i røde kjeledresser. Foto: Bellona.
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f ørste gangen jeg traff Bellona var i 
1995, da debatten gikk om den gamle 
oljeplattformen Brent Spar som Shell 

ville dumpe i Nordsjøen. Bellona var aktive i 
sin motstand og jeg mente også at Shell ikke 
kunne få lov til å gjøre dette. Jeg var miljøkom-
missær i EU på den tiden, mens Bellona var en 
aktivistisk NGO, litt på linje med Greenpeace. 

Motstanden førte fram og det hele var en 
stor suksess. Shell ble boikottet og fikk seg en 
dyr lærepenge, og saken førte til en diskusjon 
om bruken av havet som søppelplass.

fiKK god KonTaKT
Etter dette ble det klart at Frederic Hauge og 
jeg snakket veldig godt med hverandre. Jeg 
hadde – og har – stor respekt for det arbeidet 
han står for. Frederic er en engasjert og direkte 
kommunikator som vet hva han snakker om, 
og han skaper entusiasme rundt seg. 

Så, mens jeg fortsatt var EU-kommissær job-
bet jeg sammen med Bellona om flere tema, og 
da spesielt atomavfall og forholdet til russerne. 
Atomproblematikken var ikke en sak i Kommi-
sjonen, men som miljøkommissær kunne jeg 
støtte Bellona og det var det jeg gjorde. 

Da Aleksandr Nikitin ble arrestert i 1996 en-
gasjerte jeg meg også i den saken, for å bidra til at 
russiske myndigheter skulle frigi ham. 

Etter at jeg sluttet som kommissær ved tu-
senårsskiftet gikk det noen år før vi igjen hadde 
kontakt – i forbindelse med klimatoppmøtet i 
Danmark. Jeg var da overborgermester i Køben-
havn og Bellona hadde kontaktet kommunen. 
Da jeg fikk vite dette, ga jeg beskjed om at jeg vel-
dig, veldig gjerne ville samarbeide med Bellona. 

fruKTbarT
Frederic og jeg avtalte å møtes i New York i 
september 2009, da vi begge skulle delta på 
Clinton Global Initiative. Der snakket vi om 
hva vi kunne gjøre sammen under klimatopp-
møtet i København, og det førte til et meget 
fruktbart samarbeid.Your partner in shipping

Eidesvik Offshore ASA · www.eidesvik.no

DEttE SkipEt Er grønt
i en årrekke har løsningen til en av våre største miljøutfordringer vært innen 
rekkevidde. i 2003 bygde Eidesvik verdens første gassdrevne offshoreskip, med 
store reduksjoner i nOx- og CO2-utslipp. i 2009 bygde vi verdens første skip som 
bruker brenselcelle til intern kraftforsyning. Med våre fem Lng-skip er vi størst på 
naturgassdrevne offshore-skip. Siden 2001 har Eidesvik samarbeidet med Bellona 
mot det samme målet, flere miljøvennlige skip, uten nOx-utslipp og med mer enn 
halverte CO2-utslipp.

Vi gratulerer vår samarbeidspartner Bellona med 25-årsjubileumet!
Sammen jobber vi for flere grønne skip!
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I New York møtte jeg for øvrig andre medar-
beidere i Bellona også, og jeg så at Frederic trek-
ker til seg mange dyktige mennesker. Det er en 
kunst det, å ikke bare være eneren, men klare å 
mobilisere andre og samarbeide godt med dem. 
Frederic klarer tydeligvis begge deler. 

Under klimatoppmøtet i København ar-
rangerte jeg så et borgermester-toppmøte der 
blant andre borgermesteren fra New York,  
Michael Bloomberg, og guvernør Arnold Sch-
warzenegger deltok. Frederic holdt foredrag 
for dem – og Bellona tok også med alle borger-
mesterne ut på en båttur med et forsynings-
skip som gikk på alternativ energi. Vi var ute og 
så på vindmøller i innseilingen til København 
og diskuterte forskjellige konkrete løsninger. 
På Rådhusplassen var det også en stor utstil-
ling med ulike klimaløsninger, som Bellona 
hadde bidratt til. Alt dette var kjærkomment 
og viktig for borgermesterne. 

Så mens klimaforhandlingene i København 
var en fiasko, hadde borgermesterne en helt an-
nen opplevelse av å ha vært i København, fordi 
de ble presentert for mange konkrete mulighe-
ter som de kunne ta med seg tilbake til sine byer. 

eTTerlYSer danSK bellona
Bellona har en annerledes tilnærming som gjør 
organisasjonen så interessant. På klimatopp-
møtet sto mange organisasjoner bare utenfor og 
ropte, men det hjelper jo ikke oss politikere det 
minste. Nettopp det at Bellona startet som en 
aktivist-NGO og ble en institusjon som går inn 
i helt konkrete løsninger er utrolig spennende. 
Bellona har etablert et forhold til næringslivet 
og går inn i den teknologiske utviklingen. 

I Danmark har vi ingen organisasjoner som 
jobber på denne måten, men det kunne vi tren-
ge. Jeg skulle virkelig ønske at vi hadde Bellona 
i Danmark også!

I 2009 dro Bellona til klimatoppmøtet i København med 101 løsninger. Dette konseptet, som ble 
presentert i samarbeid med Statkraft, besto av seminarer, en utstilling og et interaktivt bord  
– som tiltrakk seg mye oppmerksomhet. 

«På klimatoppmøtet sto 
mange organisasjoner bare 
utenfor og ropte, men det 
hjelper jo ikke oss politikere 
det minste.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Tidligere dansk statsråd, 
miljøkommissær i Eu  
og overborgermester 
(ordfører) i København.

Historien
Samarbeidet med Bellona 
under klimatoppmøtet i 
København i 2009, der Bellona holdt seminarer 
og presenterte utstillingen 101 Løsninger.

fortalt tIl | ANNE KArIN SæTHEr | foto | BJØrN UTGård/BELLONA

ritt Bjerregaard
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Ved å kombinere bærekraftig bioenergi og CO2-håndtering vil energiproduksjonen bli ikke bare karbonnøytral, men karbonnegativ. Biomasse tar opp 
CO2 under vekst, så når biomasse brukes til å produsere energi blir prosessen karbonnøytral: opptak og utslipp av CO2 går i null over tid. Idét CO2-
utslippene fanges og lagres trygt langt under bakken, har man fjernet CO2 fra atmosfæren og laget karbonnegativ energi: utslippene går i minus.

va hvis det allerede er for sent? 
Bellona-leder Frederic Hauge begyn-

te å stille spørsmålet for fem år siden.
– Hva gjør vi hvis de verste klimascenariene 

stemmer? Hvis det er slik at vi allerede er ved 
et «tipping point» der klimaendringene kan 
løpe løpsk?

En slik situasjon skremmer de fleste. Det er 
ikke utenkelig at isen på Grønland og i Antark-
tis smelter og fører til både økt oppvarming og 
et dramatisk høyt havnivå. Det er heller ikke 
utenkelig at tundraen i Alaska og Russland be-
gynner å tine og gir slipp på den skumle klima-
gassen metan, slik at den globale oppvarmin-
gen bare blir enda verre. Men hva gjør du, når 
du har sett for deg slike scenarier? 

Hauge fant en løsning. En stor og sammen-
satt løsning.

fJerne KlimagaSS
Miljøgründeren begynte å snakke om «carbon 
negative». Han så en lysende mulighet for å 
suge CO2 ut av atmosfæren i store mengder. 

I 2007 holdt Hauge sitt første internasjonale 
foredrag om temaet på Googles Zeitgeist-kon-
feranse. I 2008 var karbonnegativ energi en 
sentral del av Bellonas klimarapport «How to 
combat global warming».

Men hva handler det om? Hvordan er det 
mulig å fjerne CO2 fra lufta? Vi må gå et par 
skritt tilbake, til fotosyntesen. Du husker at 
du lærte om fotosyntesen på skolen? Det var 

noe om sollys og klorofyll, var det ikke? Og 
karbondioksid, som forkortes til CO2? Her er 
en liten oppfriskning: Fotosyntesen utføres av 
biomasse, det vil si grønne planter, trevirke og 
alger. De omdanner CO2 og vann til glukose og 
oksygen, med hjelp fra sollyset. Biomasse bru-
ker med andre ord CO2 – den viktigste klima-
gassen – for å vokse.

Så skogen trekker til seg mye CO2, men å 
plante store områder med skog for å trekke 
CO2 ut av atmosfæren vil ta veldig lang tid. 
Dessuten slippes det CO2 ut igjen når trærne 
råtner eller ryker i en skogbrann. Den store 
løsningen må ligge et annet sted.

fra nøYTral Til negaTiV
Biomasse er et energirikt produkt. Du kan fyre 
med ved, du kan brenne flis i et kraftverk og få 
strøm, kjøre buss på biogass fra bananskall og 
hageavfall – og etter hvert vil du kunne ta et fly 
som går på drivstoff laget av alger. Når du gjør 
dette, slippes CO2-en som biomassen trakk til 
seg da den vokste, ut igjen. Energiproduksjonen 
er dermed CO2-nøytral: Over tid går opptak og 
utslipp av CO2 i null.  

Vi nærmer oss. Slike karbonnøytrale løsnin-
ger er viktige, men de karbonnegative går enda 
lenger: Når CO2-en som ble tatt opp i biomas-
sen ikke slippes ut igjen, men i stedet lagres 
for godt, nede i geologiske formasjoner langt 
under jordas overflate, kan prosessen kalles 
CO2-negativ eller karbonnegativ.

Dette kan gjøres ved å bruke biomasse i store 
kraftverk der CO2-utslippene fanges og lagres. 

– Karbonnegativ energiproduksjon sørger 
for å fjerne CO2 fra atmosfæren. Dermed går 
utslippene ikke bare i null, men i minus, forkla-
rer Bellonas biorådgiver Tone Knudsen.

KuTTe 150 ProSenT
I FNs klimapanels rapport fra 2007 anbefa-
les en reduksjon av klimagassutslippene på 
85 prosent innen 2050. Nå snakkes det om at 
selv dét kan være for lite. De rike landene, som 
har forurenset mest, må ta en langt større del 
av kuttene enn de fattige – og det betyr at det 
noen steder trengs kutt på mer enn 100 pro-
sent.

– De rike landene har brukt fossilt karbon 
som et banklån som har finansiert velstanden 
vår. Nå er det på tide å betale tilbake med ren-
ter! Vi er ganske enkelt forpliktet til å rydde 
opp etter oss, sier Bellona-leder Hauge og fort-
setter:

– Hvis vi ved hjelp av karbonnegative løsnin-
ger kan kutte 150 prosent, er det ingen grunn 
til å la være. Det er heller ingen grunn til å 
stoppe der, hvis vi kan kutte enda mer.

– I finansnæringen er man opptatt av å ha 
exit-muligheter hvis noe går dårlig. Dette er 
Bellonas exit-strategi for kloden!

Bellona har diskutert mulighetene med 
lederen for FNs klimapanel, dr. Rajendra K. 
Pachauri, og vet at karbonnegative strategier 

En magisk 
kombinasjon

KarbonnegaTiV energi
Hvis en bruker biomasse til å produsere 

energi – og samtidig fanger og lagrer CO2-
utslippene fra produksjonen, langt nede 
under bakken, skjer det noe som nesten 

er for godt til å være sant.

tekSt og foto | ANNE KArIN SæTHEr
IllUStraSJon | GErILJA
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Karbonnegativ energi

«Jo mer 
jeg kjører, 

desto mindre 
CO2 blir det 

igjen.» 
FrEdErIc HAUGE |  
leder av Bellona
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vil få en viktig plass i den neste store rapporten 
fra klimapanelet. 

Flere steder brukes allerede biomasse i 
kraftverk, enten alene eller sammen med kull. 
Teknologien for fangst og lagring av CO2 er 
også tilgjengelig. Helt siden 1996 har Statoil 
fanget CO2 fra gass på Sleipner-plattformen i 
Nordsjøen, og lagret CO2-en i Utsira-forma-
sjonen under plattformen, en kilometer under 
havbunnen.

Foreløpig finnes det imidlertid ingen store 
kraftverk som bruker CO2-håndtering i full 
skala, men de første vil være i drift om få år. 
Bellona, som har jobbet aktivt for CO2-håndte-
ring siden begynnelsen av 90-tallet, gleder seg 
til å se det skje.

former uTViKlingen
For å få fangst og lagring av CO2, eller CO2-
håndtering, til å bli tatt i bruk ved store ut-
slippskilder verden over trengs finansiering, 
politiske krav og støtteordninger samt juri-
diske regelverk. EU er kommet et godt stykke 
på vei på alle disse feltene.

– Gjennom vårt arbeid i Brussel har vi vært 
med på å forme utviklingen av CO2-håndtering 
som et viktig klimatiltak i Europa. Det at CO2-
håndtering kan kombineres med bioenergi er 
en viktig grunn til at vi har jobbet så mye med 
dette, forteller Hauge.

I klimasammenheng viser uttrykket 
«tipping point» – et kritisk vendepunkt 
eller vippepunkt – til en situasjon der 
klimaet tipper over til en ny tilstand, 
forskjellig fra hvordan det har vært i de 
siste hundrer eller tusener av år

utslippene av klimagasser som CO2 
og metan kan lede til et «tipping 
point» i den forstand at oppvarmin-
gen når et punkt der selvforster-
kende prosesser settes i gang og 
akselererer klimaendringene.

Hvis det forsvinner mye is i Arktis mister vi de lyse 
flatene som reflekterer solstrålene. Det mørke 
havet vil suge til seg varme og dermed sørge for 
mer issmelting. Denne prosessen vil akselerere. 
Det samme gjelder hvis tundra smelter slik at den 
sterke klimagassen metan begynner å sive ut.  

Klimaforsker James Hansen var den som in-
troduserte begrepet «tipping point» i klima-
debatten. Han mener konsentrasjonen av kli-
magasser i atmosfæren må begrenses til 350 
parts per million (ppm). I dag er nivået på 390 
ppm, og det øker årlig med rundt 2 ppm. 

Ifølge Hansen har vi allerede nådd 
vendepunktet. Andre sier at vi når et 
vendepunkt først ved 500 ppm. Bel-
lona mener at karbonnegative løs-
ninger er nødvendig for å møte trus-
selen et slikt vendepunkt utgjør.500350
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«Tipping point»

Bioenergi

Bioenergi er et samlebegrep 
for energimessig utnyttelse av 
biomasse – til varme, elektrisk 
kraft, biobrensel (biogass, -eta-
nol, -diesel m.m.) eller hydrogen.

Biomassen består av blant 
annet karbon og hydrogen, 
og har derfor stor energitett-
het. Biomasse kan langt på vei 
erstatte energiproduksjon fra 
fossile energikilder. Ved riktig 
bruk av biomasse til energi- og 
produktproduksjon er det in-
gen utslipp av ny CO2, men det 
forutsetter at det dyrkes ny 
biomasse som tar opp like mye 
CO2 som forbrenningen produ-
serer.

For at bioenergi skal være bæ-
rekraftig må en rekke faktorer 
tas hensyn til. F. eks. må en 
unngå at produksjonen bidrar 
til økt avskoging eller tap av 
biologisk mangfold, at vann-
forbruket er for høyt eller at 
produksjonen presser ut mat-
produksjon på dyrkbar jord. I de 
fleste prosesser som produse-
rer bioenergi, produseres det 
også biobaserte produkter som 
kjemikalier og gjødsel. 

Alle levende organismer kan 
kalles biomasse, men vanlig-
vis viser begrepet til bren-
sel fra trær, planter, alger og 
skogs- og landbruksavfall.

Han er viseformann i EUs teknologiplatt-
form for CO2-håndtering (ZEP) og sitter også 
i ledelsen for EUs teknologiplattform for 
biobrensler (EBTP). I tillegg er han med og 
leder en arbeidsgruppe med representanter 
fra begge disse teknologiplattformene. Denne 
arbeidsgruppen ble opprettet på initiativ fra 
Bellona, og har kombinasjonen av bioenergi 
og CO2-håndtering som et sentralt arbeids-
område.

Tone Knudsen følger opp det daglige arbei-
det i gruppen, som går under navnet Joint Task 
Force. Hun jobber også med karbonnegative 
løsninger på en bredere basis i Brussel. 

– Vi prøver blant annet å få biomassebasert 
industri i Europa til å tenke på hvordan de kan 
forberede seg på at CO2-utslippene må fanges 
og lagres. Hvordan kan for eksempel fabrikker 
bygges slik at det er lett å koble til et rensean-
legg? Bioindustri med store utslipp bør også 
plassere seg i nærheten av annen industri som 
slipper ut mye CO2, ettersom det blir billigere 
å rense flere punktutslipp sammen, sier Knud-
sen.

Karbonnegativ energi er ikke lenger bare en 
spennende idé, men noe Bellona jobber helt 
konkret med. 

– Det er tvingende nødvendig. Klimaforsk-
ere som James Hansen sier at vi må ned på et 
CO2-nivå i atomsfæren som er mye lavere  

«Utslippene 
går ikke bare 
i null, men i 

minus.»
TONE KNUdSEN |  

BIorådgIver

Bellona-scenariet

I rapporten «How to Combat Global Warming»  
(2008) viste Bellona at karbonnegativ energi må spille 
en sentral rolle i klimakampen de kommende tiårene.

Reduksjon i globale CO2-utslipp sammenlignet med 
at utslippene fortsetter som før:

 utslippene fortsetter som før

 Livsstilsendringer
 Energieffektivisering
 Fornybar energi
 Karbonnegativ energi
 CO2-håndtering
 Reduksjon i andre klimagasser enn CO2

 Arealbruksendringer

 Bellona-scenariet

2005 2050
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enn det vi har i dag for å unngå virkelig 
farlige klimaendringer, sier Knudsen og 
legger til:

– Vi må også huske at samtidig som vi 
skal redusere utslippene drastisk, blir 
det stadig flere mennesker på jorda, og 
alle disse trenger mer energi og mat. Her 
kan kombinasjonen av bioenergi og CO2-
håndtering gjøre underverker.

STorforbruKere aV co2
En av de største utfordringene knyttet 
til karbonnegativ energi er å finne nok 
bærekraftig biomasse. Riktig form for 
biomasse må dyrkes på riktig måte. 

Bellona-lederen har derfor vært spes-
ielt opptatt av potensialet som ligger i 
bruk av alger. Alger står for hoveddelen 
av fotosyntesen i verdenshavene. Disse 
robuste organismene er storforbrukere 
av CO2, og algedyrking vil – i motsetning 
til dyrking av flere andre typer biomasse 
– ikke legge beslag på landbruksarealer 
eller bidra til hogst av regnskog. 

Alger kan vokse både i havet og i egne 
anlegg i ørkenområder, noe som er én av 

de mange ideene bak Sahara Forest Pro-
ject – et innovativt prosjekt som Bellona 
er en del av. Dette prosjektet skal bruke 
CO2, solskinn og saltvann til å produsere 
ren energi, mat og ferskvann (se side 108).

– Vi ser også på mulighetene for å lage 
biogass av tang og tare på en måte som 
gjør at vi kan ta vare på næringsstoffene 
og samtidig fôre alger med CO2-en fra 
produksjonen. Det kan gi store utslag i 
klimakampen, sier Hauge.

Sahara Forest Project og karbon- 
negativ energi har vært tema for fleste-
parten av de mange foredragene  
Bellona-lederen har holdt de siste årene. 
Han har forbauset mange når han har 
fortalt at det vil kunne bli mulig å  
redusere CO2-utslippene ved å kjøre bil.

– Hvis jeg kjører elbilen min på strøm 
fra et biokraftverk med CO2-håndtering, 
vil det være slik at jo mer jeg kjører, 
desto mindre CO2 blir det igjen, sier Bel-
lona-lederen med et smil.

– Mange tror kanskje det er noe ho-
kus-pokus, men det er det på ingen måte. 
Snart er dette nødt til å være virkelighet.

CO
2

cO2-håndtering

1

2

3

CO2-håndtering (CCS) er en samle-
betegnelse for fangst, transport og 
lagring av CO2. Av og til brukes det 
noe enklere begrepet CO2-rensing. 
CO2-håndtering er et av de viktigste 
klimtatiltakene, fordi det potensielt 
kan redusere CO2-utslippene i ver-
den med en tredel fram til 2050.

CO2 kan fanges ved store utslipps-
kilder som for eksempel gass- og 
kullkraftverk, tungindustri som se-
ment- og stålproduksjon eller fabrik-
ker for produksjon av biodrivstoff. 
Det finnes hovedsakelig tre forskjel-
lige teknologier for CO2-fangst: 
pre-combustion (utskilling av CO2 
før forbrenning), post-combustion 
(rensing av eksosgassen etter for-
brenning) og oxy-fuel combustion 
(CO2 fanges fra eksosen fra en for-
brenning der man har brukt oksygen 
i stedet for luft, noe som gjør at ek-
sosen inneholder kun CO2 og vann).

CO2-en transporteres i rør, og i noen 
tilfeller på båt, til lagringsstedet. CO2-
en lagres i flytende form i geologiske 
formasjoner langt under bakken eller 
under havbunnen. CO2-en injiseres 
i en porøs bergart som ligger under 
et lag hard, kompakt bergart som 
hindrer CO2-en i å komme opp igjen. 
Gjennom en nøye utvelgelse av lag-
ringssted og -metode sikres det at 
CO2-en lagret trygt og permanent.

CCS

CO
2

«Dette er 
Bellonas exit-

strategi for 
kloden.» 

FrEdErIc HAUGE |  
leder av Bellona

www.gasnor.no

REDUCE 
EMISSIONS

EXPAND 
POTENTIALEMISSIONS POTENTIAL

It is only a question of time before LNG will replace 
oil as the main maritime fuel. LNG’s environmental 
benefi ts are just too signifi cant to be ignored: 30% 
less CO2, 80% less NOX and complete elimination of 
SO2 and soot. Equally attractive are the economic 
bene fi ts: competitive fuel costs, more effi cient 
 com bust ion and reduced maintenance needs. 
 Increased safety is an additional benefi t.

Gasnor is the leading Scandinavian LNG company.
Based on expertise developed through more than 
20 years as a natural gas pioneer, the company has 
 developed a small scale LNG concept which has aroused 
international interest and acknowledgement. We supply 
industry and a growing fl eet of LNG-powered ships 
in Norway. Backed by our owners Statoil, BKK, E.on, 
Haugaland Kraft, Total and Shell, our ambition is to be-
come a key supplier of LNG to ships in Northern Europe. 

Sail into a cleaner and more profi table future with LNG
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Bellona-leder Frederic  
Hauge drikker alger under 
klimakonferansen CC8 i 
2008. Han ser et enormt 
potensial for alge-
dyrking i fattige land. 
Foto: Hafslund ASA/
Bo Mathisen
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eg kjenner fortsatt et gys av spenning i 
kroppen når jeg tenker på den gangen 
vi utfordret den sovjetiske bjørnens 

marine i Barentshavet.
Året var 1990 og vi satt om bord i M/S Genius 

som lå i Kirkenes. Frederic Hauge, Thomas Nil-
sen, Stein Olav Ringen, Torbjørn Bjørli og jeg. 
Etter et møte med aksjonen «Stopp dødssky-
ene fra Sovjet» diskuterte vi informasjonen vi 
nettopp hadde fått om at Sovjetunionen planla 
en ny atomprøvesprengning på Novaja Semlja. 
Vi mente, og mener fortsatt, at dette var den 
absolutte galskap, 90 mil fra Finnmark. Det var 
ikke langt fra tanke til handling den gangen, 
og vi hadde jo båt. Så vi bestemte oss for å gå til 
Novaja Semlja med Genius, og ligge der som en 
levende protest mot en ny sprengning. 

aggreSSiV
Alle har rett til såkalt fri ferdsel i internasjo-
nalt farvann, så vi regnet ikke med å få proble-
mer så lenge vi lå utenfor Sovjets territorial-
grense på tolv nautiske mil. Vi la oss tett inn 
mot grensen, og gikk nordover. Plutselig krys-
set et sovjetisk marinefartøy ti meter foran 
baugen vår i høy hastighet. Det kunne ikke 
tolkes som annet enn en aggressiv handling, 
og via lys og signalflagg fikk vi ordre om å legge 
kursen rett vestover. Siden vi befant oss i inter-
nasjonalt farvann nøyde vi oss med å dreie kur-
sen svakt nordvest og senke farten. Et sovjetisk 
overvåkningsfly fløy over oss flere ganger, og 
kystvaktskipet med det klingende navnet 26. 
Kongress av Det Sovjetiske Kommunistparti 
fulgte oss tett gjennom hele aksjonen. 

Vi stusset litt da soldatene på 26. Kongress 
flirte og veivet med armene da vi hengte opp 
bannere der det sto «Stopp atomprøvespreng-
ningene på Novaja Semlja!» på russisk. Så viste 

det seg at vi hadde hengt bannerne opp ned. 
Det var første tegn på gemyttelighet fra rus-
sernes side.

TruSler om å SKYTe
Konstant overvåket og med trusselen om en ny 
prøvesprengning hengende over oss, begynte 
stillingskrigen etter hvert å tære på. Vår posi-
sjon var tuftet på internasjonal lovgivning og 
politisk motstand – ikke den ene isbjørnrifla vi 
hadde om bord. 

Etter fjorten dager besluttet vi å teste ut 
sovjeternes grenser. En kveld klargjorde vi en 
gummibåt for sjøsetting. Forberedelsene førte 
til trusler om at de ville skyte hvis vi beveget 
oss innenfor 12-mils grensen. Vi ga beskjed om 
at dette var en nødvendig test etter reparasjo-
ner på Genius, og satte gummibåten på vannet. 
Deretter sirklet vi rundt Genius for å markere 
at det er fri ferdsel som gjelder i internasjonalt 
farvann. Jeg må riktignok innrømme at  
nervene stod i høyspenn da en diger lyskaster 
 ble rettet mot oss nesten før den lille båten 
nådde havflaten, men heldigvis holdt sovjeter-
ne hodet kaldt og ingen skudd ble løsnet. 

Etter 120 sovjetiske prøvesprengninger 
 fra 1957 til 1990 ville vi vite hvor store stråle-
konsentrasjoner som fantes i området. Siden vi 
ble nektet tilgang til opplysninger om Sovjets 
egne målinger, begynte vi å hente opp prøver av 
bunndyr med en teine. Dette gjorde vi til tross 
for beskjeden vi hadde mottatt fra den norske 
ambassaden i Moskva; «Det vil ikke være helt 
ufarlig å trosse forbudet mot å ta prøver.» 

Og sant nok, da krabbeteinene gikk over 
bord, var det slutt på sovjeternes tålmodighet.  
26. Kongress låret lettbåter og bordet oss. Om 
bord kom to russiske offiserer og tre soldater, 
godt væpnet. De forlangte at jeg, som var skip-

per om bord, måtte underskrive en erklæring 
om å ha tatt prøver i sovjetisk økonomisk sone. 
De beslagla dessuten alle prøvene og isbjørn-
rifla vår. Jeg fikk inntrykk av at de ville ilegge 
meg en bot og beordre Genius ut av området. I 
stedet ble skipet tatt i arrest.

lange aVHør
Vi satt alle i lange avhør utover natten, før 
sovjeterne tvang oss sørover inn i sovjetisk ter-
ritorium. Da ble vi skikkelig nervøse! Der ville 
vi være totalt i deres vold. Jeg fulgte pålegget 
om sørlig kurs, men sakket stadig mer av, og til 
slutt lå vi nesten stille. For å fortsette forlangte 
jeg en garanti for at Genius ikke ville bli liggen-
de i arrest i sovjetisk farvann, og at mannska-
pet ikke skulle tiltales etter sovjetisk lov. 

Til slutt fikk vi de garantier vi trengte, og en 
forklaring: Kapteinen på 26. Kongress ville 
om bord på Genius for å overlevere en offisiell 
meddelelse, men han kunne ikke forlate sitt 
skip i rom sjø. Vi gikk derfor med på å gå inn 
bak Fiskerhalvøya. Vi så kapteinen komme 
ombord med rifla vår over skulderen. «Good 
rifle», sa tolken hans, men kapteinen avbrøt; 
«No, no, very good rifle», hvorpå han retur-
nerte geværet, og alle prøvene! Den offisielle 
meddelelsen var like overraskende: Kapteinen 
ønsket Bellona og besetningen lykke til i kam-
pen videre mot atomprøvesprengninger!

Sjokkert, men fornøyd staket vi ut kursen 
hjem. Nøyaktig én måned senere gjennomførte 
Sovjet en underjordisk prøvesprengning på 
Novaja Semlja, til dags dato den siste. For oss 
var dette toktet svært lærerikt. Vi var mange 
erfaringer og venner rikere, og hadde forhin-
dret våre første atombombesprengninger.  
Dette ble startskuddet for vårt arbeid med 
miljø og rettigheter i Russland. 

J
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– Det var en utrolig nervepåkjenning 
å være ansvarlig, å være skipper. Jeg har 
aldri vært så sliten i hele mitt liv som da 
dette var over, sier Sigurd Enge. 

– Vi var ikke spesielt høye i hatten da vi 
ble bordet. Adrenalinet pumpet og det var 
ingenting vi kunne gjøre. 

– Stein Olav Ringen, Frederic Hauge, Tor-
bjørn Bjørli, meg selv, Thomas Nilsen og en 
av offiserene under arrestasjonen. Stem-
ningen var ganske gemyttlig, og denne of-
fiseren sender oss fortsatt julekort. 

1

2

3

«Vi satt alle i lange avhør 
utover natten, før sovjeter-
ne tvang oss sørover inn i 
sovjetisk territorium. da 
ble vi skikkelig nervøse!»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Rådgiver marin forvaltning, 
Bellona. 

Historien
Skipper på Bellona-båten 
M/S Genius under aksjonen 
mot atomprøvesprengning 
på Novaja Semlja i 1990.

fortalt tIl | rUTH LOTHE | foto | BELLONA

Sigurd Enge
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ufta ligger stille, som et grått lokk over 
Murmansk by. Den åpenbare luftforu-
rensingen var imidlertid ikke det som 

trakk Bellona til byen tidlig på 90-tallet. Her på 
Kola-halvøya, rett ved Norges grense, skjulte 
det seg verre ting. Murmansk var i sin tid ho-
vedsete for den sovjetiske atomubåt-flåten, 
som produserte mengder av radioaktivt avfall. 
En lemfeldig behandling av det radioaktive av-
fallet fra ubåtene utgjorde – og utgjør fortsatt 
– en stor miljøtrussel i Russland. I Sovjet-tida 
ble sannheten om alle de gamle tønnene med 
farlig atomavfall holdt hemmelig. Ingen skulle 
få vite om den radioaktive trusselen. Å sette 
søkelys på den elendige håndteringen av pro-
blemene og faren for lekkasjer, ble første punkt 
på agendaen for Bellona i Murmansk.

aVSløringen
Andrej Zolotkov, som leder Bellonas Mur-
mansk-kontor i dag, var varsleren som fortalte 
åpent om Sovjets dumping av atomavfall rett i 
sjøen. Han hadde selv jobbet som kjemiker på 
atom-isbrytere og andre skip. Der hadde han 
med egne øyne sett hva som gikk til bunns i 
Barentshavet; tønne på tønne med radioaktivt 
avfall og reaktorer med brukt atombrensel. 

I en rapport fra Det internasjonale atom-
energibyrået IAEA het det pussig nok at Sov-
jetunionen «ikke hadde dumpet, ikke dumpet, 
og ikke hadde planer om å dumpe» radioaktivt 
avfall. 

– Jeg visste jo meget vel at vi hadde dumpet 
bådet flytende og fast radioaktivt avfall, i både 
Barentshavet og Karahavet, sier Zolotkov.

Han bestemte seg for å gå ut offentlig med 
det han visste. 

Zolotkov var på det tidspunktet, i 1991, et 
valgt medlem av Supreme Sovjet, som tilsvarer 
dagens Duma. Han kunne dermed forholdsvis 
trygt avsløre Sovjetstatens synder. Zolotkov 
ble rikskjendis i Russland da han avdekket de 
mørke hemmelighetene. 

TiKKende bombe
Inne på Zolotkovs stampub Churchill er det 
godt og varmt. Han tenner seg enda en sigarett 
og forteller om alt Bellona Murmansk har vært 
opptatt av siden starten i 1994. 

Atomlagringsbåten Lepse har vært en hode-
pine fra dag én. Skipet er lastet til randen med 
639 brukte brenselsstaver fra utrangerte atom-
isbrytere. Mange av de radioaktive stavene er 
skadet og lagret under elendige forhold. Brens-
let er tildels kilt fast og svært vanskelig å ta ut. 
Båten ligger fortsatt fortøyd, fire kilometer fra 
sentrum i Murmansk by. Faren for lekkasjer er 
overhengende. Enda større fare utgjør det stør-
ste lageret for radioaktivt søppel i Europa, som 
ligger i Andrejeva-bukta, 100 km fra Murmansk 
og bare 45 km fra den norske grensa. Der lig-
ger stavene og murrer i det som skulle være et 
midlertidig anlegg, bygget i 1983. De ligger der 
fortsatt, som et Tsjernobyl i sakte kino. 

Det var i forbindelse med Bellonas rapport 
i 1996, «The Russian Northern Fleet: Sources 
of Radioactive Contamination», om blant an-
net strålingsfaren fra Andrejeva, at Bellonas 
Aleksandr Nikitin, tidligere ubåtoffiser og sik-
kerhetsinspektør, ble arrestert av det russiske 
sikkerhetspolitiet og siktet for spionasje. Han 
ble ikke endelig frikjent før i 2000. 

Historien Nikitin var med på å avsløre var at 
rundt 150 utrangerte atomubåter lå og rustet 
bort i flere nordrussiske havner, med det bruk-
te og fortsatt høyt radioaktive atombrenselet 
om bord. Den skremmende lasten ville snart 
ende på havets bunn, hvis ikke noe skjedde.  

Atomlagringsproblemene er blitt interna-
sjonalt kjent gjennom Bellonas til sammen 
fem rapporter om atomtrusselen i Nord-Russ-
land. I dem har Bellona lansert en rekke forslag 
til løsninger. Det internasjonale samfunn har 
påtatt seg å bidra med finansiering og russerne 
har kommet med løfter om å rydde opp. Selv 
om mye gjenstår har Bellona-kontorets langva-
rige arbeid båret frukt; russerne har destruert 
flere av ubåtene og tatt hånd om atomavfallet.   

Klima Tar oVer
Gradestokken beveger seg sjelden over -25 i en 
vinterkald Murmansk-by. Oftest ligger den un-
der -30. Fuktigheten i nesa fryser til is på et øy-
eblikk og det er tungt å puste, mens sola skinner 
fra skyfri himmel. På bussterminalen midt i byen 
venter Zolotkov på sin kollega Nina Lesikhina. 

bellona-KonTor
Det er ingen tilfeldighet at Murmansk var den første 
byen Bellona etablerte seg i utenfor Norges grenser. 
Murmansk har vært full av atomavfall og representerte 
en radioaktiv trussel av store dimensjoner.

Skitten historie, rent håp

Bellona Murmansk, russland

1994
Ansatte
Fire heltidsansatte og en 
deltidsansatt.

Viktigste arbeidsområder 
Sikring av farlig atomavfall, overgang 
fra atomkraft til fornybar energi, 
motstand mot planlagt petroleums-
virksomhet i nord og informasjon om 
klimaendringene og klimatiltak.

åpnet

tekSt og foto | rUTH LOTHE

l I Murmansk by stiger den tykke røyken opp fra varmekraftver-
ket i sentrum. Det blir fyrt med mazoot, et seigt restprodukt fra 
olje, som stinker. Det største problemet i Murmansk har imidlertid 
vært den radioaktive trusselen, som du verken kan lukte eller se. 

Anna Kireeva bringer kontorets budskap ut til verden gjennom 
Bellonas russiske nettside, som leses av miljøvenner over hele 
Russland.

Foreløpig troner én ensom vindmølle på en høyde i utkanten av 
Murmansk, men potensialet for vindkraft på Kola-halvøya er skyhøyt.

Nina Lesikhina har utdannelse innen økologi og økonomi og 
bakgrunn fra Murmansk Natur og Ungdom. Her er hun utenfor et 
folkemøte om det store gassfeltet Shtokman.

1

2

3

4

2

3 4

1



32 | bellona | 25 år

Sommer og sol virker veldig langt unna nå, 
selv om sommeren 2010 er vanskelig å glem-
me. I Russlands mer sentrale deler viste grade-
stokken i ukesvis over 40 varmegrader, og lan-
det ble herjet av et utall skogbranner. Avlinger 
tørket ut eller brant opp. Dødsraten steg med 
over 25 prosent i Russland i august. Så mange 
som 56.000 mennesker skal ha mistet livet som 
følge av hetebølgen. De som ikke døde direkte 
av overoppheting, druknet i forsøket på å av-
kjøle seg eller ble forgiftet etter å ha pustet inn 
røyk fra alle brannene. 

Selv om det er vanskelig å bevise en direkte 
sammenheng, tyder mye på at hetebølgen over 
landet var et av mange tegn på et generelt var-
mere klima på kloden. I Bellona Murmansk 
har klimatrusselen nå for alvor tatt over for 
atomtrusselen som førende for arbeidet.

Nina Lesikhina dukker opp i sin grønne par-
kas, med fuskepelshetta trukket godt rundt 
ørene. Hun brukte ungdomstiden sin i Mur-
mansk Natur og Ungdom, og utdannet seg 
innen økologi og økonomi, før hun begynte å 
jobbe dag og natt i Bellona. Om bord i bussen, 
som kjører på en nesten nedsnødd grusvei 
gjennom ødemarka, utdyper Lesikhina det hun 
kaller et paradigmeskifte i Murmansk-konto-
rets arbeid. De konsentrerer seg nå om fire ho-
vedområder som alle er klimarelatert. De job-
ber for å redusere CO2-utslipp, for å promotere 
fornybar energi og CO2-håndtering, og for å 
forhindre oljeproduksjon i arktiske strøk. 

folKemøTe om gaSS
Vi er på vei mot Teriberka, et bittelite sted 125 
km vest for Murmansk, ved kysten av Kola-
halvøya. Planen er å føre gassen fra Shtok-
man-feltet i land her – en gang i framtida. Fra 
Shtokman-feltet planlegger russiske Gazprom, 
sammen med Statoil og franske Total å utvinne 
gigantiske mengder med gass og gasskonden-
sat, noe som vil medføre utslipp av ufattelig 
store mengder klimagasser. Beregninger viser 
at CO2-utslipp herfra kan tilsvare en sjettedel 
av de globale utslippene.

På høringsmøtet i Teriberka skal miljøkon-
sekvensene av installasjonene på land presen-
teres for lokalbefolkningen, og Bellona Mur-
mansk er invitert.

Representantene fra Shtokman Develop-
ment legger fram sine omfattende planer 

lavmælt og med stort alvor. Et hundretalls inn-
byggere er møtt opp og følger nøye med. Først 
i den siste timen er det åpnet for spørsmål og 
diskusjon. Lesikhina reiser seg og spør hvorfor 
beregningene for CO2-utslipp ikke ble presen-
tert, når tallene faktisk finnes? 

Shtokman Development har i tidligere mø-
ter med Bellona opplyst at hele prosjektet vil 
medføre utslipp på 2,6 millioner tonn CO2. 
Til sammenligning var russiske utslipp i 2008 
totalt 1,6 millioner tonn CO2.  Svaret Nina får 
er at CO2-utslipp ikke er en del av den russiske 
forurensningslovgivningen, og at det derfor 
ikke er relevant. 

Lesikhinas konklusjon etter møtet er at in-
formasjonen som ble gitt om miljøkonsekven-
ser var så grunn og ufullstendig at det er umu-
lig for folk å forstå de alvorlige konsekvensene.

renere framTid 
Bellona Murmansks innsats i klimakampen 
innebærer et skarpt fokus på fornybare energi-
kilder. Lesikhina og yngstemann på kontoret, 
Jury Sergeev, jobber ut fra muligheter som er 
formulert i en rapport fra 2007, «Prospects  
for Development of Non-Traditional and  
Renewable Energy on the Kola Peninsula». 
Forskningsrapporten er utarbeidet i sam- 
arbeid med Kola Science Center og kalles bare 
«The Bible» på kontoret. 

Studien viser at regionen har et stort poten-
sial for vind-, vann- og bølgekraft. Vindressur-
sene, som er på enorme 360 TWh årlig, er blant 
Europas aller beste. Norges totalforbruk av 
elektrisitet er til sammenligning på rundt 120 
TWh årlig. 

60 prosent av energiforsyningen i Murmansk 
kommer fra atomkraftverket på Kola-halvøya. 
Det ble bygget på begynnelsen av 70-tallet og 
regnes som et av de skrøpeligste i hele Europa. 
Felles for de fire reaktorene er at de mangler 
en sikkerhetsinneslutning. Sikring – eller aller 
helst stengning – av atomkraftverket på Kola har 
vært en av hovedoppgavene for Bellona Mur-
mansk. En tykk betongvegg rundt reaktorene 
kan hindre radioaktivitet å spre seg i tilfelle en 
eksplosjon. Hvis Fukushima-reaktorene i Japan 
hadde manglet slik inneslutning, hadde ulykken 
etter tsunamien i mars 2011 blitt mye verre. 

De fornybare energiressursene på Kola kan 
erstatte hele atomkraftverket. Å informere po-

litikere, bedrifter og folk flest om mulighetene 
som ligger i fornybar energi er nå en sentral 
oppgave for Bellona Murmansk.

Bellonas Sergeev jobber for å øke interessen 
for fornybar energi. Han underviser og holder 
foredrag om bølger og vind. Våren 2011 er han 
i gang med et nytt prosjekt for å spre kunnskap 
og å få folk til å tenke ut løsninger selv. Han fikk 
en idé om å utlyse en konkurranse om hvem 
som kunne lage det beste datatspillet om  
energiløsninger i Russland. Han søkte pro-
sjektstøtte og fikk det. Premien er en iPad, og 
vinner-spillet skal lanseres i løpet av 2011. 

oPTimiSme
Informasjon er en viktig del av arbeidet i Bel-
lona Murmansk, og hovedperson her er den 
fjerde medarbeideren, Anna Kireeva. Hun  
har ni års fartstid i Bellona og er Murmansk-
kontorets skribent på nettsiden bellona.ru. 

Kireeva smiler mens hun engasjert legger  
ut om den økte folkelige interessen for miljø-
saker som hun opplever i Murmansk. Hun  
vil gjøre noe morsomt for å få mer oppmerk-
somhet om miljøsaker, og spesielt atom-
trusselen. For eksempel arrangerte hun 
rockefestival i Murmansk i forbindelse med 
minnemarkeringen etter Tsjernobyl-ulykken 
for 25 år siden. 

Opp gjennom årene har de ansatte i Bellona 
Murmansk, i samarbeid med hovedkonto-
ret i Oslo, gjort en helhjertet innsats for å løse 
atomavfallsproblemene i Andrejeva-bukta. 
G8-landene ble allerede i 2003 enige om å 
støtte Russland økonomisk i den kompliserte 
oppgaven det er å flytte atomavfallet på Lepse 
og i Andrejeva til et trygt sted – i den grad noe 
sted er trygt for radioaktivt atomavfall. 

I Italia er skipet Rossita blitt spesialdesignet 
for å frakte beholdere med brukt atombren-
sel på en forsvarlig måte. Planen er at det skal 
kunne transportere brukt brensel fra blant  
annet Andrejeva-bukta. Da er man kommet 
enda et skritt videre. 

Murmansk er ikke lenger så full av atom- 
avfall som den en gang var. Det meste ligger  
til rette for at Kola-halvøya nå kan fylles opp 
med ren, fornybar energi. Med vindkraft,  
bølgekraft og vannkraft kan Murmansk bli en  
del av løsningen – i stedet for å være en del av 
problemet.

Jeg visste jo meget vel at vi hadde  
dumpet både flytende og fast radioaktivt avfall, 
i både Barentshavet og Karahavet.
ANdrEJ zOLOTKOV | leder Bellona mUrmanSk

Vi satser sammen med Bellona 
på et bærekraftig oppdrett
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Hold matfatet rent!

1987 Sommeren 1987 gjen-
nomførte Bellona og 

Natur og ungdom «Hold matfatet 
rent»-kampanjen. Her holder Rune 
Haaland roperten for en lokal ildsjel. 
Med båten M/S Bellona reiste miljø-
vernerne fra Moss til Kristiansand for å 
drive relasjonsbygging, informasjons-
spredning og kartlegging av miljø-
situasjonen langs kysten. Dykkere og 
prøvetakingsutstyr var med om bord. 
Kampanjen ga lokalpolitikere, bedrifts-
ledere, massemedier og nordmenn 
generelt en aha-opplevelse av hvor 
forurenset kysten var. Slagordet «Hold 
matfatet rent!» er fortsatt et hyppig 
brukt uttrykk i dagens miljøkamp.

25 år i kamp for miljøet
milePÆler i bellonaS HiSTorie

Oppstarten 

1986 Miljøstiftelsen Bellona ble stiftet i et okkupert lokale 16. juni 
1986, rundt sju uker etter Tsjernobyl-ulykken. Et brennende 

miljøengasjement og et behov for å være mer fleksible og effektive enn store 
deler av den etablerte miljøbevegelsen var, lå til grunn for at seks unge gutter 
valgte å danne sin egen uavhengige stiftelse. Bellona introduserte «miljø- 
kriminalitet» som et nytt begrep i norsk offentlighet. Miljøvernerne la fram en 
rapport om miljøkriminalitet i norsk industri i oktober. Det ble gjort på en  
pressekonferanse der også den nye stiftelsen ble lansert offentlig. På bildet 
sees Frederic Hauge og Rune Haaland, de to stifterne som betalte inn stiftel-
seskapital. Haaland jobbet i Bellona til 2002 og Hauge leder fortsatt stiftelsen.

Møkkagraving

1991 Mens politiet prøvde å legge aksjonistene fra Bellona i bakken 
ropte skoleungdommen som så på taktfast: «Rydd opp! Rydd 

opp! Heia Hauge! Heia Hauge!». Hydro på Notodden var ansvarlig for flere 
dynger med giftavfall, men nektet å gjøre noe med dem. Etter tips fra skole-
ungdommen gravde Bellona opp flere tønner med giftig avfall, og dumpet like 
godt to av tønnene utenfor hovedinngangen til Hydros fabrikk. Bellonas kamp 
mot Hydro begynte noen år før, i 1987, da Bellona klippet seg igjennom gjer-
det hos Hydro på Herøya i Porsgrunn på grunn av mistanker om svært store 
kvikksølvutslipp. utslipp av totalt 167 tonn kvikksølv gjorde arbeiderne syke. 
Det anslås at Hydro måtte bruke en halv milliard kroner på å rydde opp. I 1988 
raste Bellona på nytt over Hydro på Herøya, denne gang etter avsløringen av 
store dioksinutslipp fra magnesiumsfabrikken. Bellonas aksjonister brukte 
sine spader og ulike aksjonsformer aktivt gjennom 80- og begynnelsen av 
90-tallet – og en rekke bedrifter fikk gjennomgå for sine miljøsynder.

Seier i Titania-saken

1990 Etter en lang drakamp sto Bellona igjen som vinnere i Tita-
nia-saken. Gruvebedriften Titania slapp gruveslam rett ut i 

havet. Slammet tett gjellene til fisken og ødela for store områder med fiske-
egg. Som en del av kampen hadde aksjonistene tatt med seg skitten fisk og 
okkupert miljøvernminister Sissel Rønbecks kontor. Et landdeponi ble den 
endelige  løsningen på problemet. Regjeringen gikk med på å pålegge gru-
vebedriften å bygge landdeponiet, som har forhindret utslipp av to millioner 
tonn årlig ut i havet. Deponiet kom i full drift fra og med 1994. 

Sovjetunionen brukte områdene ved Novaja 
Semlja til å prøvesprenge atombomber, 90 km 
fra Norge. Dette året gikk Bellona til farvannet 
utenfor med M/S Genius, og lå der som levende 

skjold mot flere sprengninger. Det endte med arrestasjon og bortvisning, men kun 
én sprengning ble foretatt i området etter dette. Reisen til Russland var innlednin-
gen på et langvaring arbeid mot atomtrusselen fra øst.

1990

I 1992 avslørte Bellona dumping av radioaktivt 
avfall i Barents- og Karahavet. Samme år besøkte 
Bellona anlegget Majak, i verdens mest radio-
aktive område i Sibir, og funnene ble presentert 

under FNs aller første klimaforhandlinger i Rio de Janeiro. Atomavsløringene skapte 
internasjonal oppmerksomhet rundt en tematikk som svært få hadde god informa-
sjon om. Med deltakelsen på klimatoppmøtet i Rio startet også Bellonas arbeid med 
de internasjonale klimaforhandlingene.

1992

Første atomrapport

1994 Rapporten «Kilder til 
radioaktiv forurensing 

i Murmansk og Arkhangelsk fylker», 
skrevet av Bellonas kjernefysiker Nils 
Bøhmer og rådgiver Thomas Nilsen, var 
et banebrytende stykke arbeid. Denne 
første helhetlige kartleggingen av atom-
problemene i nordområdene fikk stor 
oppmerksomhet internasjonalt. 

I 1994 arrangerte også Bellona en 
miljøkonferanse på en atomisbryter i 
Murmansk, med blant andre Eus miljø-
kommissær til stede. Konferansen bidro 
til at Eu engasjerte seg tungt i de rus-
siske atomproblemene.

Verden har fra midten av 1990-tallet 
og fram til 2011 lagt om lag 14 milliar-
der dollar på bordet i atomopprydding. 
Bellonas avsløringer og systematiske 
politiske jobbing gjennom påvirknings-
arbeid i Russland, Brussel og Wash-
ington har vært viktig for oppnå en slik 
økonomisk satsing.

Norges første el-bil

1989 I samarbeid med de 
hyperpopulære gutta i 

popgruppa a-ha kjøpte Bellona Norges 
aller første el-bil, en FIAT. Dermed star-
ter en årelang kamp med å jobbe for det 
Bellona er for: Avgiftsfritak, gratis par-
kering og gratis bompengering. 

Bellona kjørte i oppstarten totalt 17 
ganger ulovlig gjennom bompengerin-
gen, ofte med ulike kjendiser og medier 
på slep. Bellona ble bøtelagt ved alle 
anledningene, nektet å betale og kjøpte 
gang på gang bilen tilbake på tvangs-
auksjon, før myndighetene skjønnte at 
de var i ferd med å tape kampen. 

20 år senere får Frederic Hauge  
massiv oppmerksomhet fra minioritets-
ungdom i Oslo øst, motorsportmiljøer, 
snowboardere, finansmiljøer og velde-
dige organisasjoner ved å være Norges 
første eier av den elektriske sportsbilen 
Tesla Roadster.

Første utenlandskontor

1994 Som en konsekvens av 
Bellonas store aktivitet 

i Russland – og de store atomutfor-
dringene landet hadde, valgte Bellona 
å etablere et eget kontor med russiske 
medarbeidere i Murmansk i 1994. Det 
ble Bellonas første kontor utenfor Nor-
ges grenser.

Litt senere samme år åpnet Bellonas 
Eu-kontor i Brussel. Også her var atom- 
arbeidet det sentrale i starten, men  
senere har tema som fornybar energi og 
CO2-håndtering tatt det meste av tiden.

I 1996 ble Bellona uSA opprettet i 
Washington, som et direkte resultat av 
strategien som legges i forbindelse med 
Nikitin-saken. To år senere er Bellona på 
plass med et eget kontor i St. Peters-
burg. Også dette kontoret opprettes som 
en følge av at atomeksperten Aleksandr 
Nikitin hadde en dødsstraff hengende 
over seg på grunn av sitt arbeid for  
Bellona. Bellonas femte utenlandskontor 
ble åpnet i Polen i jubileumsåret 2011. 
Bellona Polska jobber først og fremst 
med CO2-håndtering.

Bellona på nett

1995 Bellona var tidlig ute 
med egne nettsider.  

Fra Bellonas årsrapport i 1995 kan  
man lese: «Bellona har benyttet  
elektronisk post og enkelte internett-
tjenester i lengre tid. Gjennom Bellonas 
World Wide Web kan Bellonas informa-
sjon i teorien leses av alle med tilgang 
til datamaskin og telenett. Antatte  
internettbrukere på verdensbasis er  
40 millioner». 

Med nettsidene utvidet Bellona den 
miljøjournalistikken organisasjonen 
hadde holdt på med siden lanseringen 
av Bellona Magasin i 1989. Magasinet 
kom for øvrig ut i ti år, før nettsidene ble 
den dominerende kanalen.

Nettstedet hadde siden oppstarten i 
1995 både en norsk og en engelsk side, 
og i 1996 kom den russiske. Det har  
hele veien vært slik at det er Bellonas 
russiske nettsider som leses av flest, 
og det skyldes at bellona.ru er et av få 
uavhengige nyhetsorganer som gir  
informasjon om klima- og miljøspørs-
mål i Russland. 

Seier i Nikitin-saken

2000 Endelig punktum i en 
kamp som tok nesten 

fem år. 13. september frikjennes Bello-
na-medarbeider Aleksandr Nikitin i Høy-
esteretts Presidium, etter at han også 
hadde blitt frikjent i russisk Høyesterett. 
Nikitin begynte å jobbe med atomspørs-
mål for Bellona i 1995, og året etter ble 
han arrestert av russisk etterretning 
som siktet ham for høyforræderi i form 
av spionasje.

Bellona slo KGB på russisk jord – en 
bedrift ingen har klart verken før eller 
senere!

Samarbeid med 
næringslivet

1998 Bellona lanserte sitt 
samarbeidsprogram 

med næringslivet, som den gang ble kalt 
B7-programmet. I det første året med 
denne modellen hadde Bellona bilate-
rale avtaler med totalt 16 ulike norske 
bedrifter og organisasjoner. 

I næringslivssamarbeidet utfordrer 
Bellona bedrifter til å ta i bruk gode 
miljøløsninger og det jobbes også fram 
flere foregangsprosjekter. I tillegg spar-
rer Bellona med sine partnere om ram-
mevilkår i miljøpolitikken.
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Bellona bruker også rettslige virkemidler i sin kamp mot petroleumsvirksomheten. I 2002 
klaget Bellona den norske regjerings skattelette til Snøhvit-utbyggingen inn for ESA, EFTAs 
overvåkingsorgan. ESA ga Bellona rett i at skattelettene var i strid med statsstøttereglene i 
EØS-avtalen, og regjeringen måtte endre regelverket. I tillegg ble oppstarten av utbyggin-

gen forsinket med tre måneder, noe som skal ha kostet Statoil én milliard kroner. Det var en viktig seier for miljøstiftelsen. Bellona 
mente at også det nye forslaget til skattelette til Snøhvit var i strid med EØS-avtalen, og klaget ESA inn for EFTA-domstolen. EFTA-
domstolen avviste anmodningen, fordi Bellona ikke kunne anses å være en part i saken. 

I 1999 foreslo Bellona for første gang et system 
med grønne sertifikater, eller el-sertifikater, en 
ordning som skal sikre forutsigbare rammer for 
produsenter av fornybar energi. Hensikten er å 

øke mengden fornybar energi. Kampen for et slikt system har vært lang og tung, men 
i desember 2010 ble det endelig klart at ordningen kommer på plass. Da signerte 
Norge og Sverige en avtale om et felles marked for grønne sertifikater – og Bellona 
kunne juble! Ordningen skal etter planen starte opp 1. januar 2012.

2002 2010

Sellafield-seier

2004 Bellona har gjennom 
mange år vært en 

streng kritiker av atomanlegget i Sel-
lafield i England, men takket være et 
grunndig faglig arbeid og en løsningso-
rientert tilnærming fikk organisasjo-
nen også gjennomslag hos dem som 
driver anlegget. I 2004 ble det bestemt 
at utslippene av det radioaktive stoffet 
technetium-99 skulle renses og lagres 
på land. De kontroversielle utslippene 
til havet tok dermed slutt. Sellafield be-
handler imidlertid fortsatt brukt atom-
brensel og lagrer enorme mengder høy-
radioaktivt, flytende avfall som trenger 
konstant avkjøling for at det ikke skal 
eksplodere. De neste årene skal anleg-
get behandle stadig mer brukt atom-
brensel, noe som vil øke de radioaktive 
utslippene til lufta. Statens strålevern 
slo dessuten nylig fast at en eventuell 
ulykke ved Tsjernobyl kan gi sju ganger 
større konsekvenser for Norge enn det 
Tsjernobyl hadde.  Bellona fortsetter å 
jobbe for at Sellafield reduserer risikoen 
ved driften av anlegget og for at alle an-
leggene ved Sellafield skal avvikles så 
raskt og sikkert som mulig.

Oljenekt i Lofoten

2001 Bellona stanset letebo-
ring ved Røst utenfor 

Lofoten. Stiftelsen klaget på vedtaket 
om å gi Hydro tillatelse til leteboring, 
og all virksomhet ble utsatt i påvente 
av forvaltningsplanen for Lofoten og 
Barentshavet. Denne kom i 2006, og 
ble senere «revidert» i 2011. Boringen 
ble dermed aldri utført. Bellonas påvir-
kningsarbeid gjennom mange år har 
sørget for at de sårbare områdene rett 
utenfor Lofot-kysten fortsatt ikke er  
åpnet for petroleumsvirksomhet. 

 renseløfter på Mongstad

2006 Regjeringen lovet CO2-rensing på Mongstad. Jens Stol-
tenberg betegnet det som nasjonens «månelanding» i 

sin nyttårstale til folket. Dette skjer nærmere 15 år etter at Bellona begynte 
å snakke om CO2-rensing (CO2-håndtering) for første gang, og åtte år et-
ter Frederic Hauge sto på NHOs årskonferanse og påviste at det kan lagres 
rundt 500 milliarder tonn CO2 i akvifier på norsk sokkel. Den gang – i 1998 
– foreslo Hauge at det ble bygget 20 gasskraftverk med CO2-deponering i 
Norge. 

Det var derfor en stor seier for Bellonas arbeid da regjeringen i 2006 ved-
tok utbyggingen av renseanlegg på Mongstad. Etter hvert kom imidlertid 
flere utsettelser fra den rødgrønne regjeringen og i februar 2011 ble det  
offentliggjort at investeringsbeslutningen om rensing på Mongstad nå ut-
settes til 2016. Når – og om – rensingen kommer i gang er uvisst. 

Statoil og regjeringen skylder på problemer med aminteknologi, men i  
ZEP har Europas fremste eksperter slått fast at utfordringer med aminer kan 
løses og ikke er grunn god nok til å utsette renseprosjekter.

Ifølge Bellona-leder Frederic Hauge står Mongstad-saken i dag som et 
symbol på at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, og at selv om 
viljen til tider kan være god, så er mangler gjennomføringsevnen. 

Time Hero

2007 Et av verdens ledende 
nyhetsmagasiner, 

TIME Magazine, utnevner Frederic 
Hauge som «Hero of the Environment». 
Magasinet vier Bellonas leder stor opp-
merksomhet med en artikkel om Bello-
nas historie, innflytelse og arbeidsme-
todikk. utmerkelsen fører til et skred av 
internasjonale foredragshenvendelser 
fra inn- og utland til Frederic Hauge.

EU vil ha Bellona

2005 I 2005 kom Bellonas 
«CO2 til EOR-rapport», 

om CO2-håndtering og meroljeutvinning, 
som ble møtt med stor interesse.  

Samme år ble Eus teknologiplattform 
for CO2-håndtering (ZEP) etablert. ZEP 
er en ekspertgruppe med representan-
ter fra forskning, industri og organisa-
sjoner. Frederic Hauge ble utnevnt til en 
av plassene i rådet som leder arbeidet. I 
2007 ble han valgt til viseformann i ZEP, 
en rolle han fortsatt har.

Andre bellonister har også sentrale 
posisjoner i ZEP: Paal Frisvold sitter i 
ZEPs koordineringsgruppe, Eivind Hoff 
er en av lederne i gruppen Policy and Re-
gulation og Anne Karin Sæther en av le-
derne i gruppen Public Communication.

ZEP jobber med utfordringer knyt-
tet til en storsatsning på teknologi for å 
fjerne CO2 fra store utslippskilder. ZEP 
er Eu-institusjonenes viktigste rådgiver 
på området. 

I 2009 ble Bellona-lederen en del av 
styret i en Eus teknologiplattform for 
biobrensler (EBTP), og da en felles  
arbeidsgruppe for teknologiplattformene 
for biobrensler og CO2-håndtering ble eta-
blert, ble Hauge en av lederne. Bellonas 
Tone Knudsen og Jonas Helseth utgjør 
sekretariatet for denne felles arbeids-
gruppen.

Klimakonferansen cc8

2008 I samarbeid med Hafslund og Club de Madrid, organisasjo-
nen for tidligere statsledere, samlet Bellona internasjona-

le toppnavn som Lord Nicholas Stern, Ricardo Lagos, Gro Harlem Brundtland 
og Göran Persson, i tillegg til framtredende norske politikere, som Erik Sol-
heim, og næringslivsaktører til klimakonferansen CC8. 

Teknologi og finans i klimakampen var overordnet tematikk, og konklusjo-
nene fra de ulike arbeidsgruppene gjennom det to dager lange toppmøtet 
ble presentert på FNs klimaforhandlinger, COP 14,  i Poznan samme år. 

Suksessen med CC8 førte til at de tre arrangørene bestemte seg for å 
gjenta suksessen i 2009. På CC9 deltok blant andre Robert F. Kennedy jr , 
Kronprins Haakon, José M. Figueres og Ira Magaziner fra Clinton Foundation. 
Både CC8 og CC9 hadde som mål å gi konkrete innspill til klimatoppmøtet i 
København i 2009, der verden etter planen skulle enes om en ny klimaavtale.

Bellona-rapporten «How To Combat 
Global Warming», et ambisiøst og faglig 
sterkt arbeid, ble presentert. Rapporten 
viser hvordan tilgjengelige og framvok-
sende teknologiske løsninger kan redu-
sere verdens klimagassutslipp med 85 
prosent innen 2050. Rapporten var et 
svar på FNs klimapanels store rapport 
i 2007, som understreket behovet for 
større reduksjoner i klimagassutslip-
pene enn tidligere antatt. 

2008

Kapret EU-milliarder

2008 Dette er en av de  
største seirene Bel-

lona har hatt i Eu, kanskje også den 
aller største. Da både Eu-toppmøtet og 
Europaparlamentet i desember 2008 
vedtok en finansieringsordning som vil 
gi flere titalls milliarder kroner til CO2-
håndtering, hadde Bellona spilt en sen-
tral rolle i kulissene. 

Forslaget om å øremerke klima- 
kvoter i det europeiske kvotehandels-
systemet til demonstrasjonsprosjekter 
for fangst og lagring av CO2 fra  
kraftverk og tungindustri kom opprin-
nelig fra Bellona, investeringsbanken 
Climate Change Capital og et knippe 
industriaktører. Forslaget ble iherdig 
lobbet fram til det lå på regjeringssjefe-
nes bord.

Hva den endelige summen blir,  
avhenger av kvoteprisen på det tids-
punkt pengene deles ut. De første  
midlene skal etter planen deles ut i 
2012. De øremerkede kvotemidlene 
kalles NER300 og vil gi en avgjørende 
starthjelp for stortstilt CO2-håndtering 
i Europa. Bellona har tidligere gjennom-
ført en studie som viste at CO2-hånd-
tering potensielt kan fjerne så mye  
som halvparten av CO2-utslippene i 
Europa.

101 løsninger

2009 Frederic Hauge ble 
forbanna da han 

hørte at andre aktører i miljøbevegel-
sen ønsket å fokusere på utstillingen 
«100 steder du må se før de forsvinner» 
under klimatoppmøtet COP15 i Køben-
havn. Dermed utarbeidet  Bellona  
konseptet 101 løsninger! Gjennom sitt 
gode nettverk og måneder med spreng-
jobbing sikret Bellona seg et offisi-
elt samarbeid med FN og København 
kommune om å få bli eneste nordiske 
NGO med utstilling på Rådhusplassen 
i København under det to uker lange 
toppmøtet. 

Flere tusen mennesker var innom 
Bellonas lokaler hver eneste dag, og 
lot seg inspirere av et høyteknologisk 
touch screen-databord, der de 101 
løsningene ble presentert og Bellonas 
scenarier vist. Totalt var over 30 Bello-
na-medarbeidere i sving, og Bellonas 
miljøskip Kallinika var trygt plassert i 
Nyhavn. Inne på selve forhandlingssen-
teret skaffet Bellona seg et delega-
sjons- og konferanserom midt mellom 
de offisielle delegasjonene til Verdens-
banken og Brasil. Bellona arrangerte 
her over 45 workshops, hvorav de mest 
besøkte hadde over 150 delegater til 
stede. Både i 2010 og 2011 har Bellona 
opplevd stor interesse for 101 løsninger. 
Rett før dette jubileumsmagasinet gikk 
i trykken, kom det en offisiell henven-
delse fra kinesiske myndigheter om å få 
lov til å oversette magasinet om løsnin-
gene til kinesisk.

Nytt toppverv i EU

2011 Her overleverer en  
representant fra WWF i 

Brussel et brev til Bellona-leder Frederic 
Hauge, som er på vei inn til det første 
møtet til en ny gruppe som skal gi råd 
til Eus energikommissær Günther Oet-
tinger. Flere miljøorganisasjoner prøver 
å påvirke medlemmene i gruppen, som 
består av 12 anerkjente eksperter fra 
europeiske stiftelser og forskningsmil-
jøer. Gruppen skal gi råd om hvordan Eu 
best kan redusere klimagassutslipp i 
energisektoren med minst 85 prosent 
innen 2050. Ekspertene skal blant an-
net gi råd om hva konkrete lovforslag for 
CO2-kutt bør inneholde. Gruppens anbe-
falinger vil være en del av prosessen i Eu 
med å lage et overordnet veikart for en 
mer klimavennlig energisektor. 

Startskudd i sanda

2011 En historisk avtale om 
bygging av et testsenter 

for teknologiene i Sahara Forest Project 
(SFP) ble undertegnet i Aqaba i januar. 
200 mål av ørkenen i Jordan settes av 
for å teste ut hvordan ulike teknologier 
som saltvannsdrivhus, konsentrert sol-
energi og algedyrking kan berike hveran-
dre. Her skal sjøvann, ørkenlandskap og 
sol brukes til å produsere ferskvann, mat, 
elektrisitet og drivstoff. Bellona er en av 
tre eiere av SFP AS som nå utarbeider 
flere mulighetsstudier for prosjektet i 
Jordan. Første spadetak tas etter planen 
allerede i 2012. Det er også satt av 2.000 
mål til senere kommersiell utrulling. 
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i 1990 kom Bellona med båt til Russland for å 
stoppe atomprøvespregningene ved Novaja 
Semlja i Barentshavet. Ønsket om å løse 

atomproblematikken i de russiske nordområ-
dene var også grunnen til Bellona tok kontakt 
med meg i 1995. Når jeg i dag tenker tilbake, 
står det klart for meg at Bellonas engasjement 
i Russland har kostet organisasjonen mye. I 
Russland har Bellona opplevd å bli misforstått, 
mistenkeliggjort, rettsforfulgt, æreskrenket og 
til og med satt i fengsel. Men vi har også fått lønn 
for strevet. 

Det er vanskelig å si hva Bellona har hatt  
mest av i Russland: seiere eller nederlag, avvis-
ninger eller anerkjennelse. Myndighetene har 
over lang tid sørget for vanskelige arbeidsfor-
hold for det sivile samfunn i Russland. I løpet 
av de årene Bellona har jobbet i Russland har 
vi ofte opplevd fiendtlighet og til tider også noe 
som grenser til ondskap. Likevel har vi i Bellona 
ikke under noen omstendigheter gitt opp eller 
latt oss skremme bort. Til og med når det  
har stormet som verst har Bellona stått på, 
kjempet og tapt, for så å reise oss på ny, kjempet 
og vunnet. Motgangen vi har møtt har gjort oss 
sterkere. 

alT endeVendeS
5. oktober 1995 markerte starten på den hittil 
vanskeligste perioden for Bellona i Russland. 
Fra og med denne dagen ble alt annet av Bello-
nas arbeid satt på vent de neste fem årene. Det 
var denne dagen FSB (tidligere KGB) stormet 
Bellonas kontor i Murmansk, konfiskerte alle 
datamaskinene og alle våre dokumenter. Det 
var denne dagen våre medarbeidere både i Mur-
mansk og St. Petersburg fikk sine leiligheter 
endevendt og sine personlige eiendeler gjen-
nomsøkt. 

Natt til 6. oktober 1995 satt jeg i avhør på 
kontoret til FSBs etterforsker Igor Maksimen-
kov, samtidig som også min egen leilighet og 
eiendeler ble gjennomsøkt. Først etter tre timer 
returnerte ettersøkingsgruppen fra leiligheten. 

Lederen av gruppen kommer da brasende inn 
på avhørsrommet hvor jeg sitter, griper en flas-
ke vodka som står i vinduskarmen og går igjen. 
I Russland gjør man seg fortjent til litt vodka et-
ter hardt arbeid …

Den 6. februar 1996, klokka sju om morgenen, 
ble jeg arrestert. Jeg ble fortalt at jeg straks måt-
te bli med til politistasjonen, at jeg ikke trengte 
å ta med meg noe og at min kone ikke behøvde 
å være urolig. Noen timer senere ble jeg satt i 
fengsel, uten å vite hvorfor. Etter hvert ble jeg 
siktet for spionasje. 

inneSPerreT
I fengselcellen får man mye tid til å tenke. Og 
mye tid til å lese bøker. I FSB sitt fengsel, hvor 
jeg satt, sitter man i små eneceller. Noen sitter 
to og to. Jeg tror mitt tidligere liv som ubåtkap-
tein hjalp meg til å holde ut det innesperrede 
livet i fengselet. Følelsen av å være i en fengsel-
scelle kan på mange måter sammenlignes med 
det å være i en ubåt under vann. Forskjellen er at 
det føles litt sikrere; en fengselscelle kan verken 
synke eller plutselig begynne å brenne. Etter å 
ha vært lenge i marinen hadde jeg også fordelen 
av at jeg ikke var kresen i matvegen. Maten jeg 
ble servert i fengselet var derfor slett ikke så ille. 

Hver dag hadde vi rett til en times spasertur i 
det åpne luftegården. Det var en fin avveksling 
fra å sitte alene på cellen hele dagen. Av og til 
sparket vi fotball med en ball vi hadde lagd av 
noen filler. Med andre ord taklet jeg det å sitte 
i fengsel realtivt sett ganske bra. Det eneste jeg 
egentlig manglet de første tre månedene, var  
en advokat. Å sitte i fengsel uten advokat når 
man kan risikere å få dødsstraff, er ikke spesielt 
hyggelig. 

Mens jeg satt inne, visste jeg lite om det  
som foregikk utenfor fengselsmurene. Jeg  
visste ikke at Frederic Hauge og de andre i Bel-
lona ble nektet visum for innreise til Russland. 
Jeg visste ikke at profilerte mennesker, både i 
Norge og i andre land, offentlig forsvarte meg  
og min sak. Jeg visste ikke Boris Pystinstev og 

andre anerkjente menneskerettsforkjempere 
hadde opprettet en «forsvarskomité for  
Nikitin». Jeg visste rett og slett ingenting om 
hva som foregikk der ute i friheten. Det var bare 
å håpe og tro at man ikke ville bli glemt eller 
overlatt til seg selv. Jeg var ikke egentlig  
fortvilet. Men det hendte jeg spurte meg selv: 
Hvorfor er jeg her? Og hvorfor ble det arbeidet 
vi hadde gjort, som vi mente ville komme Russ-
land til gode, ansett å være et så stort svik mot 
landet? 

PuTin glemmer iKKe
I fengselet skrev jeg dagbok. Her skrev jeg mine 
personlige tanker og betraktninger om alt som 
foregikk. I dag, når jeg på ny leser igjennom dag-
boken, skjønner jeg at jeg hadde et veldig naivt 
syn på FSB og påtalemyndighetene. For dem 
var det aldri et mål å få fram sannheten i saken 
min. Tvert i mot var målet deres å holde nok en 
“spion” fengslet, for så bli belønnet og forfrem-
met av sentrale myndigheter. 

Bellona vant til slutt krigen mot FSB i  
2000. Likevel fortsetter saken å prege organisa-
sjonens arbeid i Russland. For eksempel  
fikk programlederen i en av de statlige TV- 
kanalene nylig avslag fra ledelsen da de gjerne 
ville invitere meg til studio for å snakke om 
ulykken ved atomkraftanleggene i Fukushima 
og Tsjernobyl. Begrunnelsen var at jeg jobber 
for Bellona. 

Ikke-statlige organisasjoner har svært  
vanskelige arbeidsforhold i Russland, spesielt 
organisasjoner som Bellona. Mange som i  
dag sitter ved makten, inkludert statsminister 
Putin, var selv involvert i saken mot meg  
og glemmer ikke så fort et nederlag. Nettopp 
derfor har vi ofte blitt møtt med fiendtlighet, 
noe vi nok også kommer til å fortsette å oppleve 
i framtida. Samtidig opplever vi at flere og  
flere forstår betydningen av vårt arbeid og  
støtter oss. Det er det som driver oss framover 
og som gjør at vi fortsetter å arbeide for det  
vi tror på. 

«Jeg tror mitt tidligere liv 
som ubåtkaptein hjalp  
meg til å holde ut det inne-
sperrede livet i fengselet.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Atomekspert og styreleder for Bellonas St. 
Petersburg-kontor. Jobber ved Bellonas kontor 
i Oslo.

Historien
Ble arrestert av russisk etteretning i februar 
1996 og siktet for høyforræderi på grunn av sitt 
arbeid med radioaktiv forurensning for Bellona. 
Satt fengslet i ti måneder og ble ikke endelig fri-
kjent før i september 2000.

overSatt av | ANNE Gry rØNNINGEN

– Motgangen vi har møtt i Russland har gjort oss sterkere, 
mener Aleksandr Nikitin. Han jobber fortsatt med atom-
spørsmål i Bellona, og har en sentral rolle i dette arbeidet ved 
både Oslo- og St. Petersburg-kontoret. Foto: Knut Bry.

Den absurde prosessen mot Aleksandr Nikitin varte i nes-
ten fem år og var basert på hemmelige dekreter med tilbake-
virkende kraft. Foto: Bellona.

13. september 2000 kunne Bellona juble for endelig seier  
i Nikitin-saken, da Høyesteretts Presidium satte punktum i  
saken. F. v.: Daværende leder av Bellonas internasjonale  
arbeid, Siri Engesæth, Aleksandr Nikitin, ekstern journalist 
Tatjana Artemova, Frederic Hauge, advokat Ivan Pavlov,  
advokat Yury Schmidt, tidl. atområdgiver i Bellona, Thomas 
Nilsen og tidl. jurist i Bellona, Jon Gauslaa. Foto: Bellona.
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Les mer på skoda-auto.no.

DET KLOKE 
VALGET!

Nå har vi gjort et klokt bilvalg enda klokere. 
Alle Škodas modeller leveres nå i GreenLine-utgave 
som i tillegg til lavt forbruk, gir deg et særdeles 
økonomisk bilhold!

For priser, utstyrslister og prøvekjøring besøk skoda-auto.no. Avbildede modeller 
kan ha ekstrautstyr. Forbruk og Co2-utslipp fra: 3.4–4.6 l/100 km, 89–119 g/km

Les mer på skoda-auto.no

29. august 2001: Utenfor Røst venter Bello-
na-båten Kallinka på Norsk Hydros borerigg, 
som er på vei nordover for å lete etter olje på 
Røstbanken. Statens forurensningstilsyn 
(SFT) har gitt selskapet utslippstillatelsen de 
trenger for å starte prøveboring i de sårbare 
havområdene i Lofoten – til tross for massive 
protester. Nå skal boreriggen stoppes. Av ak-
sjonister fra Bellona og lokale fiskere. Lenger 
sør, på Fiskerinæringens forskningsinstitutt 
i Oslo, går fiskeriminister Otto Gregussen 
på talerstolen. Og slipper bomben. Boringen 
stoppes med umiddelbar virkning. 

are dagen før hadde samme minister 
hardnakket hevdet at boringen skulle 
gå som planlagt. Årsaken til helom-

vendingen? Bellonas klage på daværende SFTs 
vedtak, som påviste at utslippstillatelsen ble 
gitt før klagefristen var gått ut.

– Utgangspunktet for Bellona var at vi skal 
ivareta folks miljørettigheter. Vårt motto er 
Magnus Lagabøtes ord: «Med lov skal landet 
bygges, ikke med ulov ødes», forteller Frederic 
Hauge.

Gjennom Natur og Ungdom hadde Bellona-
gründerne fått innblikk i hvor vanskelig det 
var for enkeltmennesker å nå fram i systemet. 
Det var behov for en pressorganisasjon, med 
kunnskap og erfaring nok til å kunne bruke de 
demokratiske verktøyene.

– Derfor er vi storforbrukere av klagerett, 
innsynsrett, anker, anmeldelser og hørings-
uttalelser. Det er nøkkelen til vår innflytelse, 
fortsetter Hauge.

ParagrafrYTTerne
Bellonas klage på SFTs vedtak ble halmstrået 
som Miljøverndepartementet kunne gripe fatt 
i for å få stoppet den kontroversielle prøvebo-
ringen. Klagen fikk såkalt oppsettende virk-
ning: Boringen ble utsatt på ubestemt tid mens 

VaKTbiKKJe
Det er ikke aktivister i røde kjeledresser som er 
Bellonas fremste våpen. Det er samme gjengen i 
dress og drakt, med Norges lover under armen. 
tekSt | MArIANNE ALFSEN/FELIx MEdIA foto | ØIVINd MAdSEN

Storforbruker 
av demokrati

b

Vårt motto er Magnus Lagabøtes ord: «Med 
lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes»
FrEdErIc HAUGE | leder I Bellona

klagen ble behandlet. 1. juli 2002 kom avgjørel-
sen. Utslippstillatelsen var gått ut på dato og 
Bellona fikk medhold. Et tiår senere er Lofoten 
fortsatt trygg for leteboring. 

– Vi må kunne loven og forvaltningssyste-
met ut og inn for å få til slikt. Derfor har Bel-
lona alltid hatt jurister i organisasjonen. Det 
handler ofte om å finne eksempler som skaper 
presedens. Ved å gå inn i én sak, kan vi forandre 
en hel bransje. Det har vi gjort gang på gang, 
sier Hauge. 

maSeKoPPene
– Bellona har alltid vært flink til å bruke de de-
mokratiske kanalene for å få innblikk i det som 
gjøres i forvaltningen, sier Ellen Hambro, di-
rektør for Klima- og forurensningsdirektoratet 
(tidligere SFT).

– Jeg er glad for at miljøvernorganisasjoner 
som Bellona kikker oss i kortene. Noen ganger 
kan det være slitsomt, men det er meningen, 
og bra for den demokratiske balansen, fortset-
ter hun.

Miljøvernmyndighetene er vant til å stå til 
rette for demokratiets vaktbikkjer, men en-
kelte offentlige instanser må sjelden forholde 
seg til dem.

– Dersom vi ikke bruker verktøyene, ruster 
de. En offentlig instans som ofte blir utsatt 
for anker, klager og innsynskrav, skjerper ar-
beidet i større grad enn en som aldri blir gått 
etter i sømmene. Jeg har ofte lurt på hvorfor 
Helse-Norge ikke har skapet et «Helsona» el-

ler Skole-Norge et «Skolona», som tar i bruk de 
samme metodene, sier Frederic Hauge.

SiKKerHeTSVenTil
Også i EU-systemet bruker Bellona sine de-
mokratiske rettigheter, blant annet gjennom 
å arrangere høringer i Europaparlamentet. I 
Russland-arbeidet er utgangspunktet et annet, 
fordi landet mangler demokratiske verktøy og 
rettigheter vi tar for gitt i Norge. 

– Da Bellona-medarbeideren Aleksandr Ni-
kitin ble arrestert og tiltalt for landsforræderi 
for sitt arbeid med atomsikkerhet, så vi at uten 
grunnleggende demokratiske rettigheter kan 
man ikke drive miljøvern. Derfor ble miljøret-
tigheter en så viktig del av Bellonas arbeid i 
Russland, forteller Kristin Jørgensen, som le-
der Russlandavdelingen.

Bellona jobber blant annet med å forbedre 
russisk miljølovgivning, bistå folk juridisk i 
miljøsaker, trene media i å bli miljøvaktbikkjer 
og opplyse folk om deres miljørettigheter. 

Men fokuset på tørr juss og grundig faglig 
arbeid betyr ikke at Bellonas aksjoner bare er 
spill for mediegalleriet. 

– Fredelig, sivil ulydighet og aksjoner, hvor 
man tar ansvar for det man gjør, er en sikker-
hetsventil for demokratiet. Men det må brukes 
med forsiktighet og bare når alle andre veier er 
utprøvd, mener Hauge. 

Og hadde ikke fiskeriministeren gått på ta-
lerstolen den dagen i 2001, ville Bellonas rød-
kledte aksjonert. Høylytt.
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onjour,  monsieur Frisvold!, sier ser-
vitøren blidt før hun kysser ham på 
kinnet. 

På Residence Palace er det hvite duker på 
bordene og høyt opp til taket. Paal Frisvold, 
som er Bellona Europas arbeidende styreleder, 
har bodd i Brussel i 14 år og jobbet for Bellona 
i ti av disse.

– Her er du i hjertet av maktsentrum. Det er 
alltid noen fra Kommisjonen, Parlamentet eller 
Ministerrådets sekretariat her, sier han og peker 
diskret ut de lunsjgjestene han kjenner igjen.

– Menyen koster 12 euro, så stedet er ikke 
bare for de rike. Alle tenkelige lobbyister, EU-
byråkrater, representanter fra medlemslande-
ne og journalister møtes her. Og se! Der sitter 
en irsk prest. Selv de lobber her! 

allTid Tidlig uTe
Frisvold er her for å møte en rådgiver fra Kom-
misjonens generaldirektorat for energi. DG 
Energi, som det heter på EU-sjargong, jobber 
med å forberede et forslag til ny EU-politikk 
innen oljesikkerhet, og Bellona vil at nye regler 
skal bli så strenge som mulig. Frisvold lytter og 
nikker.

–  Mmm… Mmm… Ja, det møtet du nevner 
der stiller vi gjerne på, og vi må trekke inn en 
geolog og ingeniør vi har i Oslo som kjenner ol-
jebransjen veldig godt.

Mens vi spiser slenger Aftenpostens kor-
respondent innom, for i etasjene over holder 

en rekke internasjonale medier kontor. Han 
får siste nytt om finansieringen av europeiske 
prosjekter for fangst og lagring av CO2 før han 
må tilbake på kontoret. 

Bellona Europa er alltid godt orientert  
om de politiske prosessene innen sine saksfelt. 
Et bredt nettverk som det har tatt mange år  
å bygge opp er noe av hemmeligheten. Viktig  
er det også at Bellonas ansatte i Brussel  
kjenner EUs indre liv, arbeidsform og prose-
dyrer. Dermed kan Bellona delta i prosessene 
helt fra starten av – eller til og med foreslå nye 
intiativ. 

– Vi vet hvordan det politiske arbeidet her 
fungerer. Mange kommer på banen først når 
Kommisjonen sender et ferdig lovforslag til 
Rådet og Parlamentet, og da er mulighetene for 
å medvirke blitt snevret inn. Norske politikere 
tar som regel ikke tak i saker før løpet er kjørt, 
sier Frisvold.

Hei Til eu
Høsten 1994, rett før det norske folk skulle 
stemme ja eller nei til norsk medlemskap i EU, 
fikk Bellona med seg daværende miljøkommis-
sær i EU, Ioannis Paleokrassas, til Kola-halv-
øya for å se på problemene med atomavfall. 
Bellonas første rapport om radioaktiv foru-
rensing i Nordvest-Russland hadde nylig vakt 
internasjonal oppmerksomhet.

Paleokrassas ble sjokkert. På et seminar om 
bord i en atomisbryter i Murmansk lovet kom-

missæren at EU skulle hjelpe til med oppryd-
ningen og han ba om å få bruke Bellona som 
rådgiver. 

– Dette var starten på vårt arbeid i EU – og 
det handlet om storpolitikk og internasjonalt 
samarbeid. Miljøproblemene i Russland var så 
store at EU og USA måtte gå inn i saken, fortel-
ler Frisvold.

Da Norge takket nei til EU i november hadde 
Bellona allerede etablert seg i Brussel. 

Bellona, som nylig hadde åpnet et kontor 
også i Murmansk, bidro så til å få på plass en 
interparlamentarisk gruppe med represen-
tanter fra EU, USA og Russland. Gruppens 
største utfordring var å finne nok midler til å 
drive opprydningsarbeid i Russland. Det endte 
med at europeiske land la mer enn 100 mil-
lioner euro på bordet og i 2003 ble det inngått 
en internasjonal avtale om et samarbeidspro-
gram for håndtering av brukt atombrensel og 
demontering av gamle atomubåter.

Hør og bli HørT 
Gjennom årenes løp har Bellona holdt en rek-
ke høringer i Europaparlamentet, og et klart 
flertall av disse har handlet om atomspørs-
mål. Målet med slike høringer er å sette viktige 
spørsmål på dagsorden og informere relevante 
politikere og rådgivere i Parlamentet.

– Vi lager en arena for diskusjon om mulige 
løsninger, og vi gjør det i Parlamentets ånd. 
Alle synspunkter skal komme fram og hørin-

bellona-KonTor
Bellonas miljølobbyister i Brussel jobber for å endre  
lovverk og flytte på milliarder. De kan sin vei gjennom 
korridorer, møterom og lunsjsteder. 

På innsiden i EUs hovedstad

Bellona Europa, Brussel, Belgia

1994
Ansatte
Tre ansatte, en arbeidende 
styreleder og en prakti-
kant.

Viktigste arbeidsområder
CO2-håndtering, karbonnegativ 
energi, bioenergi, Eus Arktis-po-
litikk og nye regler for oljeboring 
til sjøs.

åpnet

tekSt | ANNE KArIN SæTHEr | foto | TIM dIrVEN/FELIx FEATUrES
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Bellona har en liten, men effektiv 
gruppe miljøvernere i Brussel. Her  
er Bellona Europa samlet ved  
Europaparlamentet: Daglig leder Eivind 
Hoff, praktikant Lorelei Limousin, råd-
giver Jonas Helseth, nestleder Tone 
Knudsen og styreleder Paal Frisvold. 
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Kalde, klare, rene fjorder gir sjømat av verdensklasse  
Fisk i norsk havbruk lever i fantastiske omgivelser, med vannforhold i verdensklasse. Lerøy er som en av 
verdens største produsenter av sjømat avhengig av at verdens hav lokalt og internasjonalt blir godt forvaltet. 

Vi har et ansvar og er avhengig av å spille på lag med og ta vare på naturen. Lerøy lever av og arbeider i pakt med naturen, og er 
derfor helt avhengig av å ha den på sin side også i framtiden. Vi kan fortsatt bli bedre på det meste og hver dag arbeider vi hardt 
for å komme opp med nye og mer miljøvennlige løsninger. Vi er glade for at vi har et  fantastisk utgangspunkt for miljøvennlig 
matproduksjon for all fremtid.
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Take action today – for a difference tomorrow

gene er åpne for alle som er interessert, sier 
Frisvold.

En rekke høringer har også handlet om CO2-
håndtering – det å fjerne CO2 fra store utslipp-
skilder, som kullkraftverk . På en av de siste 
høringene med dette temaet, i mars 2008, var 
oppmøtet uvanlig stort. I panelet satt Frederic 
Hauge sammen med daværende energiminis-
ter Åslaug Haga og en rekke andre europeiske 
politikere, som Jerzy Buzek, nåværende presi-
dent i Europaparlamentet.

Høringen var brennaktuell. EU var midt 
inne i prosessen med den nye klima- og energi-
pakken, som inneholdt en rekke forslag knyttet 
til CO2-håndtering – og flere av forslagene var 
kontroversielle. 

Bellona arrangerte høringen sammen med 
en av de mest profilerte EU-parlamentariker-
ne, liberale Chris Davies fra Storbritannia. Han 
hadde nylig blitt utpekt til Parlamentets saks-
ordfører for direktivet om geologisk lagring av 
CO2 – og skulle dermed lose i havn det første 
settet med lovforslag som handlet om CO2-
håndtering i EU. 

– Da jeg ble saksordfører var Bellona de før-
ste jeg gikk til for å spørre: «Hva skal til for at vi 
kommer videre med CO2-håndtering?», fortel-
ler Davies.

lobbYSommer
Prosessen med å få på plass CO2-håndtering 
sto temmelig stille på det tidspunktet. EU 
hadde riktignok allerede i 2007 støttet et for-
slag om å etablere et demonstrasjonsprogram 
for CO2-håndtering i Europa. Forslaget, som 
opprinnelig kom fra EUs teknologiplattform 
for CO2-håndtering – der Frederic Hauge er 
viseformann – innebar at de første 10-12 rense-
prosjektene skulle få en spesiell status og dele 
kostnader og informasjon. Problemet var, som 
det ofte er, at det manglet penger. Motviljen 
mot å betale for rensing var enorm. 

Etter å ha rådført seg med Bellona gikk Chris 
Davies inn for et forslag om å sette et utslipps-

Bellonas lobbytips

Lag nettverk
Det er vanskelig å påvirke Eus politikk som  

enkeltaktør. Bygg nettverk og få oversikt over 
holdninger og posisjoner innen ditt område.  

Lag allianser.

Vær på rett sted til rett tid
Du må kjenne saksgangen i Eu-systemet og  

presentere løsninger på et tidlig stadium. I Eu 
dukker et hav av initiativ, høringer og lovforslag 

opp hele tiden, så du må kunne kaste deg  
rundt og være til stede når noe skjer.

Kjenn fakta
Be aldri om et møte uten å være godt forberedt. 

Du må kunne presentere og diskutere saken  
din ned i minste detalj.

Tenk europeisk
For å lykkes i Eu må du tenke helhetlig.  

Du kan ikke bare være opptatt av hva som  
er best for deg eller ditt land.  

tak for CO2, slik at den mest forurensende pro-
duksjonen ble ulovlig hvis den ikke ble renset. 
Dette forslaget har foreløpig ikke ført fram. Et 
annet forslag som Davies og Bellona ivret for 
har derimot sørget for å flytte prosessen et sju-
milssteg framover.

Dette andre forslaget ble lagt fram av en 
gruppe som kalte seg CCS Leadership Coali-
tion, og støttet av Davies. Bellona spilte en vik-
tig rolle i gruppen, der øvrige deltakere var et 
knippe industriaktører og investeringsbanken 
Climate Change Capital.

Ideen fra CCS Leadership Coalition gikk ut 
på å øremerke en del av utslippskvotene i EUs 

kvotehandelssystem. I Europa må de som dri-
ver industri og kraftverk med store CO2-ut-
slipp betale for klimakvoter, og dette gir store 
inntekter til staten. En del av pengene måtte 
kunne brukes på de første store CO2-håndte-
ringsprosjektene – demonstrasjonsprosjek-
tene.

Forslaget var upopulært, fordi det ville ta av 
penger som ellers ville gått til statskassa i EU-
landene. Mange mislikte også at én type tekno-
logi skulle få fordeler. Forslaget var imidlertid 
det eneste som både kunne gi nok midler og 
vedtas i løpet av 2008. 

Sommeren 2008 var en lang, intens lob-
bysommer for Bellona og andre som jobbet 
for finansieringsforslaget, med møter i Paris, 
Brussel, Warszawa, Berlin, Bucuresti, Køben-
havn, Stockholm, Madrid, Lisboa og London. 
Aldri før har Bellona brukt så mye ressurser 
på dialog med myndigheter og politikere i EU-
landene.

SVimlende Summer
12. desember 2008 sitter Frankrikes presi-
dent Sarkozy og gliser selvtilfreds ved siden av 
Kommisjonens president Barroso. De holder 
pressekonferanse for å fortelle at EU – under 
det franske formannskapets ledelse – har klart 
å enes om både en finanskriseplan og en ny 
energi- og klimapolitikk. Sarkozy kaller den 
nye klimapakken historisk. Samtidig forhand-
les det fortsatt på bakrommet.

Finansieringsforslaget var nesten i boks, 
men det lå an til at bare 200 millioner kvoter – 
betydelig mindre enn målet på 300 millioner 
– skulle settes av til CO2-håndtering og enkelte 
former for fornybar energi. Noen minutter før 
møtets slutt fremmer tre land; Storbritannia, 
Tyskland og Italia, et forslag om å øke potten 
til 300 millioner. Ingen sier noe. Det går et par 
sekunder hvor alle titter på hverandre – og så 
er forslaget plutselig vedtatt. 

– Summene man forpliktet seg til den dagen 
er enorme! Med en kvotepris på 15-20 euro vil 

Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga, EU-parlamentariker 
Chris Davies og Bellonas Paal Frisvold under en høring om CO2-håndte-
ring i Parlamentet, arrangert av Davies og Bellona. Foto: Nils Bøhmer

Da Bellona holdt en høring om fangst og lagring av CO2 i Europaparla-
mentet i 2008 var interessen stor blant rådgivere, politikere, lobbyis-
ter og journalister. Foto: Nils Bøhmer
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300 millioner kvoter gi godt mellom 35 og 50 
milliarder norske kroner! Av dette vil bror-
parten gå til CO2-håndtering, forteller Eivind 
Hoff, daglig leder av Bellona Europa.

– I min tid i Bellona er denne seieren det 
største vi har opplevd! Det er sjelden man opp-
når så konkrete og betydningsfulle resultater, 
sier den erfarne miljølobbyisten. 

De øremerkede kvotemidlene (kalt 
NER300) vil gi en avgjørende starthjelp for 
storstilt CO2-håndtering i Europa. Våren 2011 
kom første runde med søknader inn til EU fra 
ulike renseprosjekter, og de første pengene 
skal etter planen betales ut i 2012.

– Vi var flere aktører som samarbeidet om 
dette løpet, så dette var ikke noe Bellona opp-
nådde alene, men i internasjonal politikk er 
det jo nettopp samarbeid som fører fram, sier 
Hoff. 

 
møTePlaSS
Bellonas lokaler i Rue du Trône 61 brukes jevn-
lig til møter mellom ulike interesser i Brussel. 
Mange av møtene i EUs teknologiplattform for 
CO2-håndtering (ZEP) holdes her. ZEP består 

Fagrådgiver for bioenergi, Tone Knudsen, er 
midlertidig i Brussel – som så mange andre i 
byen. Hun jobber vanligvis ved Bellonas kontor 
i Oslo, men er i Brussel for en periode på nær-
mere to år. Knudsen er nå nestleder i Bellona 
Europa, og hun representerer Bellona i EUs 
teknologiplattform for biobrensler. Som i ZEP 
finnes det også i denne teknologiplattformen 
mange meninger som er på kollisjonskurs.

– Bioenergi er et utfordrende felt å jobbe 
med. Ettersom enkelte former for produksjon 
av biomasse kan være direkte skadelig for  
miljøet eller stå i konflikt med matproduk-
sjon, er det viktig å finne de gode, bærekraf-
tige løsningene for å erstatte fossil energi, sier 
Knudsen.

iKKe Hamre løS
Hun er samtidig opptatt av at det beste ikke må 
bli det godes fiende:

– Mye av bioetanolen som produseres i dag 
er langt fra å være perfekt, ettersom den lages 
av for eksempel hvete, som kunne vært brukt til 
mat i stedet. Vi kan likevel ikke sitte og tvinne 
tomler helt til all bioetanol lages av avfall og 

alger. Vi må begynne å skape et marked og en 
infrastruktur for bioetanol nå. 

– Hvis alle løsninger skal være helt perfekte 
kommer vi oss ikke videre. Vi må se på hva som 
fungerer i et større perspektiv, sier hun og leg-
ger til: 

– Det gjelder for øvrig all politikk i EU. Man 
kan ikke bare hamre løs med sin egen sak når 
man skal lobbe for sine interesser. I EU-syste-
met må man bygge allianser og tenke helhetlig. 
Det beste er om du kommer til politikerne med 
den kompromissløsningen de trenger. Da opp-
når du som regel mer enn om du bare står på ditt.

 
SPYdSPiSSen
I teknologiplattformen for biodrivstoff har Bel-
lona fått opprettet en egen arbeidsgruppe for 
marin biomasseproduksjon, som algedyrking. 
Alger tar ikke områder fra matproduksjon, 
de formerer seg raskt og kan gi store mengder 
energi på relativt kort tid.

Bellona tok også initiativ til en arbeidsgruppe 
som går under navnet Joint Taskforce. Den er et 
bindeledd mellom teknologiplattformenene for 
biodrivstoff og CO2-håndtering. Knudsen har 

gjort mye av jobben med å stable arbeidsgruppa 
på bena. Hun ivrer voldsomt for temaet som vil 
bli sentralt for gruppa, karbonnegativ energi:

– Kombinasjonen av bærekraftig biomasse 
og CO2-håndtering åpner opp noen fantastiske 
muligheter, sier Knudsen og smiler.

– Planter og annen biomasse tar opp CO2 
mens de vokser, og hvis du bruker biomassen 
i kraftverk der CO2-en fanges og lagres kan du 
lage karbonnegativ energi. Da går ikke utslip-
pene bare ned til null, men i minus, for du fjer-
ner CO2 fra atmosfæren, sier hun og fortsetter:

– Dette er spydspissen av de klimaløsnin-
gene Bellona jobber med nå. Vi ønsker å skape 
arenaer der vi kan utvikle slike karbonnegative 
løsninger videre på et internasjonalt nivå. 

Knudsen utgjør sekretariatet for Joint Task-
force sammen med kollega Jonas Helseth. Han 
har jobbet i Brussel i mange år, men er relativt 
fersk i Bellona Europa. Helseth ser på Bellonas 
posisjon i EU som unik:

– At en liten organisasjon som Bellona har 
klart å bygge seg opp slik, og at vi blir hørt – og 
til og med kontaktet i mange saker, er ganske 
utrolig. Det er helt spesielt, ikke bare for en 

Jonas Helseth og Tone Knudsens  
viktigste oppgave på Bellonas kontor 
i Brussel er arbeidet med å kombine-
re bioenergi og CO2-håndtering – noe 
som kan gi karbonnegativ energi.

HaugeS ToPPVerV i eu
De siste årene har Bellona fått en rekke be-
tydningsfulle posisjoner i Brussel. Det star-
tet med at Bellonas leder Frederic Hauge ble 
valgt inn i styret, Advisory Council, da Eus 
teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP) 
ble etablert i 2005. To år senere ble han ut-
nevnt til viseformann, en rolle han fortsatt 
har. 

I 2009 ble Hauge en del av styret i en Eus 
teknologiplattform for biobrensler (EBTP). 
Da en felles arbeidsgruppe, Joint Taskforce, 
for teknologiplattformene for biobrensler og 
CO2-håndtering ble etablert, fikk Hauge opp-
gaven med å lede arbeidet, sammen med di-
rektører fra Alstom og det finske forsknings-
instituttet VTT. Karbonnegativ energi er et 
sentralt tema som vil bli behandlet i denne 
gruppen.

Bellona-lederen sitter også i styrings-
gruppen for European Industrial Initiative for 
CCS, et arbeid som er knyttet til Eus strate-
giske energiplan for teknologier som skal re-
dusere Europas CO2-utslipp fram mot 2050.

Våren 2011 fikk Hauge nok et høythen-
gende verv. Europakommisjonens toppsjef 
for energi, energikommissær Günther Oet-
tinger, har etablert en eksklusiv liten gruppe 
av rådgivere som skal gi innspill til arbeidet 
med Eus energiveikart for 2050. Eus mål for 
2050 er å ha en konkurransedyktig økonomi 
og en sikker energiforsyning uten CO2-ut-
slipp. Sammen med fremstående europeis-
ke akademikere skal Hauge gi Oettinger råd 
om hvordan Eu skal få til dette.

Andris Piebalgs, tidligere energikommissær i EU, syntes ikke det er rart at en miljøverner fra 
Norge får plass i viktige fora i EU. Da Frederic Hauge i 2009 kom inn i ledelsen i EUs tekno-
logiplattform for biodrivstoff, sa Piebalgs følgende: – Vi ønsker å få med dem som har mest 
kompetanse, og innenfor CO2-håndtering og bioenergi er Bellona blant verdens ledende. 
Foto: Tor Erik Mathisen/VG

av drøyt 40 selskaper, organisasjoner og fors-
kningsinstitusjoner og er EU-systemets viktig-
ste rådgiver innen fangst og lagring av CO2. 

Selv om rensing er et felles mål, er interes-
sene sprikende: Noen – som Bellona – brenner 
for rensing og ønsker å få det på plass så raskt 
som mulig, mens andre – som kullkraftselska-
pene som må være med og betale for rensingen 
– gjerne er mer motvillige og prøver å skyve 
investeringene foran seg.

En tidlig vårdag i 2011 er møterommet full-
pakket av ZEP-folk. Noen i skjørt, de fleste i 
mørke dresser. Temaet er hvor man skal få 
penger fra for å betale for CO2-håndtering i 
tida etter demonstrasjonsprogrammet. Fra et 
par energiselskapers hold blir det sagt at man 
fortsatt må bruke kvotesystemet, men Eivind 
Hoff viser til at det trengs langt større summer 
og tøffere virkemidler, rettet spesielt inn mot 
CO2-håndtering, for å få innført teknologien i 
stort omfang. 

For Bellona er dette opplagt, men spesielt 
kullkraftselskapene vegrer seg for å forplikte 
seg til noe som helst. En av representantene fra 
tysk kullindustri sitter med armene i kors ved 
enden av bordet. Han har en anstrengt strek av 
et smil i ansiktet og rister sakte på hodet:

– Njaaa… Njooo… Ok, da! sier han og godtar 
Hoffs premisser.

Dermed kunne møtedeltakerne begynne 
å diskutere nye, mer konkrete tiltak. For å 
komme videre i møter som disse må man være 
i stand til å plukke resonnementer fra hveran-
dre, og finne en kjerne av enighet som det kan 
bygges videre på.

Man kan ikke 
bare hamre løs med 
sin egen sak når man  
skal lobbe for sine  
interesser.
TONE KNUdSEN |  
neStleder Bellona eUropa
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I 105 år har Hydro utviklet hjørnestensbedrifter basert på kortreist kraft fra norske fossefall. 

Og mens andre går rundt og lurer på hva de skal holde på med etter oljen, er vårt svar like 
enkelt som det er lett; aluminium. 

I Hydro er det nemlig aluminium som gjelder. Og det skal vi fortsette med – i nye hundre år 
– så lenge verden vil ha lettere biler med lavere utslipp – så lenge aluminiumproduktene våre 
resirkuleres – så lenge det renner vann gjennom norske turbiner. 

Eller herfra til evigheten. 

ViSer Vei

Erlend Fjøsna og hans kolleger i Bellona 
Environmental CCS Team (BEST) lager 
veikart for en rekke europeiske land med 

store CO2-utslipp fra  
gass- og kullkraft-
verk og industri. 

Veikartene viser 
hva det vil innebære 
for de ulike landene 
å ta i bruk teknologi 
for å fjerne disse 
CO2-utslippene, 
gjennom fangst og 
lagring av CO2 (CCS).

– Så langt har vi 
fullført to veikart, et for Hellas og et for 
Polen, og konklusjonene i disse to har 
vært så klare og entydige at selv vi ble litt 
overrasket, forteller Fjøsna, som er pro-
gramansvarlig i BEST. 

Veikartet «A bridge to a greener Greece: 
A realistic assessment of CCS potential» 
viste at Hellas fram til 2050 kan kutte 
CO2-utslippene med nesten 29 millioner 
tonn, mer enn halvparten av CO2-utslip-
pene Hellas har i dag. Samtidig vil Hellas 
kunne spare enorme 16 milliarder euro, 
sammenlignet med et scenario helt uten 
CO2-håndtering, der landet i stedet vil 
måtte kjøpe klimakvoter for utslippene.

Bellona la dermed særdeles tungtvei-
ende argumenter på bordet for greske 
politikere og industriaktører. I Polens viste 
fordelene ved CO2-håndtering seg å være 
enda større. Polen har store mengder 
kull og får nesten all sin elektrisitet fra 
kullkraftverk. Landet ligger an til å måtte 
betale stadig større summer i klimakvoter, 
etter hvert som kvoteprisen øker.

– Det vil gå forbausende få år før CO2-
håndtering lønner seg i Polen. Scenario-
ene våre viser dessuten at CO2-håndtering 
kan sørge for at Polen har nok egenprodu-
sert energi framover, uansett hvor mye Eu 
måtte stramme grepet I klimapolitikken, 
sier Fjøsna.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra Polen 
har handlet om at vi fikk fram tingenes til-
stand og mulige løsninger på en veldig kon-
kret måte. Vi har oppnådd å skape en reell 
politisk diskusjon om CO2-håndtering der.

Nå står ungarn og Romania for tur, 
sannsynligvis også andre europeiske land. 
Bellona har jobbet med CO2-håndtering 
siden tidlig på 90-tallet. BEST ble eta-
blert i 2009 og jobber internasjonalt for å 
promotere CO2-håndtering som en viktig 
klimaløsning. BEST består av rundt 15 ek-
sperter i Bellona med bakgrunn fra blant 
annet geologi, fysikk, forretningsutvikling 
og politisk arbeid. Paal Frisvold er initiativ-
taker og prosjektleder.

Paal Frisvold på kontoret i Brussel. Han var en viktig pådriver i arbeidet med å få på plass 
verdens største økonomiske støttepakke for CO2-håndtering. 

norsk organisasjon, men for en liten organi-
sasjon fra hvilket som helst land å ha så stor 
gjennomslagskraft, sier han.

Helseth mener det har avgjørende betyd-
ning at organisasjonen er så fleksibel og at 
man samarbeider med forskningsmiljøer og 
industri.

– Vi ser etter løsninger der andre ser pro-
blemer. Dessuten tør vi å snakke med aktører 
som vi ikke nødvendigvis liker. Det må vi gjø-
re hvis vi skal ha oversikt over hvor utfordrin-
gene ligger og hvor det er mulig å få gjennom-
slag. Vi kan ikke argumentere med følelser. Vi 
må kunne fakta.

Kan biTe
For Bellona er EU den viktigste arenaen for 
utvikling av politikk og regelverk for beskyt-
telse av miljøet.

– Sammenlignet med andre deler av verden 
er EU på mange måter progressiv i klima-
politikken, og uten EU får vi ikke på plass en 

internasjonal klimapolitikk. Det er ganske 
åpenbart, sier Helseth.

Kollega Paal Frisvold tennes av tematikken 
og i iveren begynner han å gestikulere før han 
får åpnet munnen.

– EU har tenner! EU er den eneste interna-
sjonale organisasjonen som har en overnasjo-
nal dimensjon som kan sørge for at hvert land 
gjennomfører lovgivningen man bestemmer 
seg for. Når Japan og Canada ikke innfrir for-
pliktelsene sine i Kyoto-protokollen, skjer 
det ingenting. Ingen straffes. EU, derimot, 
har sanksjonsmuligheter. Dermed gjennom-
føres politikken i større grad, sier Frisvold og 
blir fulgt opp av Tone Knudsen:

– Ja, for miljøet er det som skjer i EU utro-
lig viktig. Vi er nødt til å være her og gjøre alt 
vi kan for å være både vaktbikkje og en kon-
struktiv pådriver. På mange områder setter 
dessuten EU standarder som kopieres i andre 
deler av verden, så gjennom å påvirke EU kan 
vi også påvirke resten av verden.

eU har tenner!
PAAL FrISVOLd | Styreleder Bellona eUropa

Erlend Fjøsna
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f angst og lagring av CO2 fra store  
utslippskilder, som kullkraftverk,  
kan spille en enormt viktig rolle i  

klimakampen. Nesten halvparten av EUs CO2-
utslipp kan fjernes gjennom slik CO2-hånd-
tering. Derfor har Bellona Europa jobbet mye 
med dette klimatiltaket – spesielt gjennom 
EUs teknologiplattform for CO2-håndtering 
(ZEP).

 Vi kom et langt stykke på vei da EU-topp-
møtet i mars 2007 gikk inn for å støtte ZEPs 
anbefaling om å etablere en rekke demonstra-
sjonsprosjekter for CO2-håndtering. Det var 
stort, men deretter sto prosessen stille, for det 
fantes ikke noe forslag til hvordan prosjektene 
skulle betales. Ingenting skjedde, fordi ingen 
ville ta regningen.

 
uHørT forSlag
 Sammen med et knippe aktører fra nærings-
livet foreslo vi så å øremerke klimakvoter fra 
EUs kvotehandelssystem. Dette var uhørt for 
mange, til og med i ZEP. Kvotehandelssyste-
met var hellig. Systemet skulle sette en pris på 
CO2-utslipp, men ikke brukes til å finansiere en 
spesifikk teknologi. 

  Vår gode venn Chris Davies, en liberal eu-
ropaparlamentariker fra Storbritannia, ble 
imidlertid overbevist. Med ham og meningsfel-
ler fra næringslivet samordnet vi vår traving 
rundt i korridorene i Europaparlamentet hele 
sommeren 2008, for å overbevise nok medlem-
mer av parlamentets miljøkomité. 

ran
Her ville det første slaget stå: Hvis ikke  
miljøkomiteen stemte for forslaget vårt, ville 
det ikke ha noen sjanse. For Ministerrådet,  
der medlemslandene møtes, var i utgangs-
punktet negative. Hvis ikke klimakvotene  
ble øremerket til en felles EU-pott for CO2-
håndtering, ville midlene nemlig tilfalle fi-
nansdepartementene. Enkeltlandene var  
redd EU skulle rappe pengene rett foran 

 nesa på dem. En fremstående fransk embeds-
mann sa til og med at det ville være «verdens-
historiens største bankrøveri» om forslaget  
ble noe av.

Kvelden før den store avstemningen var ner-
vene i høyspenn for alle. Europaparlamentet 
summet av lobbyister for og i mot de forskjellige 
forslagene i et siste forsøk på å påvirke. I Parla-
mentet er det vanlig å stemme over «kompro-
missendringer», en kombinasjonan av relativt 
like endringsforslag, for å øke sjansene for at de 
blir vedtatt. Gjør de det, trenger man ikke stem-
me over de opprinnelige endringsforslagene. 

7. oktober 2008 startet bra: En rekke slike 
kompromissendringer ble vedtatt, til tross for 
at tyske og polske konservative stemte i mot. 
Spenningen var til å ta og føle på da vårt forslag 
til slutt kom opp. Et avgjørende øyeblikk for 
mange års arbeid.

  Den elektroniske stemmetavlen viste 33 
mot 33 – og en avholdende. Endringsforslag 

krever flertall, og dermed hadde vi tapt. Vi had-
de vært én stemme unna å vinne.

Nedslått og forbannet satte vi oss ned for 
å skrive en ordentlig sint pressemelding. Jeg 
tenkte på hvordan jeg skulle finne ut hvem den 
ene avholdende feigingen hadde vært – og bil-
der fra mafiafilmer svømte rundt i hodet mitt.

alT Snur
 Samtidig satt Chris Davies i komatilstand i ko-
mitérommet. Han husker ingenting fra de før-
ste 20 minuttene etter avstemningen, men så 
hvisker hans nederlandske sidemann til ham: 
«Chris, siden kompromisset ble nedstemt, må 
vi jo fremdeles stemme over det opprinnelige 
endringsforslaget ditt.» Det forslaget var nes-
ten identisk med det som ble stemt ned.

 Etter pausen fortsetter avstemningen og 
når de kommer til Chris’ opprinnelige forslag 
om øremerking av klimakvoter, gir han tegn 
til komiteens formann om at han har en kom-
mentar «til dagsorden» – den eneste måten 
man kan få si noe under en avstemning. Han 
trygler sine kolleger om å støtte forslaget og 
rydder samtidig opp i en misforståelse om at 
nye medlemsland ville få langt færre kvoter på 
grunn av forslaget.

 «Det var ikke til dagsorden,» sier den tsjek-
kiske formannen, før han ber om avstemning. 
To tredjedeler av miljøkomiteen stemmer for 
forslaget og dermed hadde alt plutselig snudd. 
Vi vant!

 Neste utfordring ble medlemslandene, og 
utrolig nok vant vi frem der også, slik at for-
slaget ble endelig vedtatt på EUs toppmøte to 
måneder senere. Flere titalls milliarder kroner 
ble øremerket CO2-håndtering. Den endelige 
summen vil være avhengig av hva kvoteprisen 
ligger på når pengene skal deles ut, men det blir 
uansett store penger. Flere titalls milliarder! 

 Et år tidligere hadde ingen trodd det var 
mulig . Dette er det største jeg har opplevd med 
Bellona! Med en passe blanding galskap og 
pragmatisme kan vi faktisk endre Europa.

De viktige avstemningene om klima- og ener-
gispørsmål i Europaparlamentets miljøko-
mité 7. oktober 2008 trakk full sal – og dagen 
ble kalt «Super Tuesday». 

MILJØHUSET GK

ILLUSTRASJON: SJ ARKITEKTER

GK
gratulerer Bellona

med 25 års
jubileet!

A-mbisiøst 
Miljøhuset GK på Ryen skal stå ferdig 2012 
og oppnå energimerke A/passivhus

GK er en TotalTeknisk Entreprenør og Servicepartner: Vi tilbyr supplerende råd givning basert på inngående 
produktkjennskap og fl ere tiårs driftserfaring, ledende teknologi og en lang rekke smarte løsninger som bidrar til betyde-
lige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere. Vi er tilstede lokalt i hele Norge, 
Sverige og Danmark, og vi har fordelen av et bredt støtte apparat med teknisk kompetanse på høyeste nivå. www.gk.no

Tidsriktig 
arkitektur

Vinduer med U-verdi 
0,80 W (m2K)

Ventilasjon med 
82% varmegjenvinning Behovsstyrt 

varme, lys 
og ventilasjon

Lave 
energikostnader

GK og Stor-Oslo Prosjekt er i gang med det som skal bli et av 
Norges mest moderne og energieffektive bygg. Ambisjonen er 
å bygge et passivhus som oppnår energimerking A. 

GK står naturlig nok selv som total teknisk entreprenør. Dette 
betyr at GK tar hånd om alle tekniske fagområder og sørger for 
å optimalisere løsningene. Bygget skal bli et utstillingsvindu med 
de beste tekniske og energimessige løsninger og produkter.

Vi ønsker her å vise at GK designer og gjennomfører tekniske 
totalprosjekt til beste for både brukere, samfunn og miljø.

GK vil ta i bruk i halvparten av det 14000 kvm store arealet i 
nybygget. I resten fi nnes fortsatt ledig plass. Realist Nærings-
megling er stedet å henvende seg for den som ønsker 
seg innbydende lokaler i et foregangsbygg når det 
gjelder arbeidsforhold, komfort og energibruk.

«Jeg tenkte på hvordan jeg 
skulle finne ut hvem den  
ene feigingen hadde vært 
– og bilder fra mafiafilmer 
svømte rundt i hodet mitt.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Daglig leder, Bellona Europa. 

Historien
Jobbet for å skaffe  
milliardsummer til CO2-
håndtering i Eu og var til 
stede under den avgjøren-
de avstemningen i miljø-
komiteen i Europaparlamentet 7. oktober 2008. 

fortalt tIl | ANNE KArIN SæTHEr | foto | PAAL FrISVOLd

Eivind Hoff
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eVenTYrolJe
KamPen moT deT STore TrolleT
20. april 2010 eksploderer det ombord på dypvanns-
riggen Deepwater Horizon i Mexicogolfen. 11 mennesker 
dør, og et gigantisk oljeutslipp varer i 87 døgn. Hva 
skal veie tyngst når Lofotens framtid skal meisles ut? 
Bellona jobber for å stoppe verdens oljeavhengighet.
tekSt | rUTH ASTrId L. SæTEr foto | ScANPIx
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8. august 1993 
nordkappbanken, Barentshavet, 
rundt 100 nautiske mil fra land. 
det er klarvær og rolige forhold. 
Boreriggen Ross Rig forbereder 
leteboring, men blir forstyrret av 
en gummibåt som ypper seg mot 
supplyskipene. gummibåten til-
hører Ms genius, Bellonas miljøskip.

enius har lagt seg til rett utenfor sikker-
hetssonen til flyte- og boreriggen Ross 
Rig, som skal lete etter olje og gass i  

Barentshavet for oljeselskapet Shell. Mye tyder 
på at det ligger store mengder av fossile energi-
ressurser under Barentshavets bunn, og da 
særlig gass. Bellona og andre miljøvernere vil 
hindre oljeselskapene i å bore i dette området, 
som er svært rikt på naturressurser som fisk, 
sjøfugl, sjøpattedyr og korallrev. Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten er hele ver-
dens matfat og gyte- og oppvekstområde for den 
siste store kysttorskbestanden. Storstilt petro-
leumsvirksomhet i disse sårbare områdene kan 
forrykke hele økosystemet.

M/S Genius kaller opp Ross Rig og advarer 
dem om at Genius vil bryte sikkerhetssonen, 
som løper 500 meter rundt riggen. Reglene er 
slik at når et fartøy krysser sikkerhetssonen er 
operatøren forpliktet til å stanse all aktivitet 
om bord på riggen. Så snart Genius driver ut 
av sikkerhetssonen igjen, gjenopptar Shell ak-
tiviteten – helt til Bellona-båten på ny krysser 
grensen for sikkerhetssonen. Slik holder de det 
gående et halvt døgns tid. Da kommer politiet. 
De skal arrestere Bellonas båt og mannskap, un-
der mistanke for å ha brutt petroleumsloven. 

må HJelPe PoliTieT
Når politiet ankommer, har det begynt å blåse 
kraftig, og Bellonas mannskap må hjelpe politi-

folkene om bord i Genius. Det viser seg at poli-
timennene ikke er særlig sjøsterke, så Frederic 
Hauge og hans folk må raskt ta hånd om øvrig-
hetens representanter. De plasserer dem i hver 
sin køye under dekk, med cola og bøtte i umid-
delbar nærhet.

– De hadde ikke greid å arrestere oss om vi 
ikke hadde hjulpet dem om bord, forteller Fre-
deric Hauge. 

– Og selv om vi var fristet til å krysse  
sikkerhetssonen én gang til med politiet om 
bord, valgte vi å sette kursen mot Tromsø. Vi 
hadde ikke seilt lenge før vi fikk NRK på tråden, 
som ville ha et direkteintervju med oss. De ga 
først ordet til politimesteren i Tromsø, som 
mente at vår aksjon var en meget alvorlig sak 
med to års strafferamme. Fra studio ble vi  
bedt om å kommentere den dramatiske situa-
sjonen – og jeg kunne da opplyse om at det  
faktisk var svært rolig. Hver politimann hadde 
fått sin bøtte og lugar, og siden hadde vi ikke  
sett noen av dem, forteller Hauge med latter i 
stemmen. 

godT SJømannSKaP
Da Genius ankom Tromsø, måtte båt og mann-
skap ligge i arrest i tre dager. Siste dagen kom 
politimennene som hadde arrestert dem med 
bløtkake til miljøvernerne.

– Det var en takk for at vi hadde tatt godt vare 
på dem, forteller Hauge, som legger til: 

g råde, var i strid med Stortingets forutsetninger 
om lik risiko. Stortinget hadde tidligere uttalt 
at beredskapen i Barentshavet ikke skulle være 
dårligere enn på resten av den norske sokke-
len. Bellona tapte saken, men dommeren men-
te saken var så tvilsom at Bellona var i sin fulle 
rett til å bringe den inn for domstolen. 

bellona Som anTabuS
– I Bellona så vi tidlig at hele konsesjonssyste-
met i norsk petroleumsvirksomhet og måten 
kontrollsystemet fungerte på, var ekstremt lite 
tilfredsstillende, sier Hauge. 

Han framhever særlig underskudd på demo-
krati i prosessene: 

– For eksempel at oljeselskapene satte i gang 
med boring før klagefristen var gått ut. Eller 
høringsfrister som ville være umulig å over-
holde, med mindre man hadde kapasitet til å 
lese tilsvarende det dobbelte av en juridikum-
eksamen på halv tid.

Likevel, Hauges erfaring er at det nytter å 
kjempe, selv om man lever i et land som lider 
av petroholisme.

– Bellona er en form for antabus, og selv om 
Norge ikke er tørrlagt ennå, vet jeg at innsat-
sen vår bærer frukter. Vi greide å stanse Hydro 
i 2001 da de ville letebore utenfor Røst i Lofo-
ten. Den saken ble også en direkte foranled-
ning til forvaltningsplanen for Barentshavet 
og havområdene utenfor Lofoten, sier Hauge, 

som mener at forvaltningsplanen har bidratt 
i riktig retning til å demokratisere den norske 
petroleumsindustrien. 

– Snøhvit er et eksempel på det, mener Bel-
lona-lederen. 

– Selv om vi ikke klarte å stanse utbyggingen 
av det store gassanlegget på Melkøya, benyt-
tet vi alle demokratiske midler vi hadde. Blant 
annet klaget vi Statoil inn til ESA, EFTAs over-
våkingsorgan, med utgangspunkt i at Statoil 
hadde fått urettmessige fordeler gjennom 
skatteletter. Videre greide vi å tvinge gjennom 
CO2-deponering på Snøhvit-anlegget – det ville 
det ikke ha vært noe av i dag om ikke vi hadde 
jobbet for det, hevder Hauge. 

– Bellona gjør en forskjell, og seirene ligger i 
de ulykkene som ikke har skjedd. 

– Innsatsen vår har verdi fordi sikkerheten 
og kravene til drift og operasjon i nord er blitt 
mye strengere. Kunnskapen og bevisstheten 
rundt miljøbelastningen av oljevirksomheten 
er blitt mye større opp gjennom årene takket 
være Bellonas innsats, tilføyer Sigurd Enge. 

HVorfor nei Til olJe?
Men hvorfor er kampen mot oljevirksomheten 
så viktig for Bellona? Det er jo takket være olje- 
og gassressursene våre at Norge er blitt en rik 
velferdsstat? 

– Norge var et velfungerende sosialdemo-
krati allerede på 1960- og 70-tallet. Det var 

først på 90-tallet at vi begynte å tjene penger 
på oljen, påpeker Sigurd Enge, som mener at 
oljen har ført til overforbruk og svekket vår 
evne til å leve bærekraftig.

Frederic Hauges engasjement mot olje ble 
vekket allerede i ung alder: 

– Som medlem i Natur og Ungdom var jeg i 
1979 med på kampanjen mot oljeproduksjon 
nord for 62. breddegrad. For meg framsto det 
som et paradoks at man ville risikere de store 
naturverdiene som var blitt skapt gjennom  
mange tusen år ved å legge opp til oljeboring så 
nær land. Den gang som nå var det et skjønns-
spørsmål: hvilken risiko er vi villig til å ta?  

deePWaTer HoriZon
Akkurat det spørsmålet ble kraftig aktualisert 
igjen 20. april 2010. En eksplosjon på dypvanns-
riggen Deepwater Horizon, som opererte i Me-
xicogolfen rett utenfor Louisianas kyst, førte til 
storbrann og tap av 11 menneskeliv. Etter to da-
ger i full brann sank riggen, og dermed startet det 
største enkeltstående oljeutslippet i historien. 

I løpet av 87 døgn strømmet nærmere 
780.000 tonn råolje ut fra den løpske brøn-
nen – og bildene av kjempende pelikaner som 
druknet i seig olje, gikk verden over. 45.000 
mennesker deltok i opprydningsarbeidet, like-
vel greide man ikke å hindre at oljen traff land. 
Etter hvert ble det også rapportert om red-
ningsmannskaper som ble dårlige av  

Aksjonister fra Bellona og Natur og Ungdom blokkerte seilingsleden 
for boreriggen Eirik Raude som skulle lete etter olje og gass for Statoil 
og Hydro. «Ingen olje i nord» var budskapet. Foto: Bellona

Guro Hauge var en av flere Bellona- og Natur og Ungdom-medarbeidere 
som aksjonerte mot Eirik Raude-plattformen i 2004, da den var på vei 
til Barentshavet. Foto: Bellona

– Vi legger stor vekt på å utvise godt sjø-
mannskap, og etterstreber å ikke sette liv i fare 
med våre aksjoner. Vi kunne sikkert fått flere 
medieoppslag om vi hadde gjennomført en mer 
dramatisk aksjon, men vi ville vise at det er mu-
lig å utøve sivil ulydighet på en fredelig måte, 
noe særlig Arne Næss sr. lærte oss mye om. 

Den kjente filosofen Arne Næss sr. var en vik-
tig støttespiller for Bellona. Under rettssaken 
mot Bellona i kjølvannet av Ross Rig-aksjonen, 
var Arne Næss sr. et av forsvarets vitner. Han 
argumenterte for at aksjonen var til samfun-
nets beste, og at straffen derfor burde være 
symbolsk, en såkalt one dollar crime. Det hadde 
imidlertid ingen effekt på dommeren i Nord-
Troms herredsrett, som ila skipper Sigurd Enge 
og Bellona-leder Frederic Hauge bøter og saks-
omkostninger for til sammen 50.000 kroner. 

roS fra reTTen
– Det som er litt morsomt, er at vi faktisk fikk 
ros av dommeren for måten Ross Rig-aksjonen 
var blitt gjennomført på, forteller Sigurd Enge. 

– I dommen sto det spesifikt at vi hadde ut-
ført aksjonen på en sikker og forsvarlig måte.

Det norske rettssystemet har også i andre 
saker gitt uttrykk for forståelse for Bellona. I 
1993 gikk miljøstiftelsen til sak mot Statoil for 
å hindre selskapet i å lete etter olje og gass i Ba-
rentshavet. Et av argumentene Bellona brukte, 
var at leteboring vinterstid, i et så sårbart om-

foto: ole magnUS rapp
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kjemikaliene som ble brukt for å løse opp oljen 
i vannet. Bellona hadde et eget team på plass i 
Louisiana, og reporter Charles Digges fulgte ut-
viklingen tett. Også Frederic Hauge tok turen til 
Louisiana – og han mente tidlig at opprydnings-
arbeidet ikke var godt nok, omfanget til tross. 
Langtidskonsekvensene for mennesker, miljø og 
dyreliv i Mexicogolfen er fortsatt ikke klarlagt, 
et drøyt år etter ulykken.

forValTningSPlan
Samtidig, hjemme i Norge, skulle forvalt-
ningsplanen for Barentshavet og havområ-
dene utenfor Lofoten revideres. Omfattende 
grunnlagsmateriale som dekket alt fra risiko for 
oljeutslipp til konsekvenser for annen næring 
som fiskeri og turisme, ble lagt frem til høring. 
Planen var at forvaltningsplanen skulle legges 
frem for Stortinget samme høst. Etter ulykken i 
Mexicogolfen krevde Bellona og andre en utset-
telse av høringsfristen – slik at man kunne høste 
viktige erfaringer fra det som skjedde i USA. 

Plutselig hadde begreper som worst case og 
risikovurdering fått nytt innhold – og både til-
hengere og motstandere av olje- og gassvirksom-
het utenfor den nordlige kysten av Norge fikk ny 
ammunisjon. Tilhengerne mente at man kunne 
bruke erfaringene fra Deepwater-ulykken til å 
sikre seg enda bedre mot tilsvarende hendelser, 
mens motstanderne mente ulykken med all ty-
delighet viste hvor store konsekvensene blir når 
ulykken først er ute.

For Bellona var det ingen tvil – i sin høringsut-
talelse var miljøstiftelsen klar og tydelig: dropp 
konsekvensutredning og la petroleumsressur-
sene ligge. Et halvt år senere, 11. mars 2011, kom 
nyheten fra regjeringen: ingen konsekvensut-
redning av Lofoten, Vesterålen og Senja i denne 
omgang. Seieren kunne innkasseres – om enn 
med en viss bismak: Selv om de mest sårbare 
områdene slapp med skrekken, valgte regjerin-

gen å åpne andre områder for konsekvensutred-
ning etter petroleumsloven. 

Sigurd Enge, Bellonas faste skipper og rådgi-
ver for marin forvaltning, påpeker utfordringen 
med petroleumsvirksomheten slik: 

– Så lenge du har olje under trykk offshore, 
vil det alltid være en risiko til stede. I en ideell 
verden ville vi hatt en raskt styrt avvikling av ol-
jeboring i nord, og i sør ville vi greid å ta ut gjen-
værende olje i etablerte og modne felter. 

gullfaKS-Problemer
Enge har jobbet med oljevernberedskap i en år-
rekke, og er ikke imponert over utviklingen på 
området. 

– Vi kan dokumentere at oljevernberedska-
pens faktiske evne til å redusere konsekvense-
ne av et utslipp ikke er god nok – det har vi sett 
blant annet gjennom en rekke forlis og utslipp 
offshore, sist med Deepwater Horizon. Så lenge 
det ikke kommer noe nytt innenfor utstyr og 
strategi, vil dette fortsette å være realiteten. Vi 
vet fortsatt forbausende lite om livet i havet – og 
hvordan vi skal forholde oss til ulykkene når de 
skjer, sier skipperen.

Mens oljen fortsatt fosset ukontrollert ut i 
Mexicogolfen, mistet Statoil 19. mai 2010 kon-

troll over trykket i en brønn på Gullfaks C-platt-
formen – og faren for en utblåsning var overhen-
gende. 89 personer ble evakuert, og det skulle 
ta to måneder og et samlet produksjonstap på 
anslagsvis en drøy milliard kroner før selskapet 
kunne gjenoppta produksjonen. 

Fagrådgiver Gøril Tjetland i Bellona har tidli-
gere jobbet som letegeolog i oljebransjen, og hun 
påpeker en bekymringsfull utvikling: 

– Som en konsekvens av at oljeressursene er i 
ferd med å tømmes, bores det nå på stadig større 
dyp og under stadig større trykk. Dermed blir 
risikoen for utslipp og ulykker større, og med det 
øker risikonivået på norsk sokkel. Det må oljein-
dustrien ta innover seg.

Petroleumsvirksomheten viser seg også å 
påvirke miljøet i havet negativt. Havforsknings-
instituttet offentliggjorde nylig funn som viser 
at Nordsjø-fisk som lever i  nærheten av oljein-
stallasjonene tar skade av oljekomponentene i 
vannet.

KlimaeT Tåler iKKe olJe
Gjennom 25 års engasjement mot oljeboring har 
ikke Bellona bare sett svart på oljeindustrien. 

– Vi har ikke sagt at all virksomhet skal sten-
ges ned umiddelbart. Men det er en realitet at 

Risikonivået 
på norsk sokkel øker.  
GØrIL TJETLANd |  
geolog og rådgIver I Bellona

fo
t

o
: a

n
n

e
 k

a
r

In
 S

æ
t

h
e

r



58 | bellona | 25 år 25 år | bellona | 59

40 år med trygg oljeindustri?

I perioden 1967 til 2009 har til sammen 287 
mennesker mistet livet i forbindelse med norsk 
petroleumsvirksomhet, ifølge en Wikipedia-
oversikt. Det har i tillegg vært flere alvorlige 
hendelser med storulykkepotensial.

9. juni 1973: Fire personer omkommer da et 
helikopter nødlander på sjøen på vei fra Ekofisk 
til Stavanger. 
1. november 1975: Tre personer mister  
livet under evakuering fra Ekofisk Alpha- 
plattformen. 
1. mars 1976: Riggen Deep Sea Driller går  
på grunn i Fedjeosen, Hordaland, og seks  
mennesker mister livet. 
22. april 1977: Den første alvorlige ukontrol-
lerte utblåsningen av olje på norsk sokkel skjer 
på Bravo-plattformen. Et sted mellom 9.000  
og 20.000 tonn olje lekker ut i løpet av de åtte 
dagene utblåsningen varer. 
23. november 1977: Et helikopter på vei til 
Ekofisk styrter i sjøen. 12 mennesker mister 
livet.
28. februar 1978: En brann på Statfjord A tar 
livet av fem personer. 
26. juni 1978: Et helikopter på vei til Statfjord-
feltet styrter i sjøen. 18 mennesker dør.
27. mars 1980: Alexander Kielland-plattformen 
går rundt, og 123 mennesker omkommer.
5. november 1983: Fem personer dør i en  
dykkeulykke på Byford Dolphin-riggen.
4. november 1985: Sementskipet Concem 
kantrer ved Jåttåvågen i Gandsfjorden.  
10 personer mister livet. 
23. august 1991: Det nybygde betongunder- 
stellet på Sleipner A-plattformen synker i 
Gandsfjorden ved Stavanger. 
31. juli 1994: 20.000 kubikkmeter med gass 
lekker ut over dekket på Gullfaks A, som har 324 
mennesker om. Ingen omkommer i ulykken. 
8. september 1997: Tolv mennesker mister 
livet i en helikopterstyrt, som skjer på vei fra 
Brønnøysund til Nornefeltet. 
28. november 2004: En ukontrollert gass- 
utblåsning fra en injeksjonsbrønn på Snorre  
A-plattformen fører til stor eksplosjonsfare.  
Ingen liv går tapt. Det kunne blitt en katastrofe. 
12. desember 2007: Rundt 4.000–5.000  
kubikkmeter råolje lekker rett ut i havet i forbin-
delse med lossing av råolje fra Statfjord A. 
8. juni 2009: Brønnstimuleringsfartøyet Big 
Orange XVIII kolliderer med den ubemannede 
vanninnsprøytingsinnretningen Ekofisk 2/4-W.
19. mai 2010: Gass strømmer ukontrollert  
ut på plattformdekket på Gullfaks C, og 89  
personer evakueres. 
Perioden 1997 – 2009: Giftige kjemikalier og 
produsert vann lekker ut i store mengder fra 14 
av 113 avfallsbrønner på norsk sokkel. Bellona 
anmelder både Statoil og Esso Norge for flere 
av tilfellene. 

de globale klimagassutslippene må reduseres 
dramatisk, og da tåler vi ikke petroleumsvirk-
somhet etter 2050. Derfor må kapitalen og 
kunnskapen som finnes i petroleumsindustri-
en i dag vris over til fornybare energikilder og 
CO2-rensing. Jeg opplever at forståelsen for 
hvor omfattende og viktig denne omdreinin-
gen er, mangler i bransjen, sier Hauge. 

Motstanden til tross har Bellona greid å 
utarbeide flere gode løsninger sammen med 
petroleumsbransjen. 

Allerede for 20 år siden begynte Bellona å 
se på muligheten for å rense utslipp for CO2 
og lagre klimagassen på en forsvarlig måte – 
en utfordring som petroleumsindustrien kan 
bidra til å løse. CO2 kan nemlig lagres i tomme 
olje- og gassfelt. I Bellona-rapporten «CO2 til 
EOR (meroljeutvinning, journ. anmerkn.) på 
norsk sokkel – en mulighetsstudie» som kom 
ut i 2005, ble det påpekt at å bruke CO2 som et 
middel for å øke utvinningsgraden, ville være 
en lønnsom måte å oppfylle Norges Kyoto-
forpliktelser på. 

Bellona inngikk også våren 2010 et samar-
beid med ulike industriaktører, der målet var 
å finne en løsning som kunne stanse oljeut-
slippet fra Macondo-brønnen i Mexicogol-

fen. En gigantisk undervanns arbeidsbenk ble 
skapt på tegnebordet og patentsøknad levert 
– men BP valgte en annen løsning for å stoppe 
utslippet. 

 
HVa nå, norge?
Så mulighetene og løsningene finnes. Men 
hvordan skal vi komme forbi petroholismen?

– Det er dessverre fortsatt slik at Norge, 
som har tilgang på store mengder med ren, 
fornybar energi, eksporterer mye mer olje- og 
gassbasert energi enn fornybar energi. Og vi 
investerer fremdeles 150 milliarder kroner år-
lig i ny fossil energiproduksjon, påpeker Fre-
deric Hauge og fortsetter: 

– Ser vi dette utenfra, blir det tydelig at Nor-
ge på den ene siden arbeider for at en ambisiøs, 
internasjonal klimaavtale skal bli en realitet, 
mens vi på den andre siden investerer som om 
vi håper at klimapolitikken skal mislykkes. 

– Men, vi i Bellona vil fortsette å jobbe for å 
overbevise både politikere og næringsliv om 
at investeringer i klima på sikt vil lønne seg. 
Det er med denne type investeringer vi kan 
skape nye, grønne arbeidsplasser, som skal 
bidra til å gjøre Norge levedyktig i generasjo-
ner fremover.

I en ideell verden ville vi hatt en 
raskt styrt avvikling av oljeboring i nord, 
og i sør ville vi greid å ta ut gjenværende 
olje i etablerte og modne felter. 
SIGUrd ENGE | SkIpper og rådgIver I Bellona

780.00 tonn råolje strømmet ut etter Deepwater Horizon-forliset i 2010. Over 6.000 fugler 
døde som følge av oljesølet. Foto: Scanpix

Vi tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker å være aktive for å 
begrense klimavirkningene fra vår virksomhet. Overgang fra olje til 
gass i vårt brenneri, samt bulkleveranser av kaffe har redusert vårt 
årlige CO2-utslipp med 20%, tilsvarende 500 tonn.

Miljøvennlig 

kaffehus

I 2011 ble vi Miljøfyrtårn sertifi sert. Vi er 
også medlem i Grønt Punkt Norge og 
bidrar til å fi nansiere returordningene for 
brukt emballasje.

www.friele.no/samfunnsansvar

500 tonn 
tilsvarer årlig utslipp fra 
217 biler, eller ca 6 500 
enkelt-fl yturer mellom 
Oslo-Bergen

CO2
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Friske midler til gode prosjekter 
som kan få ned CO2-utslipp fra 
transportsektoren
Transnova lanserer nytt miljøteknologi-
program for næringslivet

transnova.no

Følg med hva som skjer 
- meld deg på vårt 
nyhetsbrev på 
www.transnova.no

i har ikke lenket oss fast med kjettin-
ger så mye i det siste. Nå kommer vi 
rett inn på sjefenes kontor og stiller 

krav direkte til dem i stedet. Vi kan være gan-
ske tøffe da også, sier Henrik A. Lund, leder av 
Bellonas næringslivssamarbeid. 

VirKemidler Som VirKer
Bellona erkjente tidlig at verken miljøorgani-
sasjonene eller myndighetene kan drive fram 
alle løsningene på miljøproblemene. Nærings-
livet må selv rydde opp i miljøsyndene sine og 
selv sørge for miljøvennlig produksjon. I 1998 
etablerte Bellona derfor sitt samarbeidspro-
gram med næringslivet, for å kunne være i tett 
dialog med næringslivsaktører om de beste 
miljøløsningene.

Bellona utfordrer bedrifter til å tenke nytt 
og grønt, og er en pådriver for at næringslivets 
gode miljøløsninger får støtte, både politisk og 
økonomisk. Samarbeidet med næringslivet har 
blant annet ledet til konkrete støtteordninger 
for fornybar energi og banebrytende prosjek-
ter for mindre forurensning fra skip. 

– Næringslivet vet hvilke virkemidler som 
virker. Sammen jobber vi for å få på plass lang-
siktige og forutsigbare rammevilkår som sikrer 

at samfunnsøkonomis-
ke og miljøriktige løs-
ninger også er bedriftsø-
konomisk lønnsomt, 
sier Lund.

– Gjennom samarbei-
det får vi også en viktig 
innsikt i de utfordrin-
ger og muligheter som 
finnes. For Bellona har 
det vært inspirerende å 

være med på for eksempel Finnfjords utvikling 
av Norges største energigjenvinningsanlegg.

KriTiKK På KJøPeT
Virksomhetene som deltar i Bellonas samar-
beidsprogram signerer treårskontrakter og bi-
drar med en økonomisk støtte til Bellona. Støt-
ten sørger for at Bellona kan jobbe langsiktig 
med miljøløsninger og være sikret en høy faglig 
kompetanse, både nasjonalt og internasjonalt.

– De som samarbeider med Bellona kan selv-
følgelig ikke legge noen føringer på hva Bellona 
skal mene, og de går heller ikke fri for kritikk. 
Vi har både anmeldt og gått hardt ut i media 
mot samarbeidspartnere når de har fortjent 
det, sier Lund. 

V

Aktivisme i møterommet
Samarbeid med nÆringSliVeT
Bellona møter sine samarbeidspartnere i næringslivet 
med tøffe utfordringer. resultatet blir ofte løsninger som 
er bra for både miljøet og økonomien.
tekSt | ANNE KArIN SæTHEr

Bellonas og næringslivet

Bellonas samarbeidspartnere 
per. 25. mai 2011:

Aker Clean Carbon, Aspelin Ramm, Avikom,  
BKK, Brødrene Dahl, Color Line, Dagligvarehan-
delens leverandørforening (DLF), E-CO, Eides-

vik, Eiendomsspar, Energi Norge, Eniro, Eramet, 
Ferrolegeringens Forskningsforening (FFF), For-
eningen Næringseiendom, Hafslund, Naturkraft, 
NOAH, Norsk Industri, Norsk Teknologi, Pangea, 

Pon, Power, REC, REMA 1000, Siemens, Stat-
kraft, Norsk Gjenvinning, Wilhelmsen Maritime 

Services, Yara, Microsoft Norge, Lerøy

Fagforum
I tillegg til samarbeidsprogrammet med  

næringslivet har Bellona egne fagfora som  
er tverrfaglige møteplasser for et konstruktivt 

samarbeid mellom Bellona og kommersielle  
og faglige aktører. Fagforaene jobber  

med miljøriktige og fagpolitiske mål. Det er  
deltagerne i Bellonas enkelte fagforum som  

finansierer virksomheten i foraene. 

BEST
Bellona Environmental CCS Team (BEST)  

jobber internasjonalt med CO2-håndtering, en 
av de viktigste klimaløsningene. BEST støttes av 
Global CCS Institute, European Climate Founda-

tion, Total, Shell, Aker Clean Carbon, Alstom,  
Miljøverndepartementet, Norges forskningsråd 

og Olje- og energidepartementet.

Bellona er en 
viktig organisasjon, 

uavhengig, vågal og seriøs. 
Miljøengasjementet er bygget på 
innsikt og vidsyn. De kompromis-

ser ikke på standpunkter – og de er 
ikke redd for å gå på tvers av rådende 
stemninger hvis de finner det riktig. 

Kristian M. Pladsen, direktør, 
Kommunikasjon og samfunn, 

Energi Norge

Kombinasjo-
nen tung faglig innsikt, 

løsningsorientert atferd og 
miljøørganisasjonens engasje-

ment og utålmodighet gir Bellona 
styrke som samarbeidspartner.
Helge Otto Mathisen, konsern-

direktør, Kommunikasjons 
og samfunnskontakt, Color 

Line AS

Ferrolege-
ringsindustrien sam-

arbeider med Bellona fordi 
begge parter arbeider for en 
industriproduksjon basert på 

miljøvennlig teknologi. 
Jacob J. Steinmo, teknisk 

direktør, Finnfjord AS

Samarbeidet 
med Bellona har vært 

avgjørende for vårt enga-
sjement og vår kompetanse-
oppbygging innen energispa-

ring og miljø i vår bransje. Bellona 
har også vært en viktig bidrags-
yter til vår bransjeorganisasjon 

og tilstøtende miljøer.
Peter Groth, adm. dir., 

Aspelin Ramm 
Gruppen AS

Henrik A. Lund

Norsk Industri 
har gjennom flere år 

samarbeidet godt med 
Bellona. Samarbeidet er tuftet 
på en grunnleggende erkjen-

nelse av at ny teknologi og indus-
trielle løsninger er avgjørende 
viktig for å løse verdens klima- 

og miljøutfordringer. 
Stein Lier-Hansen, adm. 

dir., Norsk Industri
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P å begynnelsen av 90-tallet, mens jeg 
jobbet med russiske atomutfordrin-
ger, fikk jeg kjennskap til Bellona første 

gang. Gjennom Bellonas 25-årige historie har 
Bellona og jeg vært engasjert i mange av de 
samme miljøutfordringene – og miljøløsnin-
gene.

deler Samme SYn
For to år siden, i 2009, besøkte jeg vakre Norge 
for første gang. Bellona hadde invitert meg til å 
holde foredrag på klimakonferansen CC9, som 
samlet en rekke viktige navn for en diskusjon 
om klimapolitikk. Mitt budskap på konferan-
sen var at klimaproblemene kan løses, men at 
vi trenger rasjonelle markedsmekanismer og 
engasjerte bedrifter for å få det til. Her deler 
Bellona og jeg samme syn.

God miljøpolitikk er tross alt det samme som 
god økonomisk politikk. Forurensing er sløsing 
med knappe ressurser og et resultat av ineffekti-
vitet. Selskaper som forurenser kan ikke forven-
te at samfunnet skal ta regningen for selskape-
nes forurensing. De må tvinges til å betale selv.

Etter CC9 kom jeg tilbake og ble med  
«Frederico» og kollegene hans på båten deres, 
Kallinika, i Lofoten. Der traff jeg også daværen-
de finansminister Kristin Halvorsen og miljø- 
og utviklingsminister Erik Soheim. 

Jeg var imponert over at de la så mye vekt på 
å utvikle etiske retningslinjer for det norske 
pensjonsfondet, og over at de hadde et så sterkt 
ønske om å dreie investeringene over til å bli 
mer bærekraftig. 

Grupper som Bellona spiller en avgjørende 
rolle når det kommer til å sørge for at slike  

enorme pengesummer, innflytelsesrike som  
de er, ikke bare brukes til å generere økono-
misk avkastning, men også til å møte viktige 
samfunnsoppgaver, både for nordmenn og for 
verden.

en STor del aV Æren
Da jeg dro til Lofoten var det også for å støtte 
Bellonas kamp mot petroleumsutvinning i  
disse økologisk sårbare områdene. Heldigvis 
har Norges nye forvaltningsplan for Barentsha-
vet og områdene utenfor Lofoten slått fast  
at Lofoten ikke skal røres nå, og denne seieren 
kan Bellona helt klart ta en veldig stor del av 
æren for.

På Bellonas 25-årsdag gratulerer jeg dere 
med å ha kommet så langt – og jeg ser fram til å 
jobbe med Bellona i mange år framover.

«Gjennom Bellonas 25-årige 
historie har Bellona og jeg 
vært engasjert i mange av de 
samme miljøutfordringene – 
og miljøløsningene.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Miljøforkjemper og  
advokat, leder av The  
Waterkeeper Alliance.

Historien
JFKs nevø er blitt en venn 
av Bellona og støttet miljø-
stiftelsens kamp mot olje-
boring utenfor Lofoten og Vesterålen.

overSatt av | MIcHELE GrØNBEcH OG ANNE KArIN SæTHEr foto | OLE MAGNUS rAPP

robert F. Kennedy jr.

Miljøadvokat Robert F. Kennedy jr. støttet Bellonas kamp mot oljeboring utenfor Lofoten. Her er han på Bellonas båt sammen med SV-leder Kristin 
Halvorsen, miljøvernminister Erik Solheim, tidligere investor og nå rådgiver for USAs utenriksminister, Lois Quam, og Bellona-leder Frederic Hauge. 
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Environmental Human rights center Bellona, St. Petersburg, russland

1998
Ansatte 
18 ansatte og rundt 10 
praktikanter hvert år fra 
hele verden.

Viktigste arbeidsområder 
Kontoret gir juridisk bistand i  
miljøsaker, informerer be- 
folkningen om miljøspørsmål  
og jobber for sterkere miljø- 
rettigheter i Russland.

åpnet

et er en uvanlig varm aprilnatt, men 
likevel er det en noe kjølig stemning på 
plassen foran Vinterpalasset i St. Pe-

tersburg. Et tjuetalls sivilkledd og uniformert 
politi rusler hvileløst rundt for å sjekke papi-
rene til journalistene og følger nøye med mens 
Nikolai Rybakov, leder for Bellonas St. Peters-
burg-kontor, forklarer de fremmøtte miljøakti-
vistene hvordan luftballongene skal blåses opp. 
På minuttet 25 år etter katastrofen ved reaktor 
fire ved atomkraftverket i Tsjernobyl skal 25 
ballonger sendes opp i den svarte natten. Som 
en påminnelse om hvor sårbart systemet er – et 
system som man mente aldri kunne feile.

Selv om aksjonen for lengst er godkjent av 
bymyndighetene, er politiet aldri langt unna. 

Det er nettopp slike forsamlinger av men-
nesker med politiske budskap som kan utfor-
dre den konsensus som er skapt i den russiske 
sentralmakten. Derfor er Nikolai Rybakov 
svært nøye med å poengtere at dette ikke er 
noen demonstrasjon, men en markering.

– Tilsvarende arrangementer finner sted i 21 
land i natt. Også i Moskva og Kiev, sier Rybakov 
idet ballongene stiger til værs.

farlig engaSJemenT
Bellonas ansatte i Russland blir beskyldt for 

å være fiender av staten og for å jobbe for andre 
lands interesser. Flere er blitt arrestert, fengs-
let og også fysisk truet og banket opp. Ironisk 
nok er noe av det første man legger merke til 

når man går opp trappen til andre etasje i kon-
torfellesskapet i St. Petersburg bildene som 
er hengt opp av de to myrdede menneskeret-
tighetsforkjemperne Anna Politkovskaja og 
Natalia Estemirova. 

Politkovskaja, skutt i sin egen heis i Mos-
kva i 2006, og Estemirova kidnappet og drept i 
Tsjetsjenia i 2009, er kanskje to av de viktigste 
eksemplene på at å kritisere landets lederskap 
og kjempe for de svakes rettigheter og ytrings-
frihet er en farlig aktivitet i Russland.

Men så har jo Bellonas miljørettighetssenter 
i St. Petersburg vært ute i en vinternatt eller to 
siden det åpnet i 1998. Senteret ble opprettet 
som en følge av arrestasjonen av Aleksandr  
Nikitin, den tidligere ubåtsoffiseren, som ved 
å bidra i en Bellona-rapport om atomsikker-
heten ved den russiske Nordflåten ble siktet 
for spionasje og landsforræderi. Etter en 
nesten fem år lang kamp mot den føderale sik-
kerhetstjenesten FSB ble Nikitin frikjent av 
høyesterett i 2000. De siste årene har han vært 
styreleder for kontoret, og han jobber fortsatt 
ufortrødent med russiske miljøutfordringer.

Siden Bellona har så sterke bindinger til 
utlandet generelt og Norge spesielt, er St. 
Petersburg-kontoret flere ganger blitt hengt ut 
i statlig kontrollert media nærmest som fem-
tekolonister og en organisasjon som jobber for 
utenlanske interesser. 

– Et av våre største problemer er at det er 
flere som forsøker å undergrave arbeidet vårt. 

Vi er svartelistet fra mange av de riksdekkende 
mediene. Dersom vi en sjelden gang blir inter-
vjuet, blir det aldri opplyst at vi kommer fra 
Bellona. Det står bare at vedkommende er en 
«miljøaktivist», forteller utviklingsdirektør 
Jelena Kobets.

– Følger myndighetene med på hva dere gjør?
– Ja, jeg tar det for gitt at sikkerhetstjenes-

ten overvåker telefonen min. Men det må de 
bare gjøre. Vi har ingen hemmeligheter. De 
kan finne ut alt hva de ønsker om Bellona og 
vårt arbeid ved å gå inn på nettsidene våre, sier 
Kobets og smiler lurt.

PuTin forandreT milJøeT
Arbeidsvilkårene for menneskerettighets- og 
miljøforkjempere i de ikke-statlige organisa-
sjonene i Russland har blitt stadig vanskeligere 
de siste årene. På 90-tallet gikk Russland gjen-
nom svært turbulente tider med Sovjetunio-
nens sammenbrudd, forsøk på statskupp, krig 
i Tsjetsjenia og økonomisk krise med devalu-
ering av rubelen i 1998. Da Boris Jeltsin an-
nonserte at han trådte tilbake på nyttårsaften 
1999, var russere flest lei kaos, tomme butikk-
hyller og terrorangrep. Inn kom den tidligere 
KGB-agenten Vladimir Putin. Oppskriften var 
enkel, og Putin vant raskt popularitet på sin 
framtoning som en sterk, kompromissløs og 
handlekraftig leder.

Putins inntreden som president skulle også 
markere en ny tid for den russiske miljøkampen.  

bellona-KonTor
De blir anklaget for å være spioner og en trussel mot landets 
sikkerhet, og er svartelistet fra å bli intervjuet i en rekke 
medier. Som miljøforkjempere i Putins russland har Bellonas 
St. Petersburg-kontor skaffet seg mange mektige fiender.
tekSt | AMUNd TrELLEVIK | foto | JELENA IGNATJEVA

russlands miljøsamvittighet
d Nikolai Rybakov leder Bellonas St. Petersburg-kontor og vet hvor 

vanskelig det er for miljøforkjempere i Russland. Han har blitt arres-
tert av politiet og er svartelistet av en rekke riksdekkende medier.

Utviklingsdirektør Jelena Kobets tror Bellona St. Petersburg i høy-
este grad kommer til å leve om 25 år. – Innen da har nok også russiske 
myndigheter klart å få på plass et pantesystem for plastflasker, sier 
hun med en liten latter.

På minuttet 25 år etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 sendte Bellona St. 
Petersburg opp 25 gassballonger foran Vinterpalasset. Markeringen 
ble fulgt av et miljøaktivister og journalister – og et stort politioppbud.
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En livskraftig
miljøkjempe runder år

A Bluestar Company

Bak miljøsuksessen Bellona står dyktige ildsjeler. 
Akkurat som Bellona er vi i Elkem avhengig av 
lidenskapelige enkeltmennesker som sammen ønsker 
å bringe verden videre. 

Allerede for 35 år siden ble den første spiren sådd til 
det som i dag er blitt Elkems flaggprodukt: Elkem Solar 
Silicon®. Elkem Solar har bygget den første fabrikken 
i verden for metallurgisk produksjon av superrent 
silisium.  

Vårt forskerteam samarbeider med verdens ledende 
forskningsmiljøer innenfor sol i Europa, USA og Japan. 
Vår prosess har 75 prosent lavere energibruk enn 
tradisjonell teknologi. 

Elkem Solar Silicon® er langt fra Elkems eneste 
miljøsuksess. Vårt mål er å fremstille alle våre 
produkter med minst mulig energibruk og mest mulig 
energigjenvinning. 

Elkems visjon er å bli en av verdens ledende bedrifter 
innenfor miljøteknologi. Samarbeidspartnere som 
Bellona inspirerer oss i vårt arbeid for å sprenge nye 
miljøgrenser.

Vi gratulerer Bellona med 25 års 
kamp for et bedre miljø!

På en rekke områder ble det sterke juridiske 
rammeverket innen miljø som var bygget opp 
gjennom reformene på 90-tallet, endret. Det 
samme ble vilkårene for det sivile samfunn, sær-
lig for de frivillige og ikke-statlige organisasjone-
ne. En ny NGO-lov fra 2007 legger sterk begrens-
ning på arbeidet for organisasjoner i Russland.

– Etter at Sovjetunionen brøt sammen har 
forretningslivet i Russland utviklet seg svært 
raskt. Kanskje for raskt. Vi opplever i dag at det 
er tette bånd mellom byråkratiet, den politiske 
ledelsen og forretningslivet på alle plan: lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Det var et sterkt lovverk 
for å beskytte miljøet under sovjettiden, og det 
ble ytterligere forsterket utover 90-tallet. Men 
nå opplever vi at lovene blir gjort om og i stor 
grad tilpasset forretningslivets interesser, sier 
Kobets.

Hvert år blir Bellonas kontor i St. Petersburg 
kontaktet av rundt 300 personer og organisa-
sjoner som trenger juridisk bistand i miljøsa-
ker. Organisasjonen tar også rundt 15 rettssa-
ker årlig.

TrafiKKProblemer
Gjennom kontorvinduene høres brølet fra den 
tette morgentrafikken på ringveien. Bellona 
jobber med et bredt spekter av saker i Russ-
land, fra atomkraft og atomavfall, via proble-
mene med sot i Arktis til kampen for å bevare 
grønne byområder. Den ellers så lavmælte Ko-
bets viser også et tydelig engasjement når hun 
snakker om transport:

– Når man skal snakke om miljø i Russland 
er det umulig å komme utenom den enorme 
veksten vi har i privatbilismen. Dette er et re-
sultat av en mentalitet som henger igjen fra 
Sovjet-tiden. Den gang var det å ha en egen 
bil forbundet med høy status. Derfor er det 
prestisje for russere å kjøpe sin egen bil, og å 
kjøre rundt i den – selv om det er langt lettere 
å komme seg rundt i byen med metroen. Men 
nå er jo også det offentlige transportsystemet 
dessverre i ferd med å bryte sammen.

Tidligere hadde vi i Russland en komité 
for miljøspørsmål på ministernivå som skulle  
kontrollere nettopp vanskelige miljøsaker. Den 
komiteen sørget Putin for å legge ned.
SVENd SØyLAd | InternaSJonal rådgIver

Siden 2005 har Kobets jobbet i Bellona. Hun 
merker en helt annen hverdag nå enn bare for 
noen år siden.

– Tidligere hadde vi i Russland en komité 
for miljøspørsmål på ministernivå som skulle 
kontrollere nettopp vanskelige miljøsaker. 
Den komiteen sørget Putin for å legge ned, og 
miljødepartementet er nå slått sammen med 
departementet for naturressurser.

– Opplever du at russiske myndigheter er 
opptatt av miljøspørsmål?

– Jeg skulle gjerne svart ja, men jeg ser ikke 
at det har vært noe initiativ fra myndighets- 
hold de siste ti årene som skulle tilsi at man tar 
miljøutfordringene på alvor.

Penger fra STaTSbanK
På veggen henger et kart over Russlands nasjo-
nalparker og vernede skogsområder. Skog-
brannene som herjet de sentrale delene av 
landet i fjor sommer er et godt eksempel på at 
ny lovgivning har svekket miljøet.

– Det var solide strukturer for å hindre skog-
branner, men for fem år siden forandret man 
lovgivningen totalt. Mange mennesker mistet 
jobbene sine. Registreringer viser at skog-
brannproblematikken har blitt verre og verre 
siden den gang, og i fjor var det ekstra ille. 
Russland er i dag største bidragsyter til sotut-
slippene fra skogbranner på verdensbasis. Sot 
bidrar ikke bare til helseproblemer, men også 

til økt global oppvarming, så det er et problem 
man må ta på alvor.

Men selv om landet er verdensledende på 
utslipp av sot fra skogbranner, er ikke alt svart 
i Russland. Kobets mener at Bellona har vokst 
seg så store at «myndighetene forstår at det vil 
bli veldig mye bråk om det skjer noe med oss». 
2010 ble året da miljøorganisasjonen skulle få 
sponsorstøtte fra landets største bank, Sber-
bank, som er eid av den russiske stat. 

– Vi møter ikke på de samme typer proble-
mene som andre, mindre miljøorganisasjoner, 
som ofte får problemer med pengestøtten. Det 
finnes penger over statsbudsjettet til organi-
sasjoner, men de er kun forbeholdt de statlige. 
Og lovgivningen for å operere som NGO i Russ-
land er i dag så komplisert at organisasjonene 
må ansette jurister bare for å ikke risikere å 
bryte de nye, detaljerte kravene, sier Kobets.

– Har atomkraftverkkatastrofen i Japan på-
virket russisk atompolitikk?

– Det gjenstår å se. Det er allerede besluttet å 
bygge 30 nye atomkraftverk over hele Russ-
land. Noen av dem er påbegynt. Man snakker 
hele tiden om at atomkraft er billig. Da tar man 
ikke med i beregningen kostnadene til oppryd-
ding når katastrofen inntreffer.

– Hvor er Bellona i Russland om 25 år?
– Vi er fremdeles her. Russland har for store 

miljøproblemer til at de kan bli løst på en gene-
rasjon, dessverre.

For bellonistene i St. Petersburg er det godt å 
ha en internasjonal organisasjon i ryggen.

Russiske myndigheter og statskontrollert media beskylder Bellonas medarbeidere for å arbei-
de for fremmede lands interesser. Her fra kontoret i sentrum av St. Petersburg.
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S om jurist i Bellona jobber jeg med et 
bredt spekter av forskjellige saker, 
men kampen for å få stoppet det nye 

hovedkvarteret til Gazprom er uten tvil det jeg 
er mest stolt over å ha vært med på. Gazprom er 
Russlands største energiselskap, og er i tillegg 
eid av den russiske stat, og planen var å kon-
struere et 400 meter høyt hus ved elvebredden 
i den historiske delen av St. Petersburg. 

Bygget ville fullstendig ha ødelagt byens 
panorama og ville brutt med alle eksisterende 
byggenormer og -regler. St. Petersburgs gam-
leby er på Unescos verdensarvliste, og Russland 
har også ratifisert en rekke konvensjoner som 
skal ta vare på de historiske og kulturelle de-
lene av byen. Likevel opplevde vi at lovene ble 
lagt til side når statseide Gazprom ville bygge 
nytt hovedkvarter. At Bellona som miljøorgani-
sasjon bruker tid på noe som mange vil mene er 
byutvikling kan virke rart. Men dessverre er det 
slik at selv om myndighetene sier at økologiske 
interesser skal prioriteres er det ikke alltid at 
økologiske interesser vinner i kamp mot pen-
gene, og da forsvinner de grønne områdene fra 
bysentrum.

guVernøren Snudde
I 2009 tok vi saken til retten, men opplevde å 
tape i alle de tre første instansene. Men dagen 
før saken skulle opp til høyesterett, som er den 
fjerde og siste instansen, fikk vi beskjed om at 
selveste guvernøren i Leningrad fylke, som til 
da hadde støttet byggingen av Gazprom-huset, 
hadde snudd. Det var svært viktig for oss, og vi 
vant til slutt.

Å kjempe mot Gazprom føltes som å være i 
en krig. Man kjemper jo i prinsippet mot den 
russiske stat. Men alt i denne saken var så sykt 
at vi ikke hadde annet valg enn å stå på – vi måt-
te beskytte byen vår. Gazprom har nå lagt byg-
geplanene på is, og jobber med å bygge et annet 
type hovedkvarter på en annen tomt lenger 
unna sentrum. Heldigvis har Gazprom-saken 
skapt en presedens. Ulike entreprenører hadde 

fått kontrakter for å bygge 120 nye forretnings-
bygg i de gamle delene av byen, men i mars i år 
vant vi i høyesterett. Disse byggene kan ikke 
bygges uten at det gjøres store forandringer 
på tegnebordet, for som med Gazprom-hoved-
kvarteret var dette bygg som fullstendig ville 
ødelagt all arkitektonisk stil.
 
KJemPer moT Pengene
Hvert år får vi 300 henvendelser fra mennes-
ker og forskjellige organisasjoner. Det kan være 
personer som har kjøpt seg en leilighet, men 
plutselig finner ut at det bygges et nytt bygg i 
bakgården. Eller det er personer som har pro-
blemer med at det er så mye støy fra trafikken 
at vinduene rister, at renovasjonssystemet i de-
res bydel ikke fungerer og at søppelet aldri blir 
hentet. Noen kommer til oss for å be om råd om 
hvordan man henvender seg til offentlige myn-
digheter med sine klager. 

Mange opplever at byråkratiet er så kompli-
sert at man aldri klarer å få kontakt med rette 
instans. Et problem i Russland er også at en-
treprenører starter å bygge før de har fått tilla-

telse. Derfor består mye av vårt arbeid i å hjelpe 
innbyggerne i byen å nå fram med sine klager 
over at det for eksempel blir bygget et stort 
parkeringsanlegg i parken ved siden av, eller at 
gamle hus plutselig blir erstattet av gigantiske 
forretningsbygg.

«glemmer» loVgiVningen
Akkurat nå er vi midt i en rettssak der vi for-
søker å stoppe byggingen av et 33 meter høyt 
hotell i en 4,5 hektar stor historisk park fra den 
tiden byen ble bygget. Alt handler om hvor mye 
man kan tjene. Dersom byråkrater og forret-
ningsfolk sammen kan tjene penger ved å bygge 
et stort hotell glemmer man lovgivningen. Man 
glemmer at folk vil puste frisk luft, man glem-
mer at folk vil drikke rent vann og vandre i 
grøntområder i byen.

Bellona er opptatt av økologiske rettigheter i 
byen. I Russland dør det hvert år 490.000 men-
nesker av sykdommer som skyldes et ødelagt 
miljø. Det er ti ganger flere enn dem som dør i tra-
fikken eller av alkoholisme. Derfor er dette en så 
viktig kamp, og derfor står vi på hver eneste dag.

«å kjempe mot Gazprom 
føltes som å være i en krig. 
Man kjemper jo i prinsippet 
mot den russiske stat.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Advokat ved Bellonas St. Petersburg-kontor.

Historien
Vant over mektige Gazprom da selskapet ville 
bygge nytt hovedkvarter ved elvebredden i den 
historiske delen av St. Petersburg. Kjemper nå 
mot både myndigheter og sterke forretnings-
krefter for å stoppe byggingen av et stort hotell 
i et viktig parkanlegg i byen.

fortalt tIl | AMUNd TrELLEVIK  foto | JELENA IGNATJEVA

Nina Popravko

Nina Popravko gir juridisk hjelp i miljøsaker. Hun går også i retten for å kjempe mot selskaper 
og myndigheter når miljølovgivningen blir brutt – og vinner ofte fram. 

www.siemoffshore.com
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Siem Offshore Inc. is an owner and operator of modern support vessels 
for the global oil and gas service industry. The Company has currently a fleet 
of 38 vessels in operation and 7 under construction. The Company’s fleet 
includes large anchor handling tug supply vessels, platform supply vessels, 
multi-role vessels and other support vessels.
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Aleksandr Nikitin, Sergey Filippov, Igor Kudrik og Håkon Strand 
på Bellonas kontor i Murmansk, som ble åpnet i 1994.

En ung Igor Kudrik i Russland på midten av 90-tallet, før han 
ble tvunget til å forlate landet. I de 15 årene han har bodd i Norge 
har han jobbet med en rekke atomrapporter og utviklet Bellonas 
engelske og russiske nettsider, en sentral kilde for miljøinforma-
sjon i Russland. 

Igor Kudrik, Frederic Hauge og Thomas Nilsen holder presse-
konferanse om rapporten om den atomdrevne Nordflåten og  
Nikitin-saken i Moskva i april 1996. Foto: Nils Bøhmer

J eg var 17 år da jeg traff Frederic Hauge 
for første gang. Han kom med Bellona-
båten Genius til Murmansk i 1992. På 

den tida drev jeg en organisasjon som het Nu-
clear Free North i Russland, så Frederic og jeg 
var opptatt av samme sak og vi begynte å jobbe 
sammen. 

Året etter jobbet jeg for Bellona i et par må-
neder i Oslo og jeg var med på den russiske ver-
sjonen av rapporten om radioaktiv forurensing i 
Murmansk og Arkhangelsk. Samtidig med at rap-
porten ble lansert i mars 1994 åpnet Bellona kon-
tor i Murmansk – og jeg ble kontorets første leder.

SPion
I 1994 møtte jeg Aleksandr Nikitin. Han hadde 
vært atomingeniør om bord på atomubåter i 
Nordflåten og hadde også jobbet som inspektør for 
atomsikkerhet i Forsvarsdepartementet, så han 
satt på gode kilder. Aleksandr kom inn som med-
forfatter på en ny rapport vi jobbet med, om den 
russiske Nordflåten – som hadde mange titalls sto-
re og gamle atom-ubåter som ikke lenger var i drift, 
men sto og rustet med det farlig avfallet om bord.

Den høsten og gjennom hele 1995 jobbet vi med 
å samle informasjon om atom-ubåtene, atomla-
gre og radioaktivt avfall. Vi hadde ikke internett på 
den tida, så vi var ute og snakket med masse folk, 
og vi fikk urovekkende informasjon, spesielt om 
atomlageret i Andrejeva-bukta. Etter hvert mer-
ket vi at noen fulgte med på hva vi gjorde. Folk vi 
hadde snakket med ble kalt inn til møter hos over-
våkerne i FSB, tidligere KGB.

Så en dag ble jeg selv ringt opp, av visesjefen for 
kontraspionasje i Nordflåten. De ville ha meg som 
spion! De ville at jeg skulle gi dem informasjon om 
mine kolleger i Bellona og utlendinger vi møtte, 
men jeg fortalte visesjefen at jeg hadde snakket 
med Bellona i Oslo om at jeg skulle møte ham, og 
det likte han tydeligvis ikke. Det ble med det ene 
forsøket på å verve meg. Vi visste hele veien at sik-
kerhetstjenesten overvåket oss, men vi var ikke så 
redde. Vi følte at det var viktig det vi gjorde – og at 
det var et slags puslespill der vi ivrig lette etter biter. 

5. oktober 1995 begynte razziaene. Alt var en-
devendt på kontoret og hjemme hos Aleksandr. 
Det var razzia hjemme hos foreldrene mine også. 
Naboen sto på trappa og advarte meg da jeg kom 
gående for å besøke dem, så jeg gikk bare videre. 
Thomas Nilsen ringte meg fra Bellona i Oslo og 
fortalte at vår kollega Sergej Filippov ikke hadde 
kommet til Oslo som planlaget. Det viste seg 
senere at han hadde blitt anholdt på flyplassen 
i St. Petersburg. De var overalt. Klokka fem om 
morgenen kom mor og far til leiligheten min og 
fortalte at det hadde vært tre menn hjemme hos 
dem, for jeg var jo folkeregistrert hos dem da. 
Mennene hadde vært sivilt kledd, men med pis-
toler under jakka. 

Vi måtte stadig inn til avhør, men jeg var ikke 
redd for FSB og taklet stresset ganske greit. Det 
var andre tider i Russland da enn nå. Mer åpen-
het. Vi var kanskje naive, men vi fortalte om alt vi 
gjorde og prøvde å forklare at informasjonen vår 
tross alt kom fra åpne kilder.  

Rett før jul i 1995 skulle jeg med et fly fra 
Murmansk til Oslo. Da ble jeg stoppet i pass-
kontrollen og tatt til side av to menn i mørke 
uniformer fra politistyrken, utstyrt med hver sin 
Kalashnikov. De satte på meg håndjern og fulgte 
meg gjennom flyplasshallen. Jeg ble arrestert 
fordi jeg ikke hadde dratt i militæret. At jeg had-
de fått godkjent en utsettelse spilte ingen rolle, 
så det var åpenbart at FSB ville stoppe meg. 

Jeg ble satt fri samme dag, men de ba meg si 
ha-det til familien min, fordi jeg nå måtte dra i 
militæret. Så kom den 6. februar 1996, dagen da 
Aleksandr ble arrestert. Den dagen mistet jeg 
troen på at ting ville ordne seg. I starten mente 
jeg jo at vi ville bli renvasket. 

landSforrÆderi
Etter et par måneder fikk jeg vite at det ville bli 
reist sak om landsforræderi mot meg også. Saken 
mot Aleksandr var ganske lik, men den var en si-
vilsak. Ettersom jeg sto foran en rettsprosess i det 
militære systemet ville jeg hatt enda dårligere ret-
tigheter enn ham.

Aleksandr satt i fengsel og FSB begynte å kalle 
meg inn til avhør flere dager på rad. Da jeg den 
24. april 1996 fikk beskjed om å dra til militærret-
ten i Murmansk, pakket jeg sakene mine. Håkon 
Strand i Bellona dro sammen med meg til flyplas-
sen i St. Petersburg, og vi fikk kjøpt billetter der. 
Det var noen forsinkelser og litt kaos, men jeg kom 
meg om bord på flyet og var utrolig lettet da vi tok 
av.

Morsomt nok var det en etterforsker på konto-
ret vårt i Murmansk da jeg ringte for å si at jeg var 
trygt framme i Oslo. Han ble veldig overrasket. Jeg 
hadde et såkalt multivisum til Norge, noe som var 
ganske sjeldent. FSB var nok ikke klar over det. De 
trodde vel at de ville bli varslet hvis jeg forsøkte å 
dra til Norge. 

biTre oVerVåKere
Reaksjonene kom etter noen måneder i Oslo. Jeg 
hadde stadig mareritt om at jeg var i Russland og 
ikke fikk forlate landet. 

Jeg har fortsatt russisk statsborgerskap i tillegg 
til det norske, og det gjør meg mer utsatt om jeg 
skulle dratt til Russland. For å bli kvitt det rus-
siske statsborgerskapet må jeg ironisk nok dra til 
Russland, og det tør jeg rett og slett ikke. Jeg får 
fortsatt beskjeder om at det er en del bitre folk i 
FSB som er sinte for at jeg slapp unna – og det er 
ikke så lenge siden jeg fikk vite at det hang et bilde 
av meg ved siden av tsjetsjenske terrorister på 
kontoret til FSB i Murmansk. 

Saken mot meg er henlagt nå, men det finnes 
ingen formelle hindre for at den kan gjenopptas. 
Jeg har ingen garantier, og det er flere som adva-
rer meg mot å dra tilbake. Jeg kan dra hvor jeg vil i 
verden, bortsett fra til Russland.

Likevel mener jeg at jeg på mange måter er pri-
vilegert. Jeg har fortsatt flere av de gode kollegae-
ne fra starten i Bellona rundt meg og jeg får jobbe 
med saker som jeg brenner for. 

Så jeg vil ikke si at jeg har savnet Russland så 
enormt mye, men det er trist at jeg ikke har mulig-
het til å bo i landet mitt. Jeg hadde jo ingen planer 
om å reise fra Russland før jeg plutselig måtte.

1
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«Alt var endevendt på  
kontoret og hjemme hos 
Aleksandr. det var razzia 
hjemme hos foreldrene  
mine også.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Atomekspert og rådgiver i 
Bellonas Russland-avde-
ling i Oslo. 

Historien
Samlet atominformasjon 
i Russland for Bellona og 
ble i likhet med Aleksandr 
Nikitin siktet for landsforræderi. Risikerte lang-
varig fengsel og måtte rømme landet.

fortalt tIl | ANNE KArIN SæTHEr foto | BELLONA

Igor Kudrik

1
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lt er ikke gjort i en håndvending.Spe-
sielt ikke når det kommer til norsk 
klima- og energipolitikk. En av de 

virkelig store utfordringene har vært å få poli-
tikerne til å gjøre en innsats for at Norge kan gå 
over til mer fornybar, ren energi. 

– Til tross for at Norge har mye vannkraft, er 
over halvparten av all den energien vi bruker 
fossil. Det er denne fossile energibruken store 
deler av norske klimagassutslipp stammer fra, 
enten det er i transportsektoren, petroleums-
sektoren, industrien eller oppvarming av bygg, 
forklarer Håvard Lundberg, som er klima- og 
energirådgiver i Bellona.

umulig å STole På
For å kunne erstatte den fossile energien med 
utslippsfri energi startet Bellona tidlig med å 
jobbe for bedre rammevilkår for utbygging av 
fornybar energi. Rammevilkårene er de lover, 
regler og støtteordninger som produsentene 
må forholde seg til.

– De siste tiårene har rammevilkårene vært 
uforutsigbare og umulig å stole på, og bevilgnin-
gene har variert fra statsbudsjett til statsbud-
sjett. Hvis du har lyst til å investere i vindkraft, 
men ikke aner om det blir lønnsomt i årene 
framover, så sier det seg selv at det blir vanskelig 
å satse på det, sier Lundberg og legger til:

– Vi har jo da også sett at mange norske 
fornybar-initiativ har flyttet ut av landet til for 
eksempel Skottland og Storbritannia, der støt-
teordningene er bedre.

På slutten av 90-tallet foreslo derfor Bellona 
å innføre et system med grønne sertifikater 
for å sikre forutsigbare rammer og dermed en 
større utbygging av fornybar energi.

fornYbar energi
Bellona har kjempet for el-sertifikater i over ti år. 
I 2012 blir ordningen, som vil øke utbyggingen av 
fornybar energi, endelig innført i Norge.
tekSt | ANNE KArIN SæTHEr OG rAGNHILd GJærUM

10 års kamp kronet med seier
a El-sertifikater

Mer ren energi
El-sertifikater – også kalt grønne sertifikater – 

er et virkemiddel som fremmer utbygging av for-
nybar energi, det vil si ren energi man ikke kan 

gå tom for, som for eksempel solkraft, vindkraft, 
bølgekraft og geotermisk energi.

Hvordan fungerer ordningen?
Politiske myndigheter setter et mål om hvor mye 

mer fornybar energi som skal bygges ut i løpet 
av en tidsperiode. Produsenter av ny fornybar 

energi tildeles sertifikater tilsvarende den ener-
gimengden de produserer. Alle kraftleveran-

dører er forpliktet til å selge en viss andel med 
fornybar energi. På denne måten oppstår det en 
etterspørsel etter el-sertifikater, slik at produ-

senter av fornybar energi får en ekstra inntekt, i 
tillegg til salget av strøm. Dette gjør at prosjek-

ter som i dag er ulønnsomme kan bli realisert, og 
mengden fornybar energi øker.

regjeringen setter seg 
et mål om 3 TWh vind-
kraft innen 2010. Bel-
lona foreslår et system 
med grønne sertifika-
ter første gang.

1999 Grunnfon-
det for for-

nybar energi opprettes, med 
totale fondsmidler på 20 
mrd kr. fra 2009. I desem-
ber lover ny minister åslaug 
Haga å gjenoppta forhand-
lingene med Sverige. 

2007Forhandlingene 
med Sverige 

brytes. regjeringen foreslår nytt 
system med produksjonsstøtte 
til fornybar energi. Dette innføres 
aldri. Stortinget vedtar nytt mål 
om 30 TWh fra fornybar energi og 
energieffektivisering innen 2016.

2006Stortinget 
ber regje-

ringen utrede grønne sertifi-
kater. I 2001 opprettes Enova, 
som forvalter søknadsbasert 
støtteordning til fornybar 
energi, og byggingen av Smø-
la vindpark starter.

2000 Ny 
olje- og 

energiminister Terje riis-
Johansen og Sveriges 
næringsminister Maud 
Olofsson er enige om felles 
forståelse om samarbeidet 
i prosessen fremover.

2008
Olje- og energiminister 
Einar Steensnæs lover 
grønne sertifikater. året 
etter sendes lovutkast på 
høring fra den nye minis-
teren – Thorhild Widvey. 

2003 Norge og Sve-
rige signerer 

overenskomst om prinsipper 
for videre samarbeid, og over-
gangsordningen for el-sertifika-
tene kommer. Enova gir 1,1 mrd 
kr. til vindprosjekter. Norsk vind-
kraft produserer 0,981 TWh.

2009
Forhandlingene med Sve-
rige om et felles sertifikat-
marked starter. Odd roger 
Enoksen er minister. Norges 
største vindpark, Smøla, 
står ferdig med 68 møller.

2005 I desem-
ber sendes 

lovforslaget om el-sertifi-
kater ut på høring. Det leg-
ges opp til en norsk forplik-
telse om å finansiere 13,2 
TWh ny fornybar energi 
innen 2020.

2010 Ola Borten 
Moe er ny 

minister. Lovforslaget 
godkjennes i statsråd og 
legges frem for Stortin-
get. Sertifikatmarkedet 
skal etter planen tre i 
kraft fra 1.1.2012. 

2011

I 2000 vedtok Stortinget at regjeringen 
skulle utrede hvordan et slikt system kunne 
fungere, men veien derfra har vært lang. Etter 
flere utredninger i 2003 og 2004 så det lenge ut 
til at det skulle bli et felles marked for grønne 
sertifikater med Sverige, noe som ville gitt et 
større og mer effektivt marked. Men i 2006 
gjorde statsminister Jens Stoltenberg helom-
vending og hele systemet ble lagt på is. 

– Da lovet Regjeringen at et like godt, el-

ler bedre, system skulle komme på plass. Det 
skjedde ikke, og Stortingets målsetninger om 
utbygging av mer vindkraft innen 2010 ble 
langt fra nådd. Målene ble tvert i mot avskaffet!

må Se SammenHengene
Bellona har brukt mye tid på å se klima- og ener-
gipolitikk i sammenheng. I 2009 ble Bellonas 
klimamelding presentert. Rapporten, som var 
utformet som en stortingsmelding, la fram kon-
krete forslag til tiltak og virkemidler for utslipp-
skutt i samtlige sektorer i Norge, og ble senere 
sendt ut på en bred høring blant næringslivet 
og politiske partier. Meldingen var ment som et 
innspill til utredningen Klimakur, som ble lagt 
fram året etter, i 2010. Klimakur-rapporten gikk 
gjennom 160 tiltak for å redusere norske klima-
gassutslipp. På bakgrunn av denne rapporten 
utviklet Bellona et interaktivt databord som vi-
ser sammenhengen mellom de ulike utslippsre-
duserende tiltakene og politiske virkemidler. 

– Klima- og energispørsmål er svært kom-
plekse og henger tett sammen. I den politiske 
debatten blir ofte enkelttiltak trukket fram, 
men for å lykkes i klimakampen må vi evne å 
se ulike sektorer og valg av virkemidler i sam-
menheng. Databordet vi utviklet i 2010 viste 
med all tydelighet at det trengs flere politiske 
virkemidler enn kvotehandel, og at alle sekto-
rer må bidra med utslippskutt. Alle må med, 
fordi alle skal ned, sier Lundberg.

Loven om el-sertifikater skal vedtas av Stor-
tinget i år, og et felles system med Sverige star-
ter opp 1. januar 2012. Bellona jobber nå for å 
sikre at den nye fornybare energien som vil bli 
produsert blir brukt på områder der den vil er-
statte skitten energi. 

– Overgangen fra fossil 
til fornybar energi er av-
gjørende for å redusere 
norske klimagassutslipp, 
som det siste året har 
gått opp i stedet for ned, 
sier klima- og energiråd-
giver i Bellona, Håvard 
Lundberg. Foto: Knut Bry
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J eg skjønte at Bellona ikke var noen 
vanlig miljøorganisasjon da jeg dro 
sammen med Bellonas internasjonale 

rådgiver, Svend Søyland, for å treffe Frederic 
Hauge i Oslo. 

Frederic delte historier som viste at han var 
like vant med å hoppe i havet for å konfrontere 
miljøsyndere som å fly til Brussel for å for-
handle fram støtte for CO2-håndtering.

Han snakket rett fram om hvordan Norge 
ble et rikt land takket være oljeeksport. «Vi er 
et land av petroholikere. Et fint, lite, egoistisk 
land av petroholikere», fortalte han meg. Men 
han understreket også at dette gir nordmenn 
en moralsk forpliktelse til å jobbe mot klima-
endringer.  

bellona oVeralT
Når det gjaldt internasjonal klimapolitikk, var 
Bellonas folk overalt – uansett hvor jeg snudde 
meg. 

   

Luftfart står i dag for en 2–3 prosent andel av de globale 
karbondioksidutslippene. SAS ønsker å ta sin del av ansvaret 
for å redusere utslippene, samtidig som flytrafikken øker. 
For å nå flyindustriens og SAS’ egne miljømål tar SAS en 
rekke virkemidler i bruk. Dette inkluderer planer om å ta i 
bruk den nyeste teknologien for fly og motorer, og være blant 
de første som tar i bruk alternative drivstoff, arbeide for 
bedre infrastruktur i luften og bruke økonomiske tiltak som 
kvotehandel med utslippsretter. I tillegg til dette kan du selv 
bidra aktivt gjennom å kjøpe klimakvoter for din reise. Vi i SAS 
kompenserer allerede alle våre tjenestereiser. Hele beløpet 
går til sertifiserte prosjekter innen fornybar energi gjennom 
vår samarbeidspartner The Carbon Neutral Company. Les 
mer om klimakvoter, miljøarbeide og om bedriftsavtaler på 
www.sasgroup.net 

Miljøpolicy
•	 SAS	vil	bidra	til	bærekraftig	utvikling	ved	å	optimere		 	
 ressursforbruket og miljøbelastningen av alle våre   
 operasjoner.

•	 SAS’	miljømål	er	basert	på	kontinuerlig	forbedring	og	
 på at hver enhet setter konkrete mål og arbeide for   
 måloppnåelse. 

•	 SAS	arbeider	for	bruk	at	fornybar	energi.

•	 SAS	vil	ha	et	miljøprogram	(like	godt	som	eller	bedre	enn		
 ledende konkurrenter) som tiltrekker kunder og kapital.

•	 SAS’	miljømål	og	–aktiviteter	skal	koordineres	og	
 harmoneres med andre produksjons, kvalitets- og 
 finansielle mål.

Strategiske mål
•	 20	%	lavere	utslipp	i	2020	inkludert	trafikkvekst

•	 50	%	lavere	utslipp	per	produsert	enhet	i	2020

Miljømål
På	linje	med	International	Air	Transport	Assosiation’s	(IATA)	
visjon er det overordnede langsiktige målet for SAS’ miljø-
arbeide at det teknologisk skal være mulig å kunne fly uten 
utslipp	av	klimagasser	rundt	2050.

Mål for 2008-2011
•	 Bli	oppfattet	som	det	mest	miljøbeviste	flyselskapet	
 i Europa.

•	 Ha	et	ISO	14001	sertifisert	miljøstyringssystem.
	 	 Målet nådd. SAS, Blue1 og Widerøe ble sertifisert i 
  henhold til ISO 14001 og EMAS i 2010 og er nå de  
  eneste flyselskap i verden som innehar begge sertifikater.

•	 Ha	flyindustriens	mest	effektive	drivstoffspareprogram.

•	 Ha	en	langsiktig	plan	for	flyflåten	som	fører	til	betydelige		
 reduksjoner i utslipp av drivhusgasser.

•	 Ha	nådd	nålet	for	SAS’	miljøindeks.

... fly med god miljøsamvittighet.

Ja, du kan...

✔

yesyoucan_NO_110530.indd   1 2011-05-30   16.52

Under FNs klimaforhandlinger på Bali sto 
Svend noen få skritt unna Norges statsminis-
ter Jens Stoltenberg da han snakket med jour-
nalister om Norges innsats for å stanse tropisk 
avskoging. På Capitol Hill i Washington deltok 
Bellona USAs leder Jonathan Temple på en hø-
ring der han diskuterte mulige føderale gren-
ser for klimagassutslipp med toppbyråkrater 
fra Kongressen. Nå sist, på klimatoppmøtet 
i Cancun, inviterte informasjonsansvarlig 
Anne Karin Sæther meg til et arrangement om 
fangst og lagring av CO2. 

Krangel På SValbard
Noen ganger har jeg også blitt med Bellona på 
tur. Frederic foreslo at jeg skulle delta på Ny-
Ålesund-symposiet, som ble ledet av Kron-
prins Haakon, i 2010 – slik at jeg ikke bare 
kunne treffe noen av verdens fremste klima-
forskere, men også se arktiske isbreer og hvite 
reinsdyr med egne øyne. 

Og i et av de morsomste intervjuene jeg  
noen gang har gjennomført over en  
middag, fortsatt mens vi var i Ny-Ålesund,  
hadde Frederic en opphetet diskusjon med  
Ellen Hambro, direktør i Norges Klima- og 
forurensningsdirektorat. Spørsmålet var  
hvorvidt Norge var bedre forberedt på  
store oljeulykker offshore enn andre land. 
Hambro pekte på at Norge hadde et strengere 
regelverk for offshore petroleumsvirk- 
somhet enn land som for eksempel USA.  
Frederic var svært så kritisk til påstandene,  
og stilte henne også en rekke spørsmål – selv 
om det egentlig var jeg som skulle intervjue 
dem.

Alltid provoserende, aldri forutsigbar.  
Frederic og hans kolleger tør å utfordre  
maktmennesker når det gjelder miljøsaker. 
Det er slik Bellona sikrer at myndighetene 
holdes til ansvar, ikke bare i Norge, men også 
globalt.

milJøHelT i Time

Høsten 2007 presenterte tiMe Magazine en liste der 46 
miljøhelter ble hedret for sitt internasjonalt viktige miljø-
arbeid. Bellonas frederic Hauge var en av disse. 

Frederic Hauge befant seg i et celebert selskap av fredprisvinnere, 
politiske ledere, kjendiser og vitenskapsfolk. Mikhail Gorbatsjov, 
Wangari Maathai, Al Gore, Richard Branson, Robert Redford, Ange-
la Merkel, prins Charles, Sir David Attenborough, James Lovelock, 
James Hansen og Tim Flannery er blant dem som mottok heder for 
sitt miljøengasjement av verdens største nyhetsmagasin, TIME.  

Noe av det som ble trukket frem i omtalen av Hauge, var hans 
«sterkt pragmatiske tilnærming til samarbeid med, framfor en 
kamp mot, tungindustrien». TIME fremhevet også at Bellona er løs-
ningsorientert, da særlig i arbeidet med fangst og lagring av CO2. 

Bellona-lederen så selv utnevnelsen som en anerkjennelse av 
hele Bellona, ikke bare av ham som person. 

«Når det gjaldt internasjonal 
klimapolitikk, var Bellonas 
folk overalt – uansett hvor 
jeg snudde meg.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Miljøjournalist i Washing-
ton Post og forfatter.

Historien
Møter stadig på Bellona på 
viktige internasjonale are-
naer for miljø- og klimapo-
litikk, og ble i 2010 med til 
Svalbard på Ny-ålesund-symposiet.

overSatt av | MIcHELE GrØNBEcH

Juliet Eilperin
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Polen handler veldig mye om tro. Det er 
dessverre ikke så mange som tror på kli-
maendringer eller CO2-håndtering her. 

Ikke foreløpig, sier Marek Zaborowski med et 
skjevt smil.

Han er lederen i Bellona Polska, som ble 
etablert i Krakow våren 2011. Selv ser han flere 
overbevisende argumenter for hvorfor CO2 fra 
de store utslippskildene i landet må fjernes 
med CO2-håndteringsteknologi:

– CO2-utslippene må reduseres. EUs klima-
politikk er allerede veldig tydelig, og det blir 
færre og færre klimakvoter, noe som gjør det 
dyrere og dyrere å slippe ut CO2. Med CO2-
håndtering kan vi fortsatt bruke av Polens sto-
re mengder kull, men slippe å betale for kvoter. 
CO2-håndtering kan bli en fantastisk løsning, 
sier han og legger til:

– Vi må uansett bytte ut mange gamle kull-
kraftverk med nye, og da kan de bygges med 
renseteknologi.

bellonaS VeiKarT 
I mars 2011 var Bellona-ansatte fra kontore-
ne i Krakow, Brussel og Oslo i Warszawa for å 
presentere et omfattende veikart for hva CO2-
håndtering kan innebære for Polen. 

Veikartet konkluderte ikke bare med at ut-
slippene kan kuttes drastisk, men også at CO2-
håndtering vil ha en stor og positiv innvirkning 

Vil rense 
Polen

Bellona Polska, Krakow, Polen

2011
Ansatte 
Tre.

Viktigste arbeidsområder
CO2-håndtering og energi-
effektivisering.

åpnet

bellona-KonTor
Polen får nesten all sin strøm fra skitne kullkraftverk. Bellonas 
nye kontor i landet har som mål å sørge for at CO2-en fjernes 
fra både disse kraftverkene og fra tungindustrien.
tekSt og foto | ANNE KArIN SæTHEr
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på Polens økonomi og evne til å være selvfor-
synt med energi. Et slikt scenario veier tyngre 
enn slagord om miljøet og naturen.

– Miljø og økonomi er tett knyttet sammen. 
Det som lønner seg styrer hva folk gjør, sier 
Andrzej Gula, som selv jobber med energi- 
effektivisering i Bellona Polska, og ser et 
enormt potensial.

nYTT i Polen
Den tredje nyansatte, Malgorzata Kojs, er  

glad for å jobbe med et bredt spekter av aktø-
rer:

– Jeg liker den teknologiske tilnærmingen  
til Bellona og rollen som brobygger mellom  
organisasjoner, myndigheter og industri. Vi 
har ikke hatt noe slikt i Polen. Mange er idea-
listiske, men det er ingen som jobber med 
industrien – og så lenge du ikke gjør dét, så får 
du til så mye mindre, sier hun og legger til:

– Jeg tror Bellona kan bidra til virkelige end-
ringer i Polen!

Bellonas ferskeste utenlandskontor, Bellona Polska, bemannes av rådgiver Andrzej Gula, rådgi-
ver Malgorzata Kojs og leder Marek Zaborowski. 

In 2010 FMC Technologies’ Norwegian operation successfully won subsea orders worth more 
than 10 billion NOK. This puts us in a great position. We are now building on our success by 
looking for additional talent and competence to continue our growth. 

www.WorkWithUs.no

 We’re #1 
You can help us stay there

Work with the leader
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Bellona USA, Washington d.c, USA 

1996
Ansatte 
En på fulltid og tidvis 
konsulenter i engasjement.

Viktigste arbeidsområder 
Atomspørsmål, CO2-håndtering 
og klimapolitikk mer generelt. 

åpnet

a jeg kom til Washington og begynte 
å jobbe for Bellona i 2005 var det 
nesten ingen som trodde det ville 

komme sterke virkemidler mot CO2-utslipp, 
men så kom orkanen Katrina. Den bidro til å 
endre manges holdninger, forteller Svend  
Søyland. 
 
grønne inVeSTeringer 
Klimadebatten i USA har lenge vært preget 
av fornektelse og latterliggjøring, og en  
rekke tunge aktører, spesielt innen det repu-
blikanske partiet og kullindustrien, jobber 
iherdig mot at USA skal få sin første klimalov. 
Det er likevel grunn til håp, for store endrin-
ger er på vei:

– På delstatsnivå skjer det mye nå. Det 
er for eksempel blitt etablert et system for 
handel med CO2-kvoter i en rekke stater, sier 
Søyland og fortsetter: 

– I 2010 kom dessuten Børskommisjonen 
med et regelverk som krever at bedrifter må 
gjøre rede for sine framtidige CO2-utslipp. Vi 
ser også at de store pensjonsfondene i USA 
er blitt mye mer opptatt av karbonavtrykket 
i selskapene de investerer i. Sist, men ikke 
minst, har president Obama klart å bruke 
finanskrisen til å skape en betydelig vekst 
innen fornybar energi og energieffektivise-
ring. Vi ser en stor vekst i grønne arbeids-
plasser i USA nå.

Søyland ledet Bellona USA i tre år,  
fram til 2008, før han dro hjem til Bellona  

I håpets land

bellona-KonTor
Bellona har vært til stede i USA siden 1996 og gleder 
seg over endringene som er kommet de siste årene. Det 
er blitt et nytt klima for klimakamp i det store landet. 
tekSt | ANNE KArIN SæTHEr

Internasjonal rådgiver Svend Søyland ledet 
Bellona USA fra 2005 til 2008. Han jobber fort-
satt med amerikansk klimapolitikk og følger i 
tillegg de internasjonale klimaforhandlingene. 
Foto: Nils Bøhmer.

i Oslo og ble etterfulgt av den britiske  
diplomaten Jonathan Temple, som nå leder 
et internasjonalt NGO-nettverk for CO2-
håndtering. I skrivende stund er Bellona i 
ferd med å ansette en ny leder av USA-kon-
toret.

informerer om løSninger 
Bellona USA ble opprettet som en følge av 
Nikitin-saken og behovet for amerikansk 
støtte i arbeidet med å få frikjent atommed-
arbeideren i Russland. Atomspørsmål er 
fortsatt en viktig del av Bellonas arbeid i USA, 
men de siste årene har USA-kontoret lagt 
størst vekt på CO2-håndtering og klimapoli-
tikk.

Bellona jobber som klimalobbyist mot 
amerikanske myndigheter og har et  
utstrakt nettverk blant politikere, byråkra-
ter, tenketanker, organisasjoner og industri-
aktører. Bellona deltar også i allianser som 
for eksempel Carbon Sequestration Leaders-
hip.

Bellona er blitt anerkjent som en løsnings-
orientert organisasjon og har hele tre ganger 
blitt invitert til det prestisjetunge arrange-
mentet Clinton Global Initiative.

– Bellona har vært i stand til å informere 
om løsninger i en rekke forskjellige fora, og 
på høyt nivå. Vi informerer amerikanere om 
europeiske initiativ, og vi prøver samtidig å 
gi europeere et nyansert bilde av amerikansk 
klimapolitikk, sier Søyland.

Vi ser en stor 
vekst i grønne arbeids-
plasser i USA nå.
SVENd SØyLAd | InternaSJonal rådgIver

d

GRATU-
LERER

Gratulerer med 25 årsdagen og velkommen til Vulkan!

Her skaper vi en levende og bærekraftig “bydel” for 
alle. Miljøaktivister, forretningsfolk, studenter, kultur
arbeidere og matelskere vil alle være med på å sette 
sitt preg på Vulkan.

Her sørger energisentralen for kortreist og miljø riktig 
energiforsyning. Organisk avfall blir til kompost og jord. 
Daglige behov som mat og drikke kan dekkes lokalt på 
området. Derfor kaller vi Vulkan ”den lille byen i byen”.

Vulkan byr på næringslokaler med beste energimerke 
og boliger som bygges med omtanke  og høy kvalitet.

Dere i Bellona har vist vei i 25 år, fortsett med det!  
Vi er med!

www.vulkanoslo.no
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Miljønyheten Noxite®

Takbelegget som renser luften og 
gjør bedriften din litt grønnere.

Hvis du ønsker å bidra til en renere verden, er det nye og revolu sjonerende 

Noxite® takbelegget en virkelig god nyhet. Det gir ikke bare et positivt utslag 

i bedriftens grønne regnskap, det  bidrar også til å rense luften i nærmiljøet. 

Et Noxite® tak på 5.000 m2 er i stand til å nøytralisere samme mengde 

NOX-gasser som en gjennomsnittsbil slipper ut over en  avstand på 

200.000 km. Og effekten er varig – Noxite gjør sin imponerende 

miljøjobb i hele takets levetid. 

Se www.noxite.no for mer informasjon.
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lem følelser og moral et øyeblikk. De 
harde, økonomiske fakta er utvetydige: 
Det er billigere å iverksette tiltak mot 

klimaendringer i dag, enn å tilpasse seg de end-
ringene som måtte komme i framtida. Det slo 
den anerkjente økonomen Nicholas Stern fast i 
sin skjellsettende rapport i 2006. Fem år senere 
er få uenige i Stern-rapportens konklusjon.

– Derfor trenger verden massive investerin-
ger i grønn teknologi, sier Eivind Hoff ved Bel-
lonas Brussel-kontor. 

Han har i flere år arbeidet for at det norske 
oljefondet ikke bare skal unngå klimafiendtlige 
investeringer, men også bli en aktiv investor i 
framtidsrettede selskaper, som kan bidra til å 
forebygge klimaendringer.

Oljefondet, som offisielt heter «Statens pen-
sjonsfond – Utland», er verdens nest største 
pensjonsfond. Det er verdt drøye 3000 mil-
liarder kroner, og øker for hvert år. Fondet eier 
i dag én prosent av aksjene notert på alle ver-
dens børser. 

– Oljefondet kan bli Norges viktigste stem-
me internasjonalt, mener Hoff.

lYTTer Til bellona
Han påpeker at Oljefondet er en storfisk blant 
verdens investorer – og at «money talks». 

– Derfor har oljefondet en reell mulighet  
til å påvirke positivt, gjennom bevisste,  
løsningsfremmende investeringer i  
ny, grønn teknologi, samt å stille klare  
klimakrav til selskaper det investerer i.

I 2009 kom en ny Stortingsmelding om nye 
etiske retningslinjer i forvaltningen av Olje-
fondet, der Bellona fikk full uttelling for sine 
innspill på tre punkter:
• En internasjonal utredning om klimaend-

ringenes effekt på finansmarkedene (ble lagt 
frem i 2011). 

• Innføring av et miljøinvesteringsprogram 
for investeringer i pionérprosjekter innen 
klimavennlig energi.

• Innføring av forventningsdokumenter, som 
klargjør hvilke miljøkrav Oljefondet som in-
vestor stiller til alle selskaper det investerer i. 

– Det er få som kan kjenne igjen så mye av sine 
krav og forslag i denne Stortingsmeldingen 
som Bellona. Dere har fått et betydelig gjen-
nomslag, sa statssekretær Roger Schjerva i Fi-
nansdepartementet til bellona.no den gang. 

Stortingsmeldingen representerte et steg i 
riktig retning. Men Oljefondets klimapotensial 
er langt fra uttømt. Og Bellona håper myndig-
hetene vil lytte til stiftelsens innspill også i 
fortsettelsen.

for liTe ambiSiøST
– Regjeringen har lovet at Oljefondets rene 
klimainvesteringer skal beløpe seg til rundt 20 
milliarder kroner, investert over en femårspe-
riode fram mot 2015. Det er alt for puslete for 
et fond på over 3000 milliarder kroner, mener 
Hoff.

Bellona har, gjennom sin deltagelse i Global 
Climate Network, utredet hvordan offentlige 
og private investeringer kan understøtte en in-
dustrisatsning på lavkarbonløsninger. 

– Den viser hvor viktig det er at Norge, via 
Oljefondet, leder an. Vi mener at Oljefondets 
klimastrategi må sørge for at fondet innen 
2020 kun er investert i selskaper som vil være 
konkurransedyktige i et utslippsfritt samfunn, 
sier Hoff, og legger til:

– Et viktig tiltak i så måte er at bedrifter si-
mulerer konsekvensen av ulike priser på CO2-
utslipp før de fatter investeringsbeslutninger. 
En slik pris er virkelighet i EU, og har blant 
annet ført til at mange prosjekter for kullkraft-
verk er blitt kansellert. Det viktige er at be-
drifter og banker også i andre deler av verden 
ser risikoen ved CO2-intensive prosjekter på 
denne måten. Oljefondet kan bidra til å presse 
det fram.

g
«Money talks»

grønT olJefond
Bellona jobber for at en av verdens største pengebinger, det 
norske Oljefondet, skal bli et viktig verktøy i klimakampen. 
tekSt | MArIANNE ALFSEN/FELIx MEdIA foto | ISTOcK
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e n morgen, en dag i 1992 eller 1993. Af-
tenposten, med Bellona som kilde, bret-
ter ut en ny avsløring om den groteske 

atomarven fra Sovjetunionen. Et nytt resultat 
av et helt spesielt samarbeid mellom en avis og 
en miljøorganisasjon. En ny verdenssensasjon, 
rett og slett.

Og som så ofte før, etter tilsvarende oppslag: 
En av de første telefonene denne morgenen er 
fra den amerikanske ambassaden i Oslo. «Har 
du tid til lunsj?». Noen timer senere spør rus-
serne om jeg har tid til en prat.

KomPleTT ubegriPelig
Interessen for avsløringene er stor fra mange 
hold. Amerikanerne ville gjerne få enda flere 
detaljer enn det vi skrev. Kanskje hadde jeg 
noen noe skriftlig originalt å vise fram? De fikk 
selvsagt ingenting annet enn det Aftenposten 
trykket. Men det var nyttig å snakke med dem, 
og ikke minst spennende å vite mer enn de til-
synelatende visste. 

Russerne forsøkte å finne ut hva vi skulle 
skrive neste gang – dels var de selvsagt fortsatt 
redd for hemmelighetene sine, dels føltes nok 
mange av oppslagene pinlige. Journalistkol-
leger fra andre land ringte. Bellonas folk ble 
intervjuet overalt i verdenspressen. Ikke så 
rart, det som ble avslørt var vanvittig, ja kom-
plett ubegripelig – dels som hentet ut av en 
spionroman, dels som usannsynligheter fra et 
forurensningshelvete ingen hadde hatt fantasi 
til å tenke seg. Det pussige var den ofte nesten 
totale mangelen på interesse i store deler av 
norsk presse. 

Totalt ble det mer enn 300 artikler fra høsten 
1990, da Sovjet fortsatt fantes, via supermak-
tens sammenbrudd året etter og fram til det 
ikke var så mye mer å avsløre, og Jeltsins regime 
hadde klart å skremme folk til å holde kjeft.

SannHeTen må fram
Selv i dag virker listen over avsløringer helt 
uvirkelig. Det startet med et uskyldig tokt med 

    BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING          BIOSUSTAIN

BioSustain
BIOMAR BÆREKRAFTIG UTVIKLING – mer bærekraftig produksjon 
og ressursutnyttelse i hele aquakultur-verdikjeden
 
Hvis du synes dette høres spennende ut kan du lese mer på 

www.biosustain.no
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Bennett A
S  

Optimert bærekraft
Verktøy og metoder for å måle og 
forbedre bærekraft i hele verdikjeden.

▼

Bærekraftige råvarer
Leverandørstandarder på generelt 
og spesifi kt råvarenivå.

▼

Grunnleggende
Sertifi serte styringssystemer 
og forbedringsprogrammer.

Lover og regler
Fundert på nasjonale, regionale 
og internasjonale reguleringer.

▼

den gamle fiskeskøyta «Genius» da Bellona 
ville ta prøver etter atomprøvesprengningene 
på Novaja Semlja. Det fortsatte med avsløring 
av dumpet atomavfall og reaktorer i Karaha-
vet, atomdrevne fyrlykter, ubevoktede lagre av 
høyaktivt avfall, brenselstaver knust i et skur, 
atomubåter, planer om å sprenge alt avfallet i 
en enorm atomeksplosjon på Novaja Semlja, 
enorme utslipp fra gjenvinningsanlegget i Ma-
jak… osv, osv.

Aftenpostens lesere fikk alt servert i doser til 
frokost, ofte illustrert med detaljerte kart over 
Kolas fjorder og militærbaser. Ikke rart russer-
ne var frustrerte og flaue. Bak avsløringene lå 
historier som mest ligner fantasifulle eventyr: 
Håndskrevne lapper overlevert på et gatehjør-
ne i Murmansk og hemmelige samtaler med 
nøkkelpersonell i det sovjetiske maktapparatet 
og tilstøtende herligheter.

deT meST SPennende
Jeg husker godt en av gangene det skulle skri-
ves om Nordflåtens kjernefysiske avfallsmare-
ritt. En av kildene var en tidligere ubåtkaptein. 
«Er du sikker på at det ikke vil ramme deg om 
vi skriver dette?». «Sannheten må fram», svar-

te han. Aleksandr Nikitin måtte senere sone 
lenge for de opplysningene. Hvor mange timer, 
dager og netter, jeg satt sammen med Thomas 
Nilsen, Knut Erik Nilsen og Frederic Hauge – 
og etter hvert Nils Bøhmer og Igor Kudrik, vet 
jeg ikke. Vi finleste dokumenter, tegnet inn av-
fall og reaktorer på kart, planla neste trekk for 
å finne mer info. Var besatt av å finne den fulle 
sannheten – miljøvernerne og journalisten. 

Til slutt var det ingenting som overrasket 
meg, og jeg glemmer aldri da Thomas Nilsen 
ringte og sa at han hadde funnet ut at fyrlykte-
ne på Kola var drevet av hvert sitt lille atom-
kraftverk. Jeg bare noterte som om det var en 
pussighet. Men det ble førsteside i Aftenposten 
av det også.

Takk for at jeg fikk være med dere på første 
del av atomreisen. Utvilsomt min mest spen-
nende journalistiske reise, som har preget livet 
mitt siden. I dag kunne vi neppe gjort det på 
samme måten. Pressetikken har utviklet seg, 
og mange ville nok ment, at et så tett samkvem 
mellom journalist og miljøvernere ville vært 
feil. Heldigvis var det ingen som stoppet oss 
den gangen.

Gratulerer med dagen, Bellona!

Aftenposten lørdag 13. mars 1993

«det lignet fantasifulle 
spionromaner: Hånd-
skrevne lapper overlevert 
på et gatehjørne i Murmansk 
og hemmelige samtaler.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Journalist og leder for 
politisk avdeling i Aften-
posten.

Historien
Sto bak en lang rekke før-
stesideoppslag og artikler 
om de enorme atompro-
blemene i Russland. Bellona spilte en sentral 
rolle i avsløringene.

fakSImIle | AFTENPOSTEN

Ole Mathismoen
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milJø-
løSninger

orten Harket og Frederic Hauge. 
Side om side i Norges første elbil, en 
høstdag i 1993. Inn og ut av bomrin-

gen. Svusj forbi med brede glis, uten å betale – 
og med pressen på slep. Om igjen, og om igjen. 

Elbilen hadde Bellona fått i gave fra a-ha 
fire år tidligere. Med den var Bellona med 
på å presse fram bedre vilkår for miljøvenn-
lige biler – gjennom å aldri betale for hverken 
parkering eller bompassering. Bøtene hopet 
seg opp, men ble ikke betalt. Dermed ble bilen 
inndratt og tvangssolgt. Til Bellona. Om igjen, 
og om igjen.

Bellona fikk det til slutt som de ville: Elbi-
ler kjører gratis gjennom bomringen, betaler 
ingen veiavgift, parkerer gratis, kan kjøre i 

kolletivfeltet og får i mange kommuner gratis 
ladestrøm.

Siden har Bellona vært døråpner for mer 
miljøriktige kjøretøyer av ymse slag: I 1993 
anskaffet Bellona Norges første biodieselbil, i 
2002 landets to første hydrogenbiler og i 2006 
fulgte en bioetanolbil. På slutten av 1990-tallet 
testet Bellona til og med en solcelledrevet bil, 
utviklet av to nordmenn.

– Bellona har en nullvisjon for utslipp fra vei-
transporten, sier Martin Hviid Nielsen i Bellona.

Men hva er egentlig en «miljøbil»?
– Foreløpig kan ingen biler strengt tatt kalles 

«miljøvennlige». Det er heller et spørsmål om 
hvor mye eller lite en bil påvirker miljøet, fort-
setter Bellona-rådgiveren.

Miljøkonsekvenser må vurderes mot flere 
kriterier, som ikke alltid kan rangeres langs 
samme skala. Derfor kan de være vanskelige å 
sammenligne. Brorparten av miljøbelastnin-
gen fra biler skjer ved bruk. De slipper ut CO2, 
som bidrar til klimaendringer, samt helseska-
delig NOx og partikler, som forurenser lokalt.

– Målet er null utslipp. Veien dit går ikke via 
én enkelt løsning, men en kombinasjon av løs-
ninger, påpeker Hviid Nielsen. 

I 1989 fikk Bellona en elbil av ah-a, som Morten 
Harket og Frederic stadig kjørte gjennom 
bomringen med – uten å betale. Foto: Bellona 

TranSPorT
El, sol, biodiesel, bioetanol, hydrogen – uansett hva som 
har dukket opp av mer miljøriktige biler, har Bellona vært 
først ute med å teste dem i Norge. 
tekSt | MArIANNE ALFSEN/FELIx MEdIA foto | dAG THOrENFELdT 

m

Nullutslippsbiler: Elbiler og hydrogenlbiler 
har ingen utslipp ved bruk. I tillegg er elbilen 

ekstremt energieffektiv. Nullutslippsbiler er de eneste 
bilene som kan føre oss til nullutslippssamfunnet.

Ladbare hybridbiler: En ladbar hybridbil 
fungerer som en vanlig elbil til batteriet går 

tomt. Da kobler en vanlig forbrenningsmotor inn. Det 
er kun hybridene med god nok batterikapasitet til å 
ta de daglige turene uten å koble inn forbrennings-
motoren, som får stå på andreplass. 

Biodrivstoffbiler: Biler som går på bære-
kraftig produsert biodiesel, bioetanol og bio-

gass. Biodrivstoff produseres av biomasse og kan føre 
til en lavere klimaeffekt enn fossilt drivstoff, forutsatt 
at det er produsert på en god måte

Lavutslippsbiler: De beste lavutslipp-diesel- 
og -bensinbilene som til enhver tid finnes på 

markedet. Teknologien utvikler seg stadig og utslip-
pene per kilometer går nedover jevnt og trutt. Velg den 
bilen med lavest utslipp per kilometer!

Miljøbiler – våre favoritter

Tesla var verdens raskeste elbil da den kom på markedet i 2007. I et Bellona-stunt i 
2009 kappkjørte Bellona-leder Frederic Hauge med dekkongen Tommy Sharif og hans 
bensinslukende Porsche. Sharif var sjanseløs. Foto: Tone Foss Aspevoll.

1
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litt penger, sier administrerende direktør Jan 
Fredrik Meling, som mener Bellona har vært 
en vesentlig drivkraft for å få det til.

– Nå er det opp til myndighetene å stille krav, 
og dermed drive etterspørselen etter slike skip 
framover, mener Meling. 

Selv har han ikke tid til å vente. Med delfi-
nansiering fra Norsk Forskningsråd er nye skip 
og videreutviklet teknologi allerede på vei. 

Bellona er med videre:
– Fossil LNG er bare et viktig stopp på veien 

mot å bli CO2-nøytral. Målet er å få skip over på 
bærekraftig produsert bio-LNG, som ikke stje-
ler landområder fra matproduksjon. Og det har 
Bellona all tro på at vil bli mulig. Da snakker vi 
om bioenergi fra alger produsert i ørkenen  
eller i  havet, påpeker Sigurd Enge i Bellona.

color magic og color fanTaSY 
Skip trenger mye strøm, også når de ligger til 
kai – til blant annet lys, ventilasjon, oppvar-
ming og drift av tekniske installasjoner. Vanlig-
vis får skipene elektrisitet fra egne kraftverk 
ombord, som går på fossilt drivstoff. Ved å få 
strøm fra land, kan utslippene reduseres. Bel-
lona har sammen med Color Line, Oslo Havn 

i har som mål at internasjonal skips-
fart skal være CO2-nøytral i 2050, sier 
rådgiver Sigurd Enge i Bellona.

Skipsfarten står i fare for å bli en miljøsinke. 
Industrien har vist seg vanskelig å regulere. I 
tillegg er løsninger på land – basert på f.eks ren 
strøm fra vann, sol eller vind – sjelden over-
førbare til en bransje som bærer med seg sine 
egne energikilder, ofte over store avstander. 

– I dag står skipsfart for fire prosent av kli-
magassutslippene. Uten drastiske tiltak vil tal-
let være 16 prosent i 2050, påpeker Enge. 

Bellona jobber med miljøløsninger i hele 
«kjeden», fra bygging og drift til skraping, og 
bidrar med både tekniske løsninger og de po-
litiske virkemidlene som fremmer dem – i Nor-
ge, i EU og i verden forøvrig.

– Norge er et godt sted å eksperimentere 
med løsninger, mener Enge. 

TranSPorT
Bellona bidrar til banebrytende miljøløsninger 
for skipsfarten.

milJø-
løSninger

KF og Hafslund Nett gjennomført et pionér-
arbeid for å få landstrøm i Oslo Havn. Fra 
sommeren 2011 får Color Magic, et av verdens 
to største cruiseskip med bildekk, strøm fra 
land når det ligger til kai i Oslo. I 2012 følger 
Color Fantasy etter. I dag forbruker de mas-
sive skipenes dieseldrevne hjelpemotorer fem 
millioner kWh årlig for å produsere strøm 

når de ligger til kai. Det tilsvarer forbruket til 
300 husholdninger. Når skipene går over på 
landstrøm, reduseres utslippene av klimagas-
sen CO2 med 3000 tonn årlig. Det tilsvarer 
forbruket til 1700 personbiler. I tillegg vil NOx-
utslippene reduseres med 50 tonn, SOx med 
2,5 tonn og partikler med omlag 0,75 tonn. Det 
betyr mye for luftkvaliteten i hovedstaden.  

– Å investere i landstrøm er en stor og viktig 
beslutning. Landstrømprosjektet viser hva vi 
kan få til ved å løfte sammen når store miljø-
oppgaver skal løses, sier konserndirektør for 
kommunikasjon og samfunnskontakt, Helge 
Otto Mathisen i Color Line.

Bellona har vært pådriver for prosjektet og 
spilt en sentral rolle i å skaffe finansiering fra 
blant annet Transnova og Enova. Oslo Havn KF 
har bidratt både øknomisk og med teknisk kom-
petanse, Hafslund Nett har sikret at det kom-
mer tilstrekkelig med strøm til kaia, mens Color 
Line har gjort store investeringer i sine skip. 

– Color Line er den parten som gjennom sin 
framtidsrettede miljøsatsning skal ha den største 
æren. Nå vil vi ta dette prosjektet videre. Håpet 
er å realisere landstrøm også i andre byer. Bergen 
står høyt på lista, sier Sigurd Enge i Bellona.

Viking Lady ble vist fram under klimatoppmø-
tet COP15 i København i 2009, og begeistret 
blant andre Sir Richard Branson, den britiske 
mangemillionæren og miljøforkjemperen. 
Foto: Eidesvik

V Norge har nemlig en stor skipsindustri, med 
både verft og rederier, som bygger og drifter 
alt fra ferger og cruiseskip, til transportskip og 
forsyningsbåter. I Norge har vi muligheten til 
å lage eget regelverk for nasjonal skipfart og vi 
kan dermed innføre krav det foreløpig er tøft 
å bli enig om i internasjonale fora. Den norske 
stat er dessuten en stor eier i blant annet olje-
industrien, som kan gå i bresjen og stille krav 
til sine leverandører.

To prosjekter som viser Bellonas rolle som 
spydspiss i skipsnæringens miljøarbeid peker 
seg ut: Forskyningsskipet Viking Lady og land-
strømprosjektet til Color Line.

ViKing ladY 
Verdens mest miljøvennlige forsyningsskip 
ble sjøsatt i 2009. Viking Lady kombinerer 
flytende naturgass (LNG) med brenselcelle-

teknologi, og er et resultat av et åtte år langt 
samarbeid mellom rederiet Eidesvik Offshore, 
forskningsprosjektet FellowSHIP og Bellona. 

LNG er skipets hoveddrivstoff, mens et ba-
nebrytende brenselcelleanlegg produserer all 
strøm om bord. Sammenliknet med konven-
sjonelle dieseldrevne skip, slipper LNG-drevne 
Viking Lady ut 85-90 prosent mindre NOx og 20 
prosent mindre CO2. Skipet har ingen utslipp av 
SOx. Brenselcellen bidrar til ytterligere reduk-
sjoner når den brukes til strømproduksjon: CO2-
utslippene reduseres med 50 prosent i forhold til 
skip med dieseldrevne «kraftverk» ombord. Ut-
slipp av NOx, svovel og partikler elimineres helt. 

Bellona har deltatt aktivt i å gjøre det mulig, 
gjennom å skaffe prosjektet støttemidler og 
oppmerksomhet.

– Det flotte med dette prosjektet er at det 
viser at vi har reelle muligheter for å redusere 
utslippene kraftig fra norsk forsyningssektor, 
forteller Henrik A. Lund, leder for næringslivs-
samarbeid i Bellona. Han berømmer Eidesvik 
Offshore for å tørre å satse.

– Vi er et tradisjonelt rederi, men vi er opp-
tatt av å ligge i front. Derfor vil vi være blant de 
første som tester ut det nye, selv om det koster 

foto: eIdeSvIk
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J eg har vært miljøbevisst og aktiv i miljøkamp fra 
Mardøla-aksjonen i 1970 og til denne dag. Som leder 
i Venstre mellom 1982 og 1986 oppsøkte jeg, og kom 

i tett kontakt med, det aktive miljøet i Natur og Ungdom – 
som hadde de sentrale personene som startet Bellona i 1986. 

Min første kontakt og samarbeidsinnsats handlet om 
landdeponi i stedet for sjødeponi ved Titania i Jøssingfjord. 
Jeg velger likevel å fortelle om mitt bidrag ved aksjonen 
mot Unger fabrikker i Fredrikstad rett før stortingsvalget 
1985.

ViTne i HViTT
Aksjonistene og jeg var enig om at jeg ikke var aksjonist, 
men et viktig vitne. Slik ble vi raskt enig om jeg burde være 
kledd helt annerledes enn aksjonistene, som hadde prak-
tiske arbeidsklær. Jeg dro fra Oslo i lys sommerdress. I Oslo 
var det pent vær. I Fredrikstad øste regnet ned. 

Som ungdomspolitiker hadde jeg fått oppmerksomhet 
for å bruke gummistøvler i tide og utide. Ved Unger fabrik-
ker ble jeg vitne til oppgravingen av gifttønner i småsko, 
hvit sommerdress og paraply i gjørme og regn.

Men jeg fikk fullført jobben. Et av mine bidrag var å sikre 
kontakt mellom Frederic Hauge og Statens forurensnings-
tilsyn, SFT. Frederic bar på en av datidens meget store mo-
biltelefoner. Det høres kanskje rart ut i dag, men den gang 
var det vanskelig for ham å komme gjennom i systemet. Jeg 
spurte om å få ta over telefonrøret og ringe opp. 

Den gang klarte et vitne av en partileder å oppnå kontak-
ten svært raskt. Da var det bare å gi telefonrøret tilbake til 
Hauge.

liVSKrafT
Allerede den gang var folkene som rett etter startet Bel-
lona, bevisst på roller og kommunikasjon: Bellona samler 
fakta, dokumenterer og aksjonerer – og andre bevitner det 
hele. Jeg vil beskrive det hele som bevisst, offensivt og rol-
leryddig. Dessuten lå det jo mye improvisasjonsevne i hele 
situasjonen. Den lille mobiltelefonsamtalen får stå som ek-
sempel på akkurat dét. 

Det er de egenskapene som jeg her har beskrevet som er 
Bellonas styrke og livskraft. Vitaliteten og fornyelsen av 
dette håper jeg vil gi fortsatt mye energi til å løse miljøopp-
gaver. De venter jo i fleng. Å få til lavutslippssamfunnet er 
en stor og livsviktig samfunnsbyggingsoppgave.

Odd Einar Dørum skulle skille seg ut fra Frederic Hauge og de andre aksjonistene 
som gravde opp gifttønner hos Unger Fabrikker – og det klarte han. 
Foto: Harald Nielsen/Fredriksstad Blad

«Ved Unger fabrikker ble 
jeg vitne til oppgrav ingen 
av gifttønner i småsko, hvit 
sommerdress og paraply 
i gjørme og regn.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Tidligere leder av Venstre, samferdsels-
minister og justisminister. Oslo Venstres 
ordførerkandidat i 2011.

Historien
Støttespiller da Natur og ungdom, med 
Frederic Hauge i spissen, gravde opp tønner 
med ekstremt etsende filtersyre hos unger 
Fabrikker i 1985.

foto | HArALd NIELSEN/FrEdrIKSSTAd BLAd

Odd Einar dørum

LA OSS KOMME LENGER PÅ EN LITER.
LET’S GO
Vi må lære å bruke energi på en mer effektiv måte. I 25 år har Shell Eco-marathon støttet prosjekter verden over 
for å få mest mulig effekt ut av hver dråpe drivstoff. Fjorårets vinner kjørte 3771 kilometer på det som tilsvarer én 
liter drivstoff! Vi jobber sammen med bilindustrien for å bli mer energieffektive, og Shell Eco-marathon illustrerer 
vår ambisjon om å utvikle en bedre energifremtid for oss alle. Let’s go. www.shell.com/letsgo
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TSJern    bYl 
fuKuSHima

1986: Tsjernobyl. 2011: Fukushima. Bellonas kamp mot atomkraft 
er like aktuell i dag som da stiftelsen ble opprettet for 25 år siden.

fra

til

tekSt | rUTH ASTrId L. SæTEr foto | NILS BØHMEr
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kspertene strides om dødelighets- og 
sykdomsraten i kjølvannet av Tsjer-
nobyl-ulykken. Men noen tall er klare: 

31 mennesker døde kort tid etter ulykken, 
som følge av stråle- eller brannskader – to av 
disse omkom i selve ulykken 26. april. Rundt 
135.000 ble evakuert fra nærområdet. Ca. 
fire millioner mennesker i Hviterussland og 
Ukraina lever i dag i områder som har mottatt 
betydelige mengder med radioaktivt nedfall et-
ter ulykken. 

Påstander om misdannelser hos barn som 
er født etter ulykken er ikke blitt bekreftet, 
men økningen i skjoldbruskkjertelkreft i både 
Ukraina og nærliggende land har vært svært 
stor. Ni barn er rapportert omkommet som 
følge av skjoldbruskkjertelkreft. Tsjernobyl er 
fortsatt ubeboelig på grunn av den store strå-
lingen som preger området.

– Dagens Tsjernobyl er en spøkelsesby. Jeg 
var der i fjor høst, og det gjorde dypt inntrykk 
på meg å gå rundt i byen som ble forlatt i hui 

og hast for 25 år siden. Forfallet er enormt. Og 
så var det så stille. Vi hørte ikke en eneste fugl, 
forteller Bellonas atomfysiker og daglig leder, 
Nils Bøhmer.

Han var russ i april 1986 og husker godt 
usikkerheten som preget Norge i dagene etter 
Tsjernobyl-ulykken. 

– Det tok lang tid før informasjon ble frigitt, 
og det ble gitt motstridende råd fra norske 
myndigheter – noe som skapte mye usikker-
het. Vi ble tatt på senga, rett og slett. Vi hadde 
aldri sett for oss at en slik ulykke kunne skje og 
berøre Norge i så stor grad. Plutselig visste alle 
hva becquerel var – et begrep som fram til da 
hadde vært helt ukjent, sier Bøhmer. 

felleS milJøProblem
Bellona ble stiftet kort tid etter Tsjernobyl-
ulykken, og atomforurensning ble relativt 
raskt et tema for miljøvernerne. Stiftelsen ble 
raskt både berømt og beryktet for sin evne til 
bokstavelig talt å grave fram problemer. Og ut-

lørdag 26. april 1986, kl. 01.23 
ingeniørene på atomkraftverket i tsjernobyl i sovjetrepublikken Ukraina holder på med et 
eksperiment. de skal finne ut hvor lenge en reaktor kan kjøres uten ekstern kraftforsyning. 

forutsetningene for eksperimentet er imidlertid ikke helt på plass. Blant annet har 
operatøren vært nødt til å fjerne kontrollstaver fra reaktor fire på anlegget for å oppnå ønsket 
effekt. Under normal drift skal det være minst 30 kontrollstaver i reaktoren. når eksperimen-
tet starter, er man nede i 6-8 stykker – og effekten blir langt kraftigere enn forventet. 

på sekunder mister operatøren kontrollen over reaktoren, og en enorm dampeksplosjon 
løfter den tusen tonn tunge betongskjermen over reaktoren. dermed har frisk luft fri tilgang 
til reaktoren, og situasjonen forverres. den hvitglødende grafitten i kjernen tar fyr og igjen 
rystes anlegget av en eksplosjon, med 30 meter høye flammer. 

Brannen varer i flere dager, og radioaktivt støv tilsvarende 400 ganger utslippet fra 
Hiroshima- og nagasaki-bombene spres utover store avstander. norge er det landet utenom 
det tidligere sovjetunionen som får mest radioaktivt nedfall etter ulykken. 

e fordringer skulle det vise seg å være nok av 
hos vår store nabo i øst. Etter at Berlinmuren 
falt i 1989, Sovjetunionen kollapset og Russ-
land med ett ble preget av en uvanlig åpenhet 
mot Vesten, kom også de potensielle miljøka-
tastrofene opp i dagen. Bellona begynte etter 
hvert å snuse på dem, og oppdaget raskt at 
Russlands store atomsatsning, sivilt så vel som 
militært, var en stor trussel for både helse og 
miljø.

– Plutselig skjønte vi i Norge at de største 
miljøutfordringene for oss ikke lå i vårt eget 
land, men på den andre siden av grensen. Bel-
lona gjennomførte derfor aksjoner. Et eksem-
pel på det er Novaja Semlja-aksjonen i 1990, 
forteller Bøhmer, som selv begynte i Bellona i 
1993. 

Bellonas atomarbeid var i starten konsen-
trert om det som skjedde i Russland. Aksjonen 
mot atomprøvesprengningene i Novaja Semlja 
i 1990 fikk resultater: en måned etter at Bel-
lonas skip M/S Genius ble eskortert ut av prø-

vesprengningsområdet, avsluttet Russland sitt 
prøvesprengningsprogram. I 1994 presenterte 
Bellona sin første kartlegging av radioaktiv 
forurensning i Murmansk og Arkhangelsk, og 
samme år dokumenterte stiftelsen hvor dårlig 
sikret det store atomvåpenanlegget ved Tomsk 
i Sibir var. 

flere aVSløringer
Kristin V. Jørgensen, leder av Russlandsavde-
lingen til Bellona i Norge, påpeker et paradoks: 

– Det er godt mulig at informasjonen om 
verdens største atomsøppelfylling på Kolahalv-
øya ikke ville kommet fram uten Tsjernobyl. 
Jernteppet lå fortsatt tungt over Sovjetunionen 
i 1986 – og Tsjernobyl ble et skrekkeksempel på 
hva øyelukkingen medførte. Da Sovjetunionen 
falt, bestemte myndighetene seg for å praktise-
re åpenhet på miljøfeltet, sier Jørgensen.

Hun forklarer at det takket være denne  
gryende åpenheten tidlig på 90-tallet oppsto  
en voldsom miljøbevegelse i Russland, noe  

som også gjorde det enklere for Bellona å få 
fotfeste.

– Bellona avslørte dumping av radioaktivt 
avfall i Barents- og Karahavet. Etter hvert kom 
også hemmeligheten om verdens største atom-
søppelfylling på Kolahalvøya frem. Det ble et 
enormt oppstyr internasjonalt. EUs miljøkom-
missær dro sammen med Bellona til Kola, pen-
ger begynte å rulle inn – og Bellona sto sentralt 
i arbeidet med å iverksette en massiv oppryd-
ding av atomavfallet, forteller Jørgensen. 

niSSer moT Sellafield
Det var også på denne tiden, i første halvdel av 
90-tallet, at Bellona virkelig begynte å vokse 
utover Norges grenser. Miljøstiftelsen etabler-
te egne kontorer i henholdsvis Murmansk og 
Brussel – begge med atomproblematikken som 
et utgangspunkt.

Men det var langt fra bare Russland som 
skapte potensielle helse- og miljøkatastrofer 
med sin dårlige håndtering av atomavfall. Det 

britiske gjenvinningsanlegget Sellafield er den 
største enkeltkilden til radioaktiv forurens-
ning i Nordvest-Atlanteren. Anlegget har tatt 
imot radioaktivt avfall i mange tiår – og sluppet 
store mengder av dette avfallet rett ut i havet. 
Spor av atomavfallet technetium-99 (Tc-99) er 
blitt funnet helt oppe på Svalbard – dermed ble 
det også et norsk anliggende. Bellona startet et 
nitid arbeid med å dokumentere utslippene, for 
deretter å forhandle med både anleggsledelse 
og britiske myndigheter. 

Nisseaksjonen i London 2001, der en gjeng 
Bellona-medarbeidere klatret opp i den tradi-
sjonsrike norske julegrana for å henge opp et 
banner med teksten «Stop Sellafield», var ett 
ledd i den lange kampen for å få miljøargumen-
tene fram. Aksjonen vakte berettiget oppsikt 
– og i 2004, ti år etter at utslippene av Tc-99 
startet, seiret miljøforkjemperne: britiske 
myndigheter var endelig villig til å rense avfal-
let og lagre det i fast form på land, i stedet for å 
slippe det flytende avfallet ut i Irskesjøen.

Bellonas daglige leder og kjernefysiker Nils Bøhmer  
har jobbet med atomproblematikken siden han startet i 
Bellona i 1993. Foto: Thomas Nilsen/Bellona

Før jul i 2001 troppet Bellona opp i nissedrakter foran  
den norske julegrana på Trafalgar Square i London.  
Demonstrasjonen mot atomforurensingen fra Sellafield 
ble behørig dekket av media. 

Geigertelleren er et must når man beveger seg i strålings-
utsatte områder, som her i Tsjernobyl høsten 2010. Stråle-
nivået var da på et akseptabelt nivå et stykke unna reak-
tor fire som eksploderte 26. april 1986.
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– Japan økte sine sikkerhetsstandarder for 
atomkraft for noen år siden, og kraftverkene 
skulle tåle både kraftige jordskjelv og store 
tsunamier. Ulykken i Japan 11. mars viser at 
ingenting er 100 prosent sikkert når det gjelder 
atomkraft, sier atomfysiker Bøhmer. 

Gjennom årenes løp har Bellona publisert  
en lang rekke rapporter som dokumenterer si-
tuasjonen for atomsikkerheten både i inn-  
og utland. Rapportene brukes som dokumen-
tasjon overfor myndigheter og som informa-
sjon til allmennheten – og som et politisk 
virkemiddel i kampen for et renere miljø. Bel-
lona har nettopp startet på en ny rapport om 
atomkraft. 

– Vi ønsker å se på enkeltland, som Finland, 
Sverige, USA, Storbritannia, Russland og Ja-
pan, og deres utvikling av atomkraft – med et 
kritisk blikk på atomkraftens renessanse, for-
klarer Bøhmer. 

– Utgangspunktet vårt er at vi ikke trenger 
atomkraft for å sikre verden den energien vi 
har behov for. Gjennom Bellona-rapporten 
«How to combat global warming», som vi ga ut 
i 2008, viser vi at det er mulig å nå målene for 
reduksjon i klimagassutlipp innen 2050 gjen-
nom energieffektivisering, CO2-fangst og -lag-

ring og satsning på fornybar energi. Atomkraft 
trengs ikke, påpeker Bøhmer. 

egoiSTiSK og farlig
Bellonas store motstand mot atomkraft har tre 
årsaker: risiko for ulykker, store utfordringer 
knyttet til atomavfall og mulig misbruk av tek-
nologien. Nils Bøhmer utdyper: 

– Vi kan ta atomsikkerheten først. Konse-
kvensen av en alvorlig atomulykke er stor – og 
historien viser oss at det alltid skjer ting man 
ikke har vært forberedt på. For det andre er det 
problemet med atomavfall. Det tar enormt lang 
tid å bryte ned atomavfall, og man må derfor 
planlegge deponier i et millionårs-perspektiv. 
En opplagt utfordring er hvordan man kan sikre 
informasjonsflyten mellom generasjonene. For 
det tredje har vi risikoen for spredning av atom-
våpenteknologi. Jo flere land som har atomtek-
nologi, desto større risiko for at flere vil kunne 
misbruke det militært, påpeker Nils Bøhmer.

Kristin V. Jørgensen snakker også om det 
moralske ansvaret vi har: 

– Vi pålegger generasjonene etter oss å skul-
le ta vare på det avfallet vi produserer i dag, og 
det er ikke etisk riktig. Det er rett og slett fryk-
telig egoistisk – og fryktelig farlig, sier hun.

fredag 11. mars 2011, kl. 14.46 
et jordskjelv som måler 9,0 på Richters skala – et av de kraftigste i japans historie 
– forårsaker en 15 meter høy tsunami, eller flodbølge, som skyller mot kysten 
med dødelig kraft. oppimot 13.000 mennesker omkommer som følge av natur-
katastrofen. flere titalls tusen er fortsatt savnet. 

atomkraftverket i fukushima, et av verdens største atomkraftverk, rammes 
svært hardt av tsunamien. anlegget har seks reaktorer – og tre av dem får alvorlige 
problemer som følge av jordskjelvet og flodbølgen. det største problemet er å få 
pumpet kjølevann inn til reaktorene, noe som fører til stor risiko for nedsmelting. 
en hel verden følger neglebitende med, for hvordan kan det gå så galt i japan, som 
mer enn noe annet land skulle være godt forberedt på naturkatastrofer?

Toyota Hybrid. Det beste fra to 
verdener gjør din litt bedre.

Prius Executive fra 320 800,-. Auris HSD Advance fra 260 200,-. Veil. pris lev. Oslo inkl frakt- lev. og reg.omk. 8 900,-. Årsavgift kommer i tillegg.Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og 
NOx: Auris HSD: fra 0,38 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,006 g/km. Prius: fra 0,39 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,005 g/km. Avbildet modeller kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Yaris HSD
Kommer i 2012

Prius+ 7-seter
Kommer i 2012

Prius

Auris HSD

TOYOTA PRIUS

Toyotas fullhybrider kombinerer to motorer, en bensin og en 
elektrisk. Det minimerer både utslipp og lokal forurensning gjennom 
rekordlavt CO2- og NOx utslipp. For ikke å snakke om lommeboka: 
Grunnet lavere avgifter er både Prius og Auris HSD rimelige og svært 
velutstyrte biler med blant annet trinnløst automatgir som standard 
og et drivstoff orbruk fra 0,38 l/mil. Så mens andre fortsatt snakker 

om hybrid, fortsetter vi produksjon og utvikling av HSD-teknologien 
på 14. året med over 3 millioner solgte biler. Neste år lanserer vi 
i tillegg to helt nye fullhybrid-modeller, 
syvseteren Prius+ og Yaris HSD. Velkommen 
til en renere prøvekjøring og en smakebit på 
bekymringsfritt bilhold. 

foto: ScanpIx
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f or meg blir det nok ikke én 
historie, men mange i løpet 
av disse 25 årene!

Det var ingen tvil om min irrita-
sjon den fredagen i 1987, da Sissel 
Rønbeck, min miljøvernminister, 
måtte berette om okkupasjon av 
hennes kontor, med tang, fisk og fis-
kegarn utover hennes skrivebord. 
Senere husker jeg også klatring på 
fasader av offentlige bygninger. 

Min toleranse for denne type ak-
tivisme var slett ikke stor, selv om 
vi jo valgte å legge bånd på oss!

den gode SaK
Det kommer senere faser i forhol-
det til et mer modent Bellona, et 
samarbeid om å få til opprydning 
i de alvorlige forurensningene på 
Kola-halvøya, og deretter samta-
ler med president Jeltsin i Nikitin-
saken.

I de senere år, med klima høyt på 
dagsorden, i Norge og internasjo-
nalt, har samarbeid med Bellona 
og Frederic Hauge om den gode sak 
vært det sentrale, enten det var på 
klimakonferansen CC8, i New York 
rundt Clinton Foundation eller på 
selve COP16 i København. Det står 
respekt av den innsats som gjøres.

eKSPerTiSe
Idet jeg skriver disse linjer, følger 
jeg med interesse Bellona-eksper-
tisen kommentere hendelsene og 
trusselbildet fra Japan, der kjerne-
kraftverk har fått alvorlige skader 
etter en naturkatastrofe av enorme 
dimensjoner. 

Gratulerer med jubileet, Bellona! 
Gratulerer Frederic!

I 2008 arrangerte Club de Madrid, 
Hafslund og Bellona klimakonferansen 
CC8, med en rekke internasjonale topp-
navn. Her er miljø- og utviklingsminister 
Erik Solheim, Frederic Hauge og Club 
de Madrids president Ricardo Lagos 
sammen med Gro Harlem Brundtland 
– som er medlem av Club de Madrid og 
var en av hovedtalerne på konferansen. 
Foto: Nils Bøhmer

Brundtlands miljøvernminister Sis-
sel Rønbeck opplevde å få sitt kontor 
okkupert av aksjonister fra Bellona 
og NU i 1987. Yngve Kristiansen, Ellen 
Hofsvang, Rune Haaland og Frederic 
Hauge slang forurenset fisk på bordet 
og krevde stans i Titania-utslippene.

1

2

1

2

«Min toleranse for  denne 
type aktivisme var slett ikke 
stor, selv om vi jo  valgte å 
legge bånd på oss.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Tidligere statsminister, miljøvernminister, leder 
av Brundtland-kommisjonen (som definerte 
«bærekraftig» for første gang), generaldirektør 
for WHO og spesialutsending for klimaspørsmål 
i FN. Medlem av The Elders.

Historien
Har hatt kontakt med Bellona i et utall saker, 
gjennom hele Bellonas levetid.

Gro Harlem Brundtland
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Som medlem i Grønt Punkt Norge deltar din bedrift i den norske emballasjedugnaden som sikrer at 
emballasjen blir samlet inn og gjenvunnet til beste for miljøet. Alle medlemmer har rett til å merke 
sin emballasje med Grønt Punkt. Merket er en kvittering på at det er betalt vederlag for innsamling 
og gjenvinning av den brukte emballasjen, og viser at bedriften tar samfunnsansvaret på alvor.

Ring 22 12 15 00 eller se www.grontpunkt.no for informasjon om medlemskap.

Grønt Punkt er for bedrifter  
 som tar samfunnsansvar
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milJøPaTrulJen
Bellonas miljøpatrulje seiler opp og ned Norges 

kyst for å inspisere industrien.

tekSt | rUTH LOTHE

KystvaKten

Bellona vant striden om slammet fra bedriften 
Titania i Sokndal etter elleve års kamp. Alt 
slammet som nå ender i dette landdeponiet gikk 
tidligere rett ut i sjøen og skapte store problemer 
for fisk og gyteområder. Foto: Marius Dalen.foto: aSk helSeth
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Miljøpatruljen

Hver sommer reiser Bellonas fagmed- 
arbeidere langs norskekysten i S/Y Kallinika. 

Industrianlegg blir inspisert og møter og semi-
narer holdes ombord. Miljøpatruljens viktigste 

arbeidsområder er:

Oljevernberedskap
Økende skipsfart og mer ekstremvær, kombinert 

med en underdimensjonert beredskap, vil føre 
til flere havarier og oljesøl langs kysten. Bellona 

jobber for å styrke beredskapen. 

Industriforurensning
Miljøpatruljen er spesielt opptatt av  

forurensing fra tankanlegg, gruvedrift og opp-
hugging av gamle oljeplattformer.

Forurenset fjordbunn
Mange havne- og fjordområder er  

alvorlig forurenset av miljøgifter som PCB,  
dioksiner og tungmetaller. 

Fiskeoppdrett
Norsk oppdrettsnæring lider av  

voksesyke. Miljøbelastningen har økt i takt  
med økningen i produksjon. 

Her er Miljøpatruljens Andreas Steenbuch Mathismoen i masta under et besøk i Lofoten. Kallinika har tilbrakt mye tid i Lofoten de siste årene, i 
kampen mot den grådige oljeindustrien. Foto: Jack Olav Herheim

Båten setter en helt 
annen ramme for samtaler 
enn et møterom på kontoret.
SIGUrd ENGE | Bellona-SkIpper SIgUrd enge

år du kommer til en havn med egen 
båt vet alle at du kommer! Bor du på 
hotell møter du kanskje ikke noen 

i det hele tatt, sier mangeårig leder for Mil-
jøpatruljen og skipper på Kallinika, Sigurd 
Enge.

– Pensjonistene kommer bort om formid-
dagen og forteller hva som ligger helt nederst 
i den fyllinga vi er der for å undersøke. Om 
ettermiddagen kommer skolebarna og om 
kvelden kommer de lokale ildsjelene som vil 
diskutere løsninger på problemet. 

Hold maTfaTeT renT
I Norge finnes det meste av industrivirk-
somheten ved sjøen. Derfor er det i kystnære 
strøk det har vært mest forurensning og ut-
slipp.  Og derfor har Bellona stort sett alltid 
hatt en båt. Den første egenkapitalen i Bel-
lona ble brukt til å kjøpe nettopp en båt.

Helt fra «Hold matfatet rent»-aksjonen i 
1987 fram til i dag har Bellona patruljert  
langs kysten og hatt et våkent øye for for-
urensing og miljøkriminalitet.  Miljøpatrul-
jen besøker ulike bedrifter og inspiserer  
oppdrettsanlegg. Ofte ender Bellonas  
besøk med at feil og mangler blir rettet opp 
etterpå. 

Bellonas båt er samtidig et samlingssted for 
både Kong Salomon og Jørgen Hattemaker. 
Sommeren 2010 var en rekke trondheims-
politikere om bord for å diskutere løsninger 
på det sterkt forurensede havnebassenget i 
Trondheim. Andre ganger har det vært stats-
råder, anerkjente klimaforskere og enga-
sjerte næringslivstopper, fra både Norge og 
utlandet.

– Det er ingen tvil om at seilbåten setter en 
helt annen ramme for samtaler enn et møte-
rom på kontoret, smiler Enge.

n

Hafslund har produsert ren vannkraft i mer enn 110 år. Nå effektiviserer vi vannkraft-
verkene våre, bygger ut fjernvarmenettet, og bygger nye anlegg for energigjenvinning.
Vi oppgraderer strømnettet og gjennomfører tiltak som reduserer energiforbruket.
I tillegg prøver vi å påvirke kundene våre til å velge mer miljøvennlige energiformer.
Hafslund – vi har kraft til å forandre.
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iSlenderen 

Ett plagg er blitt synonymt med Bellona: is-
lenderen. Den hvite og svarte ullgenseren 
fikk kjendisstatus da Frederic Hauge og hans 
med-bellonister på 80- og 90-tallet aksjoner-
te mot skitten industri og andre miljøsyndere, 
iført den strikkede genseren. 

– Frederic hadde islenderen på seg første 
gang jeg traff ham i 1992 i Murmansk, forteller 
Igor Kudrik, mangeårig Bellona-medarbeider. 
Han fikk sin egen islender da han i 1994 besøk-
te Oslo og Bellona – og han har den fremdeles.

– Genseren ble et symbol på det uformelle 
og rebelske, og mange trodde vi var et rocke-
band når vi kom i islender og dongerijakker. 

Og vi følte vel kanskje også at det var like tøft 
og kult å drive med miljøvern som å være et 
kjent rockeband, forteller Kudrik. 

Da Norsk Folkemuseum arrangerte utstillin-
gen «Back to the 80’s» i 2009, var islenderen 
en del av utstillingen. Folkemuseet presen-
terte gjennom utstillingen fem personer som 
var aktive innenfor ulike deler av samfunnet 
på 1980-tallet, deriblant Frederic Hauge. Alle 
fem ble spurt om å peke ut en symbolgjen-
stand for perioden.

– Når det gjaldt Frederic Hauges gjenstand, 
hadde vi jo et visst håp om at han ville velge 
islenderen – og det gjorde han, uten nevne-
verdig påtrykk fra vår side, forteller Paal Mork, 
leder for publikumsavdelingen ved Norsk Fol-
kemuseum. 

– Slik vi ser det, ble Frederic Hauge i islen-
der et symbol for miljøkampen som tok av for 
alvor på 1980-tallet. Derfor var det viktig å få 
med begge deler i utstillingen – både Frederic 
Hauge og islenderen.
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HaVbruK 

Havbruk er kommersiell oppdrett av fisk, bløtdyr 
og krepsdyr. Denne næringen har vokst voldsomt, 
og det har miljøbelastningen også. Bellona er på 
den ene siden ei vaktbikkje som følger kritisk med 
på hva oppdrettsnæringen gjør, og på den andre 
siden jobber Bellona med løsninger på næringens 
miljøutfordringer. I 2003 utga Bellona rapporten 
Miljøstatus for norsk havbruk. Den ga et viten-
skaplig basert faktagrunnlag for debatten om 
miljø og havbruk i Norge. Rapporten fikk stor an-
erkjennelse og er ofte sitert.  Våren 2009 fikk Bel-
lona en representant i Rømmingskommisjonen for 
akvakultur (RKA). Senere på året ble en represen-
tant fra Bellona medlem i Global Aquaculture Alli-
ance, et internasjonalt bransjeforbund som jobber 
for å utvikle standarder for bærekraftig havbruk. 

Miljøutfordringene

Lakselus  
I takt med oppdrettsnæringens kraftige vekst 

har lakselus blitt en alvorlig trussel for villaksen.

rømming
Oppdrettslaksen rømmer, parrer seg med villaks 
og får avkom som er mindre levedyktig. Dessu-

ten konkurrerer de med villlaks om maten.  
Resultatet er at antall villaks i Norge går ned. 

Organisk utslipp 
Ekskrementer fra fisken og fôr som ikke blir 

spist synker ned i sjøen og kan gjennom ned-
brytning føre til oksygenmangel.

Fôringen tømmer havet 
Høstingen av kolmule i Norskehavet er et trist 

eksempel på overfiske av en art som i stor grad 
benyttes til fiskefôr. 

I februar 2011 grunnstøtte containerbåten 
Godafoss i utløpet fra Fredrikstad, på Hvaler. 
Bellonas miljøpatrulje dro til stedet, da uten 
seilbåten, for å vurdere oljeutslippet med 
egne øyne og finne ut hvordan det var mulig å 
grunnstøte i en godt merket led i godt vær.

iKKe SPar inn På loSTJeneSTen!
Miljøpatruljen oppsøker ulykker som Goda-
foss med to ting for øyet, sier Enge:

– Vi vil forstå bakgrunnen for ulykkene og 
se hvilke tiltak som kan iverksettes for å unn-
gå at slike ulykker skjer i framtida.

Godafoss gikk på et skjær som er tydelig 
merket. 

– Igjen ser vi at et havari skjer på skip  
uten los. Det samme var tilfelle med  både 
Server-ulykken ved Fedje i 2007 og Full  
City-ulykken i Langsund i 2009. Det er  
åpenbart hva som må gjøres for å unngå lig-
nende grunnstøtinger og oljesølet som  
følger etter: Ikke spar inn på lostjenesten!  
Det kan bli fryktelig dyrt, sier Bellona-skip-
peren.

– En dag kan det gå riktig galt. Hva gjør vi 
hvis en fullastet oljetanker går på grunn?

Bellona-medarbeider Marius Dalen er her på Norsk Havbrukssenter AS sitt visningsanlegg i 
Bindalen nord for Brønnøysund og snakker med daglig leder Arnfinn Torgnes. Bellona overvar 
en lusetelling og diskuterte oppdrettsnæringens miljøutfordringer. Foto: Andreas S. Mathismoen

Det er åpenbart hva som må gjøres for 
å unngå lignende grunnstøtinger og oljesølet 
som følger etter: Ikke spar inn på lostjenesten! 
SIGUrd ENGE | Bellona-SkIpper SIgUrd enge
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m itt liv er på mange måter en historie 
om reiser. I barndommen min var vi 
stadig i USAs nasjonalparker, og jeg 

flyttet landet rundt for å følge min far, hvis jobb 
var å bevare nasjonens naturarv. 

Reisene blant naturens underverker ble fulgt 
av en annen reise: til mysteriene ute i verdens-
rommet. Først gjennom fantasier og deretter 
gjennom vitenskap. Drømmene jeg hadde ledet 
til fysikkstudier ved Massachusetts Institute 
of Technology og deretter til en doktorgrad 
i astrofysikk og astronomi ved University of 
Cambridge.

TilbaKe Til Jorda
Etter flere fine år der jeg utforsket de fjerne 
konturene av galakser, driftet oppmerksomhe-
ten min av gårde. Som en følge av min kjærlig-
het til menneskets historie og jordas sårbarhet 
ble jeg trukket mot klimaendringer og de mu-
lige konsekvensene av global oppvarming på 
vår hjemlige planet. 

Jeg ble vitenskapsrådgiver i det amerikanske 
senatet, der jeg fikk muligheten til å jobbe med 
et bredt spekter av tema knyttet til ren energi, 
både i USA og internasjonalt. Jeg følte meg pri-
vilegert og arbeidet var fascinerende, men jeg 
lengtet likevel etter å kunne gjøre noe, ikke bare 
rådgi – og skape noe, ikke bare gi anbefalinger.

Så kom den dagen da en gruppe fra Bellona 
kom til Senatet for å snakke med en av mine 
kolleger. Som hun gjerne gjorde, stakk denne 
kollegaen hodet ut av døren sin for å invitere 
meg med på møtet. «Virginia, du må komme 
inn her en tur. Disse gutta jobber internasjo-
nalt med CO2-håndtering – og jeg tror du vil 
like dem.»

HeKTeT
Møtet begynte bra, men det virket ikke som jeg 
kunne vente noe annet enn det vanlige. Det var 
før de ga meg den første Bellona-brosjyren, en 
om CO2-håndtering: «Why CCS now». Overbe-
visende. Tydelig. Og en annen: «101 Solutions». 

«Virginia, du må komme  
inn her en tur. disse gutta 
jobber internasjonalt med 
cO2-håndtering – og jeg tror 
du vil like dem.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Dr. i atomfysikk og astro-
nomi. Leder av analyse-
programmet i Bellona 
Environmental CCS Team 
(BEST). Jobber i tillegg for 
Sahara Forest Project.

Historien
Et tilfeldig møte med Bellona i Washington endte 
med noen reiser som på flere plan var spesielle.

overSatt av | ANNE KArIN SæTHEr

Virginia corless

Virginia Corless på et akvakultur-senter i 
Jordan, der Bellona og de andre partnerne i 
Sahara Forest Project har store planer for et 
demonstrasjonssenter. Foto: Bill Watts/SFP

Optimistisk. Modig. Pragmatisk. Og så: «The 
Sahara Forest Project». Visjonært. Et lite styk-
ke av menneskehetens historie under utvikling. 
Noe som faktisk blir bygget og realisert.

Jeg var hektet. Og etter måneder med mail-
utveksling, intervjuer og en forflytting fra den 
ene siden av Atlanteren til den andre, befant jeg 
– en stor tilhenger av sol og varme – meg i Oslo, 
helt i begynnelsen av den norske vinteren. Jeg 
begynte å jobbe i Bellona.

Innen en måned var gått, var jeg på Clinton 
Global Initiative i New York, der jeg kunne leg-
ge ut om konseptet bak Sahara Forest Project 
til verdensledere innen internasjonal utvikling 
og filantropi. I min tid i Senatet hadde jeg møtt 

mange ledere innen politikk og næringsliv, men 
jeg hadde aldri før blitt tilbudt en Cola av en 
tidligere statsleder. Det skjedde da jeg var på 
tur med Bellona.

fanT mening 
Etter Bill Clintons store konferanse i New York 
fulgte måneder med intensivt arbeid sammen 
med Bellonas internasjonale team. Vi dykket 
ned i de tekniske utfordringene og den kom-
plekse politikken som er knyttet til det å ta i 
bruk CO2-håndtering i Europa. Jeg hadde aldri 
trodd at jeg en dag skulle kjenne detaljene i 
polsk energipolitikk, men det har jeg lært gjen-
nom arbeidet i Bellona.

Når jeg skriver dette, sitter jeg på en flyplass 
og venter på å reise til Aqaba i Jordan. Aqaba er 
en av de virkelig gamle byene i verden, og ligger 
på den tynne stripen av land som knytter Afrika 
til Asia og Europa. Det er et sted som har sett 
et vell av historie utfolde seg. Nå reiser jeg til 
dette historiske krysningspunktet med teamet 
i Sahara Forest Project. Vi reiser med mål om 
gjøre de tørre landområdene i Wadi Araba om 
til fruktbar jord. Ved å hente sjøvann fra Røde-
havet kan vi revegetere den tørre jorda og skape 
ressurser i dette vakre landet, som så sårt tren-
ger mer mat, ferskvann og energi.

Gjennom oppveksten prøvde jeg å forstå his-
toriens betydning og finne årsakene til at noe 
blir husket og ikke bare glemt. Jeg ville så gjer-
ne finne en mening i det tilsynelatende uende-
lige universet.

Jeg forventet aldri at jeg skulle finne en slik 
mening i en ørken, men så absolutt: I Sahara 
Forest Project har vi bånd til den gamle histori-
en – som du ikke bare finner i Aqaba, men i hele 
verden – om overlevelse og innovasjon, om å ta 
våre på våre hjemsteder og hverandre. 

Jeg er eventyrlig heldig som får være med på 
denne reisen sammen med Bellona, denne rei-
sen der vi trekkes framover av den dristighet, 
de visjoner og den urokkelige tro på løsninger 
som så lenge har kjennetegnet Bellona.

Du kan lese mer om Entras miljøsatsing på www.entra.no/miljo
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M

ARKETING

Enig! Bra, men det må kommuniseres gjennom faktiske resultater. 

En reduksjon på 5 % i energiforbruket siste år hadde vært gøy å få fram. 

(Vi tar jo et virkelig ansvar for å fi nne miljøriktige løsninger. Dessuten blir alle hos oss målt på det). 

Og at vi nå går i gang med å bygge Norges første plusshus. 

Og kanskje at på veien videre for hele vår portefølje samarbeider vi med våre kunder og leverandører – 

tror du Bellona kan hjelpe med å fi nne leietakere som ønsker å ta et aktivt miljøansvar?

Jobber du fram et forslag?

 
Kyrre  
 
Med vennlig hilsen/Best regards,

Kyrre Olaf Johansen

  
Administrerende direktør/CEO

Entra Eiendom AS

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Camilla Haugsten

Sendt: 30. mai 2011 11:37

Til: Kyrre Olaf Johansen

Emne: Gratulasjonsannonse i Bellonas jubileumsmagasin

Hei,
Jeg synes vi skal rykke inn en gratulasjonsannonse i Bellonas jubileumsmagasin.

Jeg har lyst til å vektlegge at det er kommersialisering av miljøløsninger som gjelder, 

og at det er neste skritt for oss i miljøbransjen.

Hva sier du?

 
Camilla  
Med vennlig hilsen

Camilla Haugsten

  
Miljø- og FoU sjef

Entra Eiendom AS
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m itt første møte med Bellona var 
da jeg holdt et foredrag på samme 
sesjonen som Frederic Hauge på 

Googles konferanse Zeitgeist i 2007. Jeg ble 
umiddelbart slått av at Bellona ikke var en van-
lig miljøorganisasjon. 

 Jeg var ganske godt kjent med den type 
grønne NGOer som utfører høyt profilerte 
kampanjer – ofte overfor store bedrifter – og 
som noen ganger legger fram forslag til hva  
selskapene skal gjøre i stedet. Det imponeren-
de med Bellona var at de ikke bare hadde  
en klar idé om hva løsningene er, men at  
de også var glødende opptatt av å realisere  
ideene.

 
HelTeinnSaTS
 Min neste kontakt kom etter at jeg hadde job-
bet med Sahara Forest Project sammen med 
mine britiske samarbeidspartnere i litt over et 
år. Jeg følte meg litt matt da, for medieomta-
len vi hadde fått hadde gitt oss imponerende 
mange treff på nettstedet vårt, men lite annet. 
Ingen rike filantroper i sikte eller invitasjoner 
til å møte statsministeren! 

 Jeg sendte en artikkel som var blitt trykket 
om prosjektet vårt til Frederic, og en stund se-
nere fikk jeg et veldig lovende svar. 

 For å gjøre en lang historie kort: Bellona 
finansierte gjennomføringen av en mulighets-
studie og kom inn som partner i prosjektet. 
Bruken av ordet «partner» er bare riktig til en 
viss grad, for det er ikke dekkende for hvor  
mye Bellona har bidratt med. Ordet «helt» vil 
være mer hensiktsmessig – og det ville ikke 
være å overdrive. Bellona har hatt en utrolig 
suksess med å sikre finansiering, bruke sitt im-
ponerende nettverk av kontakter og samtidig 
støtte den vitenskapelige utviklingen av pro-
sjektet. 

 
SKaPe VirKeligHeT
 En av de ekstremt viktige rollene Bellona har 
– som så få andre organisasjoner har – er som 

K Y S T P E R L E N  S O M  F O R A N D R E T
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Bare noen millimeter og likevel stor nok til å skape en av våre viktigste næringer. Lakserogn er kimen 

til mer enn den verdensberømte «Norwegian salmon». I løpet av noen tiår har oppdrettsnæringen skapt 

20.000 arbeidsplasser i distriktene. Uten subsidier.

Norge er verdens største produsent av laks og det har gitt nytt liv langs furet, værbitt. For hver million kroner 

som skapes i et oppdrettsanlegg, blir det kjøpt tjenester og produkter for nær det dobbelte i nabolaget. 

W W W. O P P D R E T T S I N F O . N O

MADE IN NORWAY

KORT OM NORSK LAKS: En norsk-svensk studie viser at oppdrettslaks er klimavennlig mat. Produksjon av en kilo 
laksefilet medfører et gjennomsnittlig utslipp på 2,9 kilo CO² -ekvivalenter. Det er langt lavere enn fra kjøttvarer som 
svin (5,9 kg) og storfe (30 kg). 

f i ske r i -  og  havbruksnær ingens  l ands fo ren ing

Bjørn Utgård og Frederic Hauge fra Bellona sammen med Michael Pawlyn på Hafslund hovedgård, 
under klimakonferansen CC9 i 2009, da det ble offentliggjort at Bellona ble en av partnerne i  
Sahara Forest Project. 

brobygger mellom personer med ideer og per-
soner med innflytelse. Jeg ser dette som helt 
avgjørende. Dette er en av de viktigste grun-
nene til at den bærekraftige revolusjonen ikke 
har kommet videre til dags dato: løsningene 
finnes, men vi trenger flere organisasjoner som 

Bellona til å sørge for at gode løsninger blir til 
den nye virkeligheten. 

 Jeg har hatt enormt glede av å jobbe med 
Bellona. Vi er enig om at vi må bestemme oss 
for hva slags framtid vi ønsker – og deretter 
sette i gang med å skape den.

«En av de ekstremt viktige 
rollene Bellona har, er som 
brobygger mellom personer 
med ideer og personer med 
innflytelse.»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Direktør i Exploration  
Architecture og partner i 
Sahara Forest Project. En av 
hovedarkitektene bak det 
pris belønte Eden Project.

Historien
Et møte på Googles 
Zeitgeist-konferanse i 2007 ledet til et fruktbart 
samarbeid med Bellona om Sahara Forest Project.

overSatt av | MIcHELE GrØNBEcH | foto | BELLONA

Michael Pawlyn
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Bellonas utrolige 
ørkenhistorie
SaHara foreST ProJecT 
Sammen med gode partnere har Bellona et prosjekt 
på gang som tilbyr spektakulære løsninger på flere 
av de store ressursproblemene i verden. 

tekSt | rUTH LOTHE

n afrikansk bille som lever i ørkenland-
skap, den namibiske tåkefanger-ørken-
billen, var inspirasjonskilde for grün-

derne i Sahara Forest Project (SFP). Billen 
utnytter temperaturforskjellen mellom natt 
og dag og lager sitt eget drikkevann gjennom å 
kondensere vann på skallet. Når den vil drikke, 
tilter den bare litt på kroppen slik at vannet 
renner inn i munnen på den. Billens geniale 
måte å hente vann fra lufta på er etterlignet i 
teknologiene som inngår i SFP. 
 
KloKe Hoder SamleS 
På  den presitisjetunge Google Zeitgeist-kon-
feransen i mars 2007, hvor hensikten var å føle 
tidsånden på pulsen, hørte Frederic Hauge 
Michael Pawlyns foredrag om å imitere natu-
rens løsninger. Arkitekt Pawlyn hadde vært 
tungt involvert i det spektakulære Eden-pro-
sjektet i Cornwall, og er en av verdens ledende 
ekspert innenfor sitt fagfelt.

Pawlyn hørte på sin side Bellona-lederen 
fortelle om CO2-fangst og lagring og mulig-
hetene for å skape karbonnegative klimaløs-
ninger. De likte begge det de hørte og fant fort 
tonen da de snakket om kreative og visjonære 
miljøløsninger. De bestemte seg for å holde 
kontakten.

Året etter informerte Pawlyn Hauge om 
Sahara Forest Project, som han hadde startet 
opp sammen med to andre briter: oppfinner 
Charlie Paton, som hadde konstruert en type 
saltvannsdrivhus, og seniorpartner og ingeniør 

Bill Watts, som hadde 30 års erfaring fra pris-
belønte Max Fordham Consulting Engineers.

Bellona gikk entusiastisk inn i prosjektet, 
og sammen begynte det nye SFP-teamet å se 
på hvilke løsninger som kunne skapes ved å 
bringe sjøvann inn i ørkenen og sette sammen 
forskjellige nye og gamle miljøløsninger på en 
ny måte.
Kongstanken var å skape synergier og sam-
spill blant annet ved bygge saltvannsdrivhus i 
samdrift med anlegg for solkraft. Ved å bruke 
sjøvann kunne biomasse produseres uten å 
bruke opp ferskvannsressurser, men tvert imot 
produsere ferskvann og samtidig revegetere 
ørkenen. Mange løsninger åpenbarte seg etter 
hvert som britene og Bellona begynte å jobbe 
sammen. 
 
grønne Jobber i u-land 
For Bellona startet dette egentlig med FNs 
fjerde klimarapport fra 2007. Der gikk det fram 
at for å bekjempe klimaendringene må utslip-
pene ned med mellom 50 og 80 prosent innen 
2050. Eller mer. Hvordan få til det? I en verden 
hvor klimagassutslippene øker år for år og ver-
dens befolkning er estimert til å øke til minst 
ni milliarder innen 2050?

Bellona lanserte forslag til svar i rapporten 
How to combat global warming (2008). Der ble 
energieffektivisering, CO2-fangst og lagring og 
mer fornybar energi – med stor vekt på pro-
duksjon av biomasse – identifisert som noen de 
mest nødvendige grepene.

e

Første spadetak på et Sahara Forest Project-demon-
strasjonssenter tas i Aqaba i Jordan i 2012. Her vil 
samspillet mellom saltvannsdrivhus, konsentrert 
solenergi, avsaltingsanlegg og dyrking av grønnsaker 
og alger finpusses. Anlegget vil produsere ferskvann, 
mat og energi fra sol, sjøvann og ørkenområder og 
samtidig bidra til et lavere CO2-innhold i atmosfæren. 
Illustrasjon: The Sahara Forest Project 
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korte trekk. Det endte med at Kongen inviterte 
ledelsen i SFP til Jordan for å presentere pro-
sjektet til hans ministre.

I januar 2011 ble det undertegnet en avtale 
mellom lokale myndigheter i Aqaba og SFP 
som gir SFP tilgang til 2.200 mål for etable-
ring av et demonstrasjonssenter og deretter en 
kommersiell utrulling av prosjektet. Uten-
riksminister Jonas Gahr Støre og den jordan-
ske utenriksministeren H.E. Nasser Judeh var 
til stede under signeringen for å markere den 
bilaterale støtten bak avtalen. Den norske re-
gjering har bidratt med fire millioner norske 
kroner til forstudier.

Ørkenområdet ved havet i Aqaba-bukten i 
Jordan danner et perfekt miljø for SFP, med 
stekende sol, lav høyde over havet og tørr ør-
kenvind. Det er satt av 200 mål til demonstra-
sjonsanlegget, som vil bestå av saltvannsdriv-
hus, ulike solenergiteknologier, bygninger for 
forskning, opplæring og drift, samt utendørs 
beplantning og revegetering. SFP planlegger å 
starte byggingen i 2012, og en videre kommer-
siell utrulling i 2015. Dette er det satt av hele 
2.000 mål til. 
 
bellona Holding 
Prosjektet nærmer seg realisering og trenger 
daglig oppfølging, for dette går fort. To tidli-
gere Bellona-ansatte, Joakim Hauge og Kjetil 
Stake, er ansatt som henholdsvis administre-
rende direktør og daglig leder i Sahara Forest 
Project.

SFP vil kunne produsere store mengder bio-
masse i ufruktbare områder og samtidig binde 
CO2 i ny vegetasjon rundt anleggene. Prosjek-
tet har kimen i seg til å stogge både klimapro-
blemet og fattigdomsproblemet i verden, me-
ner Frederic Hauge:

– En storskala utrulling av prosjektet har 
potensial til å skape millioner av grønne jobber 
i utviklingsland – og den globale oppvarmin-
gen har kommet så langt at vi ikke bare trenger 
store klimakutt eller CO2-nøytrale løsninger, 
vi trenger også CO2-negative løsninger, som 
Sahara Forest Project. 
 
inn med alger 
Med Bellona på laget fikk SFP finansiert den 
første mulighetsstudien i 2009 og teknologi-
samspillet ble utvidet til også å omfatte nye 
kilder til biomasse for energiformål, som for 
eksempel alger:

– Dette er en gyllen mulighet til å utvikle 
produksjon av grønne vekster i saltvann og 
dermed øke produksjonen av biomasse uten at 
det kommer i konflikt med matproduksjon på 
fruktbar jord, sier Hauge.

Alger er både hurtigvoksende og lite kresne. 
De kan dyrkes på et mye mindre areal enn for 
eksempel raps og likevel gi samme mengde 
biomasse. Alger er en samlebetegnelse på en 
mangfoldig gruppe organismer som binder 
CO2 gjennom fotosyntese. Alger har den åpen-
bare fordelen at mange arter kan dyrkes di-
rekte i sjøvann, og ved å tilføre ekstra CO2 kan 

Sahara Forest Project

Globale utfordringer
Sahara Forest Project svarer på sentrale, glo-

bale utfordringer: Behovet for mat, rent vann og 
tilgang til bærekraftig energi (solkraft og bio-

masse), i en framtid truet av global oppvarming. 

Samspill
Prosjektet bruker kjent teknologi for å skape en 

syklus hvor restprodukter fra én prosess blir 
brukt som råstoff i den neste. 

Mat og elektrisitet
Mat og biomasse produseres i saltvannsdrivhus 
og gjennom utendørs beplantning, og konsen-

trert solenergi produserer elektrisitet. utendørs 
revegetering binder også CO2. 

Ser mulighetene
En mulighetsstudie er gjennomført og et 
demonstrasjonssenter er i ferd med å bli 

realisert i Jordan.

Tradisjonelle miljøvernere vil kanskje mene 
at dette er å gå over til fienden, kapitalmakta, 
men Hauge ser det overhodet ikke slik:
– Dette er en stor milepæl for oss, et prosjekt 
som motiverer meg til å gå løs på nye 25 år i 
Bellona. Det er gøy, men det er skummelt. Vi 
løfter jo fallhøyden vår, men jeg bryr meg ikke 
om hva folk måtte mene om dette. Og pengene 
Bellona eventuelt måtte tjene, vil bli brukt i 
henhold til Bellonas formålsparagraf. 
 
TeKnologi i SYmbioSe 
Hver dag fordamper store menger ferskvann 
fra verdenshavene og forårsaker skyer og ned-
bør. I et saltvannsdrivhus etterliknes denne 
prosessen ved at man lar saltvann renne over 
en porøs overflate. I møte med den varme ør-
kenlufta fordampes ferskvann fra saltvannet. 
Dette sørger for et betydelig kjøligere og fukti-
gere miljø inne i drivhuset. Plantene forbru-
ker dermed betydelig mindre vann enn de ville 
hatt behov for i den glohete ørkenen. En del av 
fuktigheten i lufta vil kondensere på drivhus-
strukturen på samme måte som det konden-
seres ferskvannsdråper på ørkenbillens skall. 
Dette kan samles opp og brukes til å vanne 
plantene. Resten av fuktigheten blåser ut og 
skaper vekstforhold for både plantede nytte-
vekster og vill vegetasjon i nærmiljøet utenfor 
drivhusene.

Og det virker; en rekke pilotanlegg har vist 
gode resultater og de første kommersielle ini-
tiativene har solgt sine første tomater.

gjennomført! Algene kan også tørkes direkte 
og brennes i biokraftverk med CO2 -fangst og 
lagring.

– Alger gir mulighet til CO2-nøytral – eller 
til og med CO2-negativ produksjon av energi – 
uten å legge beslag på verdifulle ferskvannsres-
surser eller landbruksjord, sier SFPs Joakim 
Hauge entusiastisk:

– Da vi startet arbeidet med SFP var det fas-
cinerende og utrolig inspirerende å se hvordan 
Bellonas satsning på alger og halofytter – en 
type planter som kan gro i salte omgivelser – 
passet perfekt inn.

Frederic Hauge kjente det i magen:
– Jeg kommer aldri til å glemme den kriblende 
følelsen av at vi var i ferd med å finne et nytt og 
stort våpen i klimakampen. Det var bare å gi 
jernet! 
 
Kongen og megaminiSTeren 
På klimatoppmøtet i København ble den  
første studien av mulighetene til å gjennom-
føre SFP presentert. Interessen var enorm.  
En rekke innflytelsesrike personer fikk  
kjennskap til potensialet i SFP. Nyheten  
spredde seg raskt ut i verden – også til ørken-
strøk.

Sommeren 2010 var kongen av Jordan på 
besøk i Norge, blant annet for å ha møter med 
aktører innen fornybar energiproduksjon. 
Frederic og Joakim Hauge møtte kong Abdul-
lah og hans megaminister Imad Fakhoury på 
Hotell Continental i Oslo og fortalte om SFP i 

– Sahara Forest Project er et godt eksempel 
på hvordan gode miljøløsninger kan industria-
liseres, sier Joakim Hauge, som er biolog og 
ekspert på klimavennlige løsninger knyttet til 
bruk av biomasse.

– Sahara Forest Project bygger på prinsip-
per og teknologier som allerede i dag inngår i 
lønnsom kommersiell produksjon, men ofte 
er teknologiene tatt i bruk for å dekke kun ett 
spesifikt behov, for eksempel å dyrke tomater. 
Vi fokuserer på å takle flere utfordringer på én 
gang, gjennom å optimalisere samspillet mel-
lom ulike løsninger, sier han.

Biologisk sett er dette langt fra nytt. I natu-
ren fungerer alt i samspill.

– Så æren for dette tankesettet skal vi ikke ta 
selv, sier Joakim Hauge.

– Ingen kan fremvise en lengre og mer brutal 
forsknings- og utviklingsperiode enn den na-
turen har gått gjennom de siste 3,5 milliarder 
årene med liv på jorda.

Også Miljøstiftelsen Bellona tilpasser seg 
sine omgivelser, og opprettet våren 2011 et 
holdingselskap som skal forvalte eierskapet i 
Sahara Forest Project. Bakgrunnen er en vel 
fundert klokkertro på prosjektet og et ønske 
om å utvikle det mest mulig effektivt. Tiden er 
inne, mener Frederic Hauge:

– Det er ikke nok med offentlig støtte og fi-
lantropi. Nå er det på tide å “Go green by blue 
numbers”. Vi må inn i markedet og konkurrere 
ut klimaverstingene. Det er enklere enn å argu-
mentere dem ut, sier Bellona-lederen.

man intensivere algeveksten. Mange algear-
ter inneholder en betydelig del olje som kan 
brukes til energiformål. De første flygninger av 
passasjerfly med algeolje på tanken er allerede 

Nå er det på tide å «go 
green by blue numbers». Vi må 
inn i markedet og konkurrere  
ut klimaverstingene! 
FrEdErIc HAUGE | leder I Bellona

Den namibiske ørkenbillen henter drikkevannet sitt fra lufta ved å 
kondensere fuktighet på skallet og helle dråpene i seg. Den har in-
spirert teamet bak SFP. Foto: Vladimir Wrangel, fotolia.com

Illustrasjonen viser et åpent algedyrkingsanlegg 
(«raceway ponds»), kombinert med saltvannsdrivhusene 
som benyttes i SFP. Algedyrking gir mye biomasse på lite areal: 
– For å dekke behovet for drivstoff til flyindustrien må vi dyrke opp 
halve Nord-Europa hvis vi skal bruke raps. Med alger trenger vi bare 
et område på størrelse med Belgia, sier Joakim Hauge, adm. dir i SFP. 
Illustrasjon: The Sahara Forest Project

Daglig leder Kjetil Stake og adm. dir. Joakim Hauge i SFP måler luftfuktighet  
og temperatur på tomten der demonstrasjonsanlegget skal bygges i Jordan.  
Foto: Frederic Hauge
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Som å ligge på et solvarmt svaberg hele natten.
Ta vare på varmen. Bygg i mur og betong.
Alle har opplevd hvordan svaberget fremdeles er varmt lenge etter at solen har gått ned. Mur og betong har de samme 
egenskapene som svaberget. Og bygger du riktig, får du et hus som magasinerer varme om dagen og avgir den utover natten. 
I byggeterminologi kalles fenomenet varmelagringsevne. Man utnytter de tunge byggematerialenes termiske egenskaper og 
reduserer energibruken til oppvarming (og avkjøling) betydelig. De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk 
for alle nybygg. Det er kun i mur- og betongbygg varmelagringsevnen kan utnyttes effektivt. Ingen andre byggematerialer kan 
på samme måte bidra til å senke energibruken gjennom hele byggets levetid. Og spart energi er spart miljøbelastning.

Les mer om energisparing og tunge konstruksjoner på www.byggutengrenser.no

MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE
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Saltvannsdrivhusene virker sammen med 
et konsentrert solenergianlegg hvor speil fo-
kuserer lyset til en varmesamler som koker 
vann for å drive en dampturbin som produse-
rer strøm. Konsentrert solenergi regnes i dag 
som en av de lovende fornybare energitekno-
logiene, men har utfordringer med kjøling av 
anleggene. Det billigeste er å bruke vann, men 
vann er ofte mangelvare i solrike ørkenområ-
der. Et alternativ er kjøling med luft, men det 
øker investeringskostnaden noe. SFP har ut-
viklet løsninger for kjøling med saltvann, noe 
som kan bidra til å gjøre konsentrert solkraft 
konkurransedyktig, også på pris.

En rekke andre spennende synergier  
oppstår i samspillet mellom solenergianleg-
gene og en saltvannsinfrastruktur. Solener-
gianleggene vil produsere restvarme som kan 
brukes til å fordampe mer ferskvann, samtidig 
som en liten del av elektrisiteten brukes  
til drift av anlegget. Elektrisiten kan også  
brukes til å drive et anlegg for avsalting av sjø-
vann.

Saltvanndrivhusene vil på sin side gi vann 
til vasking av speilene i solenergianleggene og 
den økte vegetasjonen i nærmiljøet vil redu-
sere mengden av støv som samles på dem.

Et SFP-anlegg vil i motsetning til tradisjo-
nelle avsaltningsanlegg ikke medføre utslipp 
av salt tilbake til havet. Saltvannet kondense-
res ned til rent salt som kan selges som et kom-
mersielt produkt eller være utgangspunkt for 
fremstilling av ulike materialer.

Prosjektet har mye å by på, og praten går liv-
lig når prosjektgruppa diskuterer de ulike mu-
lighetene ved testsenteret i Jordan:

– Kanskje vi kan drive turbinene til solanleg-
get med biogass fra gjærede alger om natta, når 
solen ikke skinner?

– Ja, så kan bioresten fra denne prosessen 
gjenbrukes som gjødsel i drivhusene og i ørke-
nen.

– Målet er å teste så mange teknologier som 
mulig. Det som er avfall eller en effekt fra én 

teknologi kan være en nyttig ressurs for en an-
nen, konkluderer Joakim Hauge. 
 
mer energi, maT og Vann 
Til tvilere som synes dette høres for fantastisk 
ut til å kunne stemme, svarer Frederic Hauge:

– The Sahara Forest Project er en voldsomt 
ambisiøs satsing fra Bellona, men ambisiøse er 
akkurat det vi må være. Med de store utfor-

dringene som finnes, har vi ikke lov til å tenke 
små tanker. En avgjørende forutsetning for å 
løse både klima- og matproblemene i verden er 
å sette utviklingsland i stand til å produsere sin 
egen mat, sitt eget vann og sin egen rene ener-
gi, istedenfor å importere olje fra oss. Og dette 
er ikke for godt til å være sant. Det er sant.

På spørsmål om i hvilken grad prosjektet kan 
løse verdens fattigdomsproblem og klimapro-
blem i et best case scenario, svarer Frederic 
Hauge: – Hvis vi klarer å gjøre det økonomisk 
lønnsomt å føre saltvann inn i forsenkede ør-
kenområder under havets overflate et stykke 
inn i landet, vil det kunne være en «gamechan-
ger» for hvordan vi produserer biomasse til 
mat og energi i verden, og hvordan vi løser 
ferskvannsmangelen i fremtiden.

Hauge lener seg forover, det lyser av øynene 
hans og ordene kommer som kuler i et maskin-
gevær:

– Et aktuelt område er for eksempel Qattara-
senkningen i Egypt som ligger 134 meter under 
havet på det laveste. Her kunne sjøvann føres 
inn gjennom en kanal og danne grunnlag for 
SFP-anlegg i virkelig stor skala. Langs kanalen 
inn til det lavtliggende landområdet kunne 
det bygges flere vannkraftverk. Det vil gi store 
mengder ferskvann, store mengder biomas-
se og et kraftoverskudd som monner. Det vil 
dessuten kunne gi flere millioner nye grønne 
jobber! Og det er plass til mange flere slike 
storskalaanlegg, både der og i andre ørkener.

– I Jordan ligger Dødehavet drøye 400 meter 
under havoverflaten og synker med en meter i 
året. Det er spennende å se hvilke muligheter 
som ligger i å ta sjøvann hele veien inn. For et 
potensial! Kanskje vi kan gjøre saltvann om til 
vin, ler han.

– Vi tar ting som finnes i overflod her i ver-
den; sjøvann, ørken og sol. Av det lager vi ting 
det er knapphet på; ferskvann, mat og drivstoff. 
Samtidig bindes CO2 opp i plantene og bremser 
klimaendringene. Med Sahara Forest Project 
løser vi verdensproblemer!

Stiftelse og aksjeselskap

Stiftelsen
Sahara Forest Project Foundation ble stiftet  

av Michael Pawlyn, Bill Watts, Charlie Paton og 
Frederic Hauge. Stiftelsens formål er å fasili-

tere og promotere forskning, kunnskap og bruk 
av teknologier som muliggjør revegetering og 

grønne jobber gjennom lønnsom produksjon av 
mat, vann, biomasse og elektrisitet. Stiftelsen 
forvalter et sett med etiske retningslinjer som 
alle kommersielle SFP-initiativ må overholde. 
Stiftelsen har blant annet mottatt støtte fra 

Grieg Foundation og Sundt A/S. 

Selskapet 
Sahara Forest Project Company er et norskre-
gistrert aksjeselskap med Bill Watts, Michael 

Pawlyn og Bellona Holding som hovedaksjonæ-
rer. Formålet er å skape lønnsom innovasjon og 
utvikling av miljøløsninger innen mat-, vann- og 

energisektoren. Det gjøres gjennom å bringe 
SFP-teknologi til markedet i relevante land. 

rådet 
SFP Advisory Board bidrar med råd og  

erfaringer til ledelsen i Sahara Forest Project  
Foundation og Company. Rådet består av Elisa-

beth Grieg, Ingrid Stange og Leiv Askvig.

Frederic Hauge og Mohammad Saqr, Chief Commissioner i Aqaba Spe-
cial Economic Zone (ASEZA) signerer avtalen om bruk av landområder. 
Bak står utenriksminister Jonas Gahr Støre og den jordanske utenriks-
ministeren, H.E. Nasser Judeh. Foto: The Sahara Forest Project

Sahara Forest Project-teamet. Fra venstre: Michael Pawlin, Frederic 
Hauge, Bill Watts, Silvia Borras, Kjetil Stake, Joakim Hauge og Virginia 
Corless. Foto: Roberto Di Trani/The Sahara Forest Project
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Miljøvennlig vannkraft midt i Nordsjøen?

Naturligvis.

ABB-teknologi vil om få år bidra til å redusere CO2-utslippene på norsk sokkel med opp 
mot 1 million tonn årlig. Elektrifisering av offshorevirksomhet er et effektivt klimatiltak som 
støttes av alle de store miljøorganisasjonene i Norge. Konseptet innebærer at kraft generert 
av gassturbiner om bord helt eller delvis erstattes med fornybar vannkraft fra land. ABB har 
vært en pionér i utviklingen av energieffektive og pålitelige kraftforbindelser, både på land 
og til sjøs, og er involvert i alle de fire store elektrifiseringsprosjektene på norsk sokkel: 
Troll, Gjøa, Valhall og Goliat. Les mer om ABB og elektrifisering på www.abb.no
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Annonse

 

Vi trenger deg!

i 25 år Har bellona vært ei kompromissløs vaktbikkje. Vi har gjort alt fra å grave opp 
gifttønner til å bryte oss inn på russiske atomanlegg og vi henger til enhver tid i nakken 

på landets politikere. I dag er kunnskap og politisk  kompetanse våre viktigste våpen mot 
 forurensing og klimaendringer. Vi trenger din støtte for å kunne fortsette kampen i 25 år til. 

bli fast giver på www.bellona.no/medlem eller støtt vårt  
miljøarbeid med 200 kroner ved å sende sms Klima til 2490

Takk for din viktige støtte!

Giverkonto: 6320 05 88888       
For mer informasjon sms BELLONA til 2252 (vanlig sms pris)
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Miljøentusiaster
Bellona har gjennom årenes løp hatt en rekke dyktige og  
engasjerte miljøvernere i sin stab. Mange av dem har fortsatt 
å jobbe for miljøet, og flere innehar viktige funksjoner og stil-
linger i både privat og offentlig sektor, politikk og næringsliv. 
Eksbellonistene finnes overalt. Her er et knippe av dem.
tekSt | rUTH ASTrId L. SæTEr

Marius dalen

Var i Bellona: Fagansvarlig for fiskeri, 
havbruk og miljøgifter, med særlig vekt på 
fiskeoppdrett, forurenset sjøbunn, makro-
alger og miljøutfordringer for gruveindustri-
en. Begynte som sivilarbeider i 1999, hadde 
deretter et års studieopphold i Bergen og ble 
fast ansatt i juni 2001. Var medforfatter på 
rapporten «Miljøstatus for norsk havbruk» i 
2003. Jobbet i Bellona fram til mai 2011. 
Er nå: Seniorrådgiver i Kyst- og fiskeridepar-
tementet, med bærekraftig havbruk som  
ansvarsområde. Ansatt siden 1. juni 2011. 
Hvorfor miljøengasjement: – Jeg har i 
grunnen alltid vært opptatt av miljøspørsmål, 
og som ingeniør innen miljøteknikk har jeg 
fått mulighet til å bidra til å utvikle løsnin-
ger for en bærekraftig framtid. Det er mange 
spennende teknologiløsninger der ute som 
gagner både miljø og næringsutvikling.

rune Haaland  

Gjorde i Bellona: Var med på å stifte Bellona 
i 1986. Haaland var tilknyttet Bellona fram til 
2002, og var blant annet faglig leder og sty-
remedlem. Han jobbet innenfor de fleste av 
Bellonas fagområder, men spesielt med bil 
og transport. 
Gjør nå: Mens han fortsatt var i Bellona, bi-
dro Haaland til etableringen av den norske 
elbilforeningen Norstart i 1995. Der ble han 
styremedlem i 2003 – og nå er han forenin-
gens generalsekretær. I tillegg leder han rå-
det for elektrifisering av vegtransport, ned-
satt av Samferdselsdepartementet.
Hvorfor miljøengasjement: – Jeg startet 
mitt miljøengasjement i Natur og Ungdom, og 
fortsatte gjennom Bellona. Jeg er like opp-
tatt av miljøsaken i dag som den gangen. Jeg 
ser meg selv som en Bellona-veteran, ikke 
som en eksbellonist. Hver dag arbeider jeg 
for å realisere Bellonas formål som general-
sekretær i elbilforeningen – med noe av den 
samme strategien som Bellona har; å erobre 
næringsliv, statsmakter og organisasjonsliv. 

Erik Sauar 

Var i Bellona: Fagan-
svarlig for miljøpolitiske 
virkemidler og rammevil-
kår, med spesiell vekt på 
energisektoren. Var med 
på å få gjennom Stortin-
gets første vedtak om å 
utrede grønne sertifika-
ter, og bidro til en end-
ring av nett-tariffene i 
Norge til fordel for forny-

bar oppvarming. Startet som sivilarbeider i 1998 og var ansatt til 2003.
Er nå: Teknologidirektør i solenergiselskapet rEC, siden 2001. rEC er 
resultatet av fusjonen mellom SolEnergy (som Sauar var med på å star-
te i 1999), ScanWafer og ScanCell. 
Hvorfor miljøengasjement: – For meg startet miljøengasjementet 
på ungdomsskolen da jeg skjønte at vi var i ferd med å få mange døde 
fiskevann i Sør-Norge på grunn av sur nedbør. Jeg valgte meg senere en 
hovedvekt på energiområdet fordi tilgang på nok og ren energi er en av 
de mest fundamentale utfordringene vårt samfunn står overfor.

Aage Stangeland

Gjorde i Bellona: Jobbet med CO2-håndtering, og ble karakterisert som alt fra fag-medarbeider og rådgiver til CCS-ekspert og -fagsjef. Var ansatt i Bellona fra januar 2006 til mars 2010. 
Er nå: Spesialrådgiver i Nor-ges Forskningsråd, fortsatt med CO2-håndtering som fagfelt. Har vært ansatt der siden mars 2010. 

Hvorfor miljøengasjement: – Jeg er engasjert i miljøsaken fordi jeg vil at min datter og kom-mende generasjoner skal ha et godt sted å leve. 

Siri Engesæth

Gjorde i Bellona: 
Ledet internasjonal av-delig fra 1995 til 2004, og var daglig leder 

av Bellona i perioden 2000-2003.
Er nå: Partner i Vox Politica, som er se-
kretariat for Forum for Miljøteknologi, en medlemsorganisasjon som arbeider for å virkeliggjøre medlems-bedriftenes satsinger på miljøteknologi-prosjekter. Driver i tillegg et eget rådgi-vingsselskap, Sfere, med hovedfokus på strategi- og forretningsutvikling innen miljøområdet. 

Hvorfor miljøengasjement: – Jeg har alltid vært interessert i hva som best kan utløse investeringer i løsninger og tekno-logi som gir oss et godt liv. Gode liv er for meg betinget av ren luft og ren mat både i dag og i framtiden og for alle uansett hvor de skulle bo.

camilla Haugsten

Var i Bellona: Fagkoordi-
nator fra 2001 til 2005.
Er nå: Miljø- og FoU-sjef 
i Entra Eiendom AS. Har 
vært ansatt der siden 
2010. Sitter i styret til Pan-
geas Miljøfond, som er et 
samarbeid mellom Bellona 
og Pangea Visa.

Hvorfor miljøengasjement: – Det har alltid 

vært der, og for meg handler det om å være 

ansvarlig og redelig overfor natur, miljø, men-

nesker og helse. Vi må kontinuerlig jakte på og 

utvikle løsninger, samt realisere dem. 

Maria Fossheim

Var i Bellona: Fag-
lig rådgiver for Arktis 
og nordområdene 
samt olje i nord-
spørsmålet, i perio-
den februar 2006 til 
juli 2007.
Er nå: Leder av 
flaggskip-prosjektet «Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann». Har vært ansatt i Hav-forskningsinstituttet siden august 2007.Hvorfor miljøengasjement: – Jeg fø-ler at jeg har en forpliktelse til å sørge for at samfunnet ivaretar det miljøet vi lever i. Vi har ingen rett til å forbruke kloden på bekostning av andre levende vesen eller dem som kommer etter oss. 

Gunnar Grini

Var i Bellona: rådgiver 
for energieffektivisering, 
avfall og industri i perioden 
2003 til 2006. 
Er nå: Overingeniør innen 
feltet energi, ytre miljø og 
EØS-regler om byggpro-
dukter i Statens bygnings-
tekniske etat. Har vært ansatt siden 2006. 

Hvorfor miljøengasjement: – Miljøvern handler om å ta vare på ressurser på best mu-lig måte, for eksempel gjennom redusert ener-giforbruk i bygningsmassen eller god ressurs-utnyttelse av byggavfall. Jeg er heldig som får lov til å jobbe med slike spørsmål hver dag.  

Bjørn Utgård

Var i Bellona: rådgiver 

innen energi- og klima-

politikk. Jobbet mye med 

miljøvennlig teknologi 

innen energi- og industri-

produksjon, spesielt med 

CO2-håndtering. Var ansatt 

i Bellona fra januar 2008 til 

september 2010.

Er nå: Administrerende direktør i AgroPlas AS, 

et selskap som kommersialiserer miljøvennlige 

teknologier innen energi og avfall, siden sep-

tember 2010. Selskapet åpner en karbonnega-

tiv energipark utenfor Drammen i løpet av 2011.

Hvorfor miljøengasjement: – For miljøet, 

for samfunnet, for meg selv og mine etter-

kommere. Jeg vil jobbe med ting som har stor 

betydning for mange, noe som er intellektu-

elt utfordrende og som innebærer forbedring, 

framskritt og mer fornuftige løsninger. Om ver-

den vakler på stupet vil jeg være en av vinnerne 

som trekker den inn i trygghet!

Ane Brunvoll

Var i Bellona: Avdelingsleder for ener-
giavdelingen. Ansatt fra mai 2007 til no-
vember 2009. Er utdannet ingeniør innen 
bygg og miljø.
Er nå: Ansatt i Forskningsrådet, der hun 
har vært siden november 2010. Hun leder 
prosessen som skal definere Forsknings-
rådets nye tiårige program for fornybar 
energi og energieffektivisering, erstatnin-

gen etter Energiprogrammet som går ut i 2013. 

Hvorfor miljøengasjement: – rett og slett fordi jeg er 

overbevist om at verden trenger ren energi. Nok rene ener-

gikilder er nøkkelen for å drive samspillet framover – mellom 

mennesker og natur, og oss mennesker imellom. 

Mai Britt Knoph

Var i Bellona: Programleder biologisk mangfold, fiskeri og havbruk, samt prosjektleder for ren Oslofjord.  Var ansatt i Bel-lona i perioden 1995 til 1999.Er nå: Seniorrådgiver i Miljø-verndepartementet innen marin naturforvaltning, siden 2000.Hvorfor miljøengasjement: – Kjærlighet til naturen og ønske om å bevare na-turmangfoldet til alles beste.

Isak Oksvold

Var i Bellona: 
Startet som sivil-
arbeider, var deret-
ter fagmedarbei-
der innen energi 
og klima og endte 
opp som fagsjef 
på transport og 
miljøteknologi. Var ansatt i Bellona fra 2002 til 2006.

Er nå: Direktør for miljø- og sam-
funnsansvar i Aspelin ramm Eiendom AS, og har vært det siden sommeren 
2010. Jobber dermed tett med Bellona igjen i dag, ettersom Aspelin ramm 
eier det nye Bellona-kontoret.
Hvorfor miljøengasjement: – Fordi jeg er opptatt av at vi skal ha et godt 
sted å bo!

christine Molland Karlsen

Gjorde i Bellona: 
Hadde mange ulike 

arbeidsoppgaver, men 

var de tre siste årene 

avdelingsleder for foru-

rensings- og avfallsav-

delingen. Var ansatt i 

perioden januar 1999 

til juni 2010 (minus til 

sammen tre års opphold pga. andre miljø-

relaterte jobber). 

Er nå: Miljøansvarlig i arbeidsgiverorgani-

sasjonen HSH, siden august 2010. 

Hvorfor miljøengasjement: – Miljø- og 

klimasaken er helt avgjørende for jordens 

framtid, og er sterkt integrert i andre pro-

blemer, som fattigdom. Det ligger store 

muligheter i fornybarsamfunnet, men vi må 

få fart på utbyggingen av det.

Viktor Jakobsen

Var i Bellona: Ansatt 
som finansiell rådgiver i 
perioden 2004 til 2006. 
Var en av forfatterne 
bak rapporten «CO2 til 
EOr på norsk sokkel – 
en mulighetsstudie» i 
2005. rapporten så på 
muligheten for å bruke 

CO2 som et virkemiddel for å utvinne mer 

olje og samtidig lagre klimagassen trygt. 

Er nå: Styreleder i Bellona. Har i tillegg eta-

blert to selskaper innenfor solenergi som 

utgjør hans hovedvirke i dag.

Hvorfor miljøengasjement: – Jeg ble tid-

lig engasjert i miljøsaken, og i 1989 begynte 

jeg på min masteroppgave på NHH som 

omhandlet solenergi og energimarkedet. 

Siden da har jeg arbeidet med dette temaet 

innenfor både finans og industri.

Hanne Bakke

Var i Bellona: 
Infomedarbeider 
og nettredaktør, fra 
2003 til 2006.
Er nå: Senior 
kommunikasjons-
rådgiver, Norges 
vassdrags- og ener-
gidirektorat (NVE), 

siden 2006. Jobber med kommunika-
sjon relatert til vann og energi samt in-
ternasjonalt utviklingssamarbeid.
Hvorfor miljøengasjement: – Jeg er 
vokst opp på et industristed og har sett 
hvordan teknologiforbedringer fører til 
miljøforbedringer lokalt innen relativt 
kort tid. Gjennom en miljøjobb kan man 
bidra til at mange slike lokale effekter 
får større positive konsekvenser. 
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Thomas Nilsen

Var i Bellona: Fagmed-
arbeider i russlands-
gruppen, 1992-2003.
Er nå: redaktør for Ba-
rentsObserver.com. Miljø 
er et av hovedområdene 
for det norsk-russiske 
samarbeidet i Barents-
regionen. BarentsObser-
ver er en viktig nyhets-
formidler på tvers av 

grensene i nord, og miljøspørsmål er av stor interesse for leserne.
Hvorfor miljøengasjement: – Jeg har et medfødt «miljø-gen». resul-
tatorientert miljøvern handler ikke om idealisme, men om å ha det mor-
somt og meningsfullt samtidig. Alle som bor og jobber i nord er opptatt 
av miljøspørsmål. Vi lever av naturen, og en forsvarlig ressursutnyttel-
se – og miljøspørsmålet påvirker alle enten det gjelder klimaendringer, 
atomsikkerhet eller forurensning.

Beate Kristiansen

Var i Bellona: Le-

der for energiavde-

lingen fra 2002 til 

2008.
Er nå: Spesial-

rådgiver i avdeling 

for energi i Norges 

Forskningsråd. Ar-

beidsområdet er EU 

og energi, og hun er Norges NCP, det 

vil si nasjonalt kontaktpunkt for energi 

mot EU. Hun er medlem av komiteen for 

EUs sjuende rammeprogram for fors-

kning innen energi, hvor hun kan gi inn-

spill og kommentarer til utlysningene.

Hvorfor miljøengasjement: – Det er 

naturlig for meg å delta i samfunnsut-

viklingen gjennom å jobbe med og for 

viktige og riktige endringer.

Guro Hauge

Var i Bellona: rådgi-
ver i olje i nord-spørs-
mål fra 2004, ble deret-
ter leder for klima- og 
energiavdelingen. Var 
ansatt fram til 2008.
Er nå: Leder for La-
venergiprogrammet, 
som jobber for å frem-me samarbeid mellom statlige organisasjo-ner og byggenæringen, med energiomleg-ging og energieffektivisering i fokus.Hvorfor miljøengasjement: – Klimaet påvirkes mer og mer negativt av våre hand-linger. Det er meningsfylt å få muligheten til å gjøre en innsats for å motvirke disse endringene. 

Marius Holm 

Gjorde i Bellona: Startet sin tiårige karriere 
i Bellona som sivilarbeider i 2000. Ble ansatt 
i 2001 som rådgiver innen primærnæringen, 
med vekt på havbruk. Var sentral i aksjonen 
mot et gyrodactylus-infisert oppdrettsan-
legg i svenske Bullaren i 2002 som truet 
villaksen i Enningdalsvassdraget i Halden. 
Aksjonen førte til at oppdrettsanlegget ble 
stengt. I 2003 kom Bellona-rapporten «Mil-
jøstatus for norsk havbruk» ut, der Holm var 
en av fire forfattere.

Høsten 2003 ble han ansvarlig for Bello-
nas energiprogram, og ledet senere Bellonas 
politikkutforming innen klima- og energipoli-
tikk. I 2005 ga Bellona ut en rapport om de-
ponering av CO2 i modne gass- og oljefelt, et 
tiltak som ville gi god klimagevinst og samti-
dig føre til at man kunne utvinne flere petro-
leumsressurser fra modne felter. Holm var 
en av forfatterne bak denne rapporten, som 
snudde opp-ned på valgkampen i 2005.

Marius Holm var nestleder i Bellona fra 
2006 og fram til februar 2011. I 2009 kom 
Bellonas klimamelding, som satte klima-
politikken på dagsorden igjen. Også her var 
Holm sentral i arbeidet.

– Jeg vil nok alltid ha gode minner knyttet 
til alle debattene med samfunnsøkonomer 
som argumenterer mot alle tiltak, og alle de-
battene med oljefolk som tror norsk olje er 
en del av løsningen på klimaproblemet, sier 
Marius Holm.
Gjør nå: Seniorrådgiver i kommunikasjons-
byrået Burson-Marsteller, der han går inn i 
byråets ”green team”.
Hvorfor miljøengasjement: – Jeg er først 
og fremst humanist, dernest naturelsker. 
Med dette utgangspunktet ser jeg miljøvern 
som særdeles viktig fordi miljøødeleggel-
sene truer menneskers livskvalitet. Klima-
problemet framstår for meg som en global 
urettferdighet. Kampen mot denne urettfer-
digheten er det som driver meg.
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Unni Berge

Var i Bellona: Fagansvarlig for olje. Jobbet i 

Bellona i 2006. Arbeidet særlig med forvalt-

ningsplanen for Lofoten og Barentshavet. 

Er nå: Nestleder i miljøstiftelsen ZErO, der 

hun jobber med hele bredden av klimapolitikk 

og klimateknologi. Ansatt siden 2007.  
Hvorfor miljøengasjement: – Mange er en-

gasjert i miljøsaken fordi de er glad i naturen. 

Jeg er engasjert i miljøsaken fordi jeg er glad i menneskene. 

Konrad Pütz

Var i Bellona: råd-
giver fra august 2006 
til februar 2010, med 
transport som hovedfelt. 
Tilbrakte ett år ved Bello-
nas Brussel-kontor, der 
transport og skipsfart 
samt fornybar energi var 
fagområdene. 

Er nå: Senioringeniør i Transnova, med an-

svar for programutlysninger og fagarbeid 

innen alternative drivstoff. Har vært der si-

den mars 2010.
Hvorfor miljøengasjement: – Mye kan og 

må gjøres for å miljøforbedre transporten. 

Jeg har alltid likt å jobbe i sammenhenger 

der man kan skape forandring og på områ-

der som betyr noe. Det er der man treffer de 

artige, engasjerte og dyktige menneskene 

som tenker lenger enn lommebok.

Elisabeth Sæther

Var i Bellona: 
rådgiver for olje 
i nord-spørsmå-
let, på deltid fra 
2007 og heltid fra 2008. Jobbet i 
Bellona ut 2009. Er nå: rådgiver 
for olje- og klima-arbeidet til Naturvernforbundet. Har vært ansatt i forbundet siden 2010.Hvorfor miljøengasjement: – Først og fremst fordi det er viktig. Samtidig er det gøy – og jeg ser at det nytter. 

Hvitt  papir med grønn profi l. Med nærprodusert papir fra de svenske 
skogene har Arcti c Paper vært i front i årti er når det gjelder miljø-
vennlighet. På bakgrunn av vårt engasjement, ser vi at vårt ansvar strekker 
seg forbi våre produkter og råmaterialer. 

På alle Arcti c Paper sine fabrikker er vi sterkt engasjert for å forsikre oss 
om at vår akti vitet og produksjon har så lite påvirkning på omgivelsene 
som mulig. Ett  resultat av dett e er at våre produkter er ti lgjengelige som 
FSCTM og PEFC-serti fi sert. I ti llegg arbeider vi med ISO 14001, EMAS og 
Paper Profi le.

Uavhengig av papirkvalitet, fl atevekt eller den papirfargen du velger, vil 
papiret fra Arcti c Paper allti d være grønt på innsiden og hvitt  på utsiden.

Akti etrykkeriet var første rotasjonstrykkeri i Norge, som i 1999 ble 
godkjent ti l bruk av miljømerket «Svanen» og det første som i 2010 ble 
godkjent av CO2focus AS ti l bruk av merket «Klimanøytral trykksak». 
Å være medlem av Klimaløft et og Grønt Punkt er for oss en selvfølge.

Akti etrykkeriet har kontroll på beregning av klimagasser, fra treet hogges i 
skogen, ti l trykksaken er resirkulert. 
Akti etrykkeriet utarbeider klimaregnskap, for konti nuerlig å kunne gjøre 
ti ltak i eget hus og dermed redusere utslipp av CO

2. Ved investeringer og 
opti mering av produksjonsutstyr reduserte Akti etrykkeriet eget CO2 utslipp 
med 32% i 2010. Resten kompenseres ved kjøp av FN-godkjente kvoter 
(CER) i prosjekter, hvor reduksjon av utslipp allerede har funnet sted. 

Vi er ikke så naive, at vi tror, vi alene endrer klimasituasjonen, 
men vi kan alle gi vårt bidrag!

…vi trykker i alle farger – også grønn!

Kontroll på prosessen
fra vugge til grav

- best på tid– 

- best på tid– 

Magasiner • Brosjyrer • Kataloger • Tilbudsaviser

Akti etrykkeriet AS      Tlf. 63 88 73 oo. www.aktr.no ARCTIC PAPER NORGE AS
INFO-NO@ARCTICPAPER.COM  
www.arcti cpaper.com

Kontroll på prosessen.indd   1 27.05.11   14.19
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d et er på 7th Avenue på Manhattan at 
Frederic Hauge sier de forløsende 
ordene. Jeg har etter 1,5 år i jobben 

som hans nærmeste assistent begynt å få en 
fornemmelse når noe stort er på gang. Det er 
definitivt noe som ligger i luften. 

Mens vi stresset speider etter en gul taxi for 
å rekke lunsjavtalen med en ny storfisk i New 
Yorks finansmiljø, holder Frederic sitt mest 
brukte arbeidsverktøy til øret. Dagens kanskje 
30. telefonsamtale kommer på toppen av to 
lange møter. Effektivt. Det lyser i det glattbar-
berte ansiktet, før han setter på seg solbrillene. 
Med den ene hånden retter han litt på dressen 
og det blå slipset, før han roper muntert inn i 
telefonen: 

«Joda, vi skal nedover. Magnus vet det bare 
ikke ennå. Hø-hø-hø». 

finner noe På Veien
Bellonas utflukt til Deepwater Horizon-ulyk-
ken i Mexicogulfen er dermed et faktum. Ti 
dager etter at det smalt i oljeriggen, var saken 
igjen blitt toppsak i verdens medier. BP hadde 
ikke så god kontroll likevel. En av de verste 
miljøkatastrofene i amerikansk historie var i 
ferd med å utfolde seg. 

I hui og hast booket vi flybilletter fra New 
York til New Orleans. Rundt sju timer etter 
Frederics glis på Manhattan møtte vi glovarme 
Lousiana i New York-outfit. Med svette dress-
bukser og oppbrettede finskjorter kastet vi oss 
inn i leiebilen. Vi måtte komme oss ned til Ve-
nice, sørspissen av Louisiana, før det ble mørkt! 

Frederic Hauge har samme forhold til fly- 
og hotellbestillinger, som andre har til valg av 
sokker. Avslappet er ordet. Hotellbestillinger 
er ikke så farlig. «Vi finner noe på veien», sa 
Frederic med overbevisning. Tre timer senere 
når vi fiskerlandsbyen Venice. Alle hoteller er 
fullstappede av journalister fra hele verden. 
Det ser ut til å bli en sen natt i bilen. 

På niende forsøk svinger vi inn på trailer-
parken med det tvilsomme navnet Clara Shady 

  Vi gratulerer Bellona

med 25 års innsats 
               for miljøet!

Gjennom 25 år har Bellona utfordret oss alle når det gjelder miljø 
og klima i Norge og verden. Fra de første protestaksjonene på 
åttitallet til dagens sammensatte og meget aktive organisasjon 
har dere vært et viktig korrektiv i debatten. Vi i Statkraft har satt 
stor pris på å diskutere med dere, og ser frem til å fortsette  
dialogen om klima, miljø og fornybar energi i fremtiden.  
 
Gratulerer med 25-årsjubileet!
 

Christian Rynning-Tønnesen
konsernsjef i Statkraft
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Hideaway Lodges. Frederic sender assistenten 
sin inn i resepsjonen, en brakke tatt ut av en 
dårlig amerikansk skrekkfilm. En TV flimrer i 
et hjørne. En vifte lager en intens skingrende 
lyd. Svære bilder av enorme Lousiana-fisker på 
veggene. En 150 kilos stor dame bak et knøtt-
lite skrivebord, med en PC og fasttelefon som 
var «in» på 90-tallet. En mystisk gammel mann 
i en sofa ser truende bort på meg. Jeg må vente 
et kvarter. Mannen foran meg i køen klager på 
absolutt alt ved hans rom. Jeg skjønner ham 
godt. Det lukter mugg. 

ameriKanSK ammuniSJon
Etter hvert kommer Frederic inn i rommet. Hva 
i huleste driver assistenten hans med? Resep-
sjonsdama er skeptisk. «Fullbooket, mine her-
rer», sier hun, men ombestemmer seg: «As long 
as there ain’t going to be no damn Mexicans in 
there». Det ender med at vi får leie jakthytta til 

sønnen hennes, mot løfter om at vi ikke kjenner 
noen meksikanere. Ute er det bekmørkt. Vi kjø-
rer helt innerst på den store tomta.

Frederic er førstemann inn hytta. Køyesen-
ger med velbrukt sengetøy. Utstoppede ender 
på hyllene. Et svært gult skilt på veggen sier det 
meste: «MAN CAMP». Vi befinner oss i en del 
av USA der de lokale karene har følgende motto: 
«The three F’s: Fucking, fighting, fishing». Det 
er det livet handler om. Lukten på den 25 kvm 
store jakthytta minner om gymgarderoben på 
ungdomsskolen. Denne hytta er ikke et sted 
man oppholder seg i flere timer i døgnet frivillig. 

Frederic trekker dyna til side. Under ligger 
mange esker med ammunisjon. Jeg stirrer van-
tro på Bellona-sjefen som fjerner amerikansk 
jaktammunisjon fra køyesenga. Frosker kvek-
ket utafor. Jeg sovner. Og våkner av at Frederic 
kommenterer Mongstad-spørsmål til norske 
journalister kl 03.00 om natta amerikansk tid. 

– Frederic Hauge får alltid god kontakt med fiskere, sier Magnus Borgen. Her prater Hauge med 
fiskere i Louisiana som ventet på å komme seg ut for å hjelpe til under opprydningsarbeidet et-
ter Deepwater Horizon-ulykken. Foto: Casey E. Kelbaugh 

«Helikopteret kommer  
tilbake, og Bellona-sjefen 
gliser. ABc News’ mann 
løper som en villmann mot 
bilen. Et scoop!»

min bellona-HiSToRIE

Stilling
Lederassistent i Bellona

Historien
Noen hektiske dager i april 
2010 følger Borgen Frederic 
Hauge på en tur til uSA som 
spenner fra energi- og miljø- 
politiske møter i Kongres-
sen, via finansmiljøet og klimadebatt i New York til 
Deepwater Horizon-ulykken utenfor Lousiana.

Magnus Borgen
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Telefonen hans ringer i ett kjør. Frederic sva-
rer opplagt etter to ring. Fra søvn til deltaker i 
miljødebatt på fem sekunder. Frederic Hauge i 
et nøtteskall.

VenTer På olJen
Grytidlig morgenen etter er vi i full sving. Snak-
ker med journalister og lokale folk. Sjekker ståa 
med Bellonas journalist Charles Digges, som 
fordyper seg i detaljene. Det viktigste for Bel-
lona er å snakke med lokalbefolkningen, særlig 
fiskerne. Frederic mener vi må få leid oss en båt 
for å komme så nær ut til oljesølet som overho-
det mulig, siden det ikke er mulig å se olje fra 
marinaen. Det finnes ingen organisasjonsleder 
som er bedre enn Frederic Hauge til å få kon-
takt med fiskere. Det har han gjort i Nord-Nor-
ge i 25 år. Kort tid senere har vi en deal med en 
som lystrer navnet Peace. Han kjenner farvan-
nene som sin egen bukselomme, og har ufatte-
lig mange gode lokale kontakter.   

Det eskalerer utover dagen. Mens Frederic 
er på båttur, ankommer flere journalister og 
miljøvernere lille Venice. NRK, TV2, VG,  
Aftenposten og Dagbladet har alle sendt sine 
korresponder. Men det skjer ikke mye. Det hele 
er en storstilt «waiting game». Andre miljøver-
nere bruker anledningen til å lage YouTube-
klipp med appeller til støttemedlemmer om å 
tømme lommene. CNN og ABC News sender 
live fra området: «Vil oljen treffe land?»

President Obama har meldt sin ankomst 
påfølgende dag. Men fortsatt har det ikke vært 
noen gode TV-bilder. Frederic Hauge tenker så 
det knaker. Ringer utallige telefoner. Er utål-
modig. Jeg sitter parat. Vet at det snart kom-
mer ideer fossende ut. Ideer som krever action. 
Varmen er uutholdelig.  Den friterte maten som 
serveres på den lokale kneipa i marinaen sma-
ker elendig. Frederic kaller det dårlig kattemat.

Plutselig smeller det: «Du… Hva om vi fikser 
et helikopter? Og tar med oss et TV-team? Og 
får ut noen skikkelige bilder av sølet? Sånn rett 
før Obama kommer?» 

øYe for god TV
En knapp time senere ligger vi på hjul bak ame-
rikanske ABC News. Sjefen for det 45 perso-
ners sterke produksjonsteamet til kanalen har 
tent på ideen. Halvveis opp til New Orleans er 
det et selskap som har et helikopter vi får leie. 

Det er et heseblesende tempo. Frederic opp i 
forsetet på helikopteret med et HD-kamera 
som ble kjøpt på impuls i New York. ABC-foto-
grafen bak. Det går to timer. Helikopteret kom-
mer tilbake, og Bellona-sjefen gliser ved lan-
ding. ABC News´ mann løper som en villmann 
mot bilen. Et scoop!

Vi dundrer rett til villaen som ABC News 
bruker som sitt produksjonsstudio. Frederic 
Hauge kommenterer bildene som ruller som 
ABCs toppsak hele kvelden. Norske TV2 får 
etter hvert tilgang til en del av materialet også. 
Tyske RTL jubler over å være eneste tyske tv-
kanal som får Bellona-bildene, og øyenvitne-
skildringen. Det viser seg at Frederic var flin-
kere enn ABC News-fotografen til å få de beste 
bildene. Frederics øyne var bedre trent.

Med ABC News tar det skikkelig av. New York 
Times, Washington Post, National Public Radio 
og medier fra fem-seks europeiske land vil ha 
en bit av oss. Det jobbes 19 timer i døgnet. Det er 
knallhard jobbing. Frederic holder nær telefon-
kontakt med sin venn Robert F. Kennedy jr. som 
er i gang med et søksmål mot BP. Vi tilbringer en 
hel kveld med president Larry Schweiger i USAs 
største miljøvernorganisasjon National Wild-
life Federation (NWF), der fire millioner med-
lemmer daglig blir briefet. Bellonas synspunk-
ter etter båttur og helikoptertur blir formidlet 
videre. Bellonas webartikler blir lenket til. 

President Obama kommer ned i fire timer. 
Drar igjen. Med seg tar han mange journalister. 
Men Frederic gir seg ikke. Ut på ny båttur med 
Peace. Samler vannprøver ute på sjøen i over 
sju timer i uutholdelig mange varmegrader.

Solid TemPo
Vi avslutter Lousiana-oppholdet etter åtte 
hektiske dager. Svette, solbrente og slitne pres-
ser vi oss inn på nest bakerste rad på økonomi-
klasse på Continental, ved siden av en enorm 
amerikaner. Frederic og jeg sover fra takeoff til 
landing, til tross for at vi begge så vidt har plass. 

Lander på Gardermoen fredag morgen. Solid 
tempo ned til Miljøverndepartementet for å 
rekke en avtale med Erik Solheim. Oljesølet er 
dog ikke det mest sentrale. Avtalen med Sol-
heim gjelder briefing om et storstilt miljøpro-
sjekt i Jordan. Sahara Forest Project. Frederic 
rensker strupen: «Du skjønner Erik, Sahara 
Forest Project ...»

Den bevisste forbrukeren sto i fokus da 
Bellona innledet samarbeid med kortsel-
skapet Pangea i 2010. Et eget gebyrfritt 
kredittkort med miljøprofil ble lansert 
– og for hver transaksjon som blir gjort 
med det nye kredittkortet, går én pro-
sent til et miljøfond som Bellona er se-
kretariat for. Denne prosenten betales 
av Pangea og ikke av brukerne av kortet.

Selv om Bellona og andre miljøorga-
nisasjoner ikke ønsker å oppfordre til 
overdrevet forbruk, er Pangea-sam-
arbeidet en erkjennelse av at vi alle er 
forbrukere, i større eller mindre grad. 
Når man uansett bruker penger, er det 
bra om noen av disse pengene kan gå 
til et godt miljøformål.

«Ingen kan gjøre alt, men alle kan 
gjøre litt», er slagordet til Pangea. Og 
i april 2011 ble de første 150.000 kro-
nene fra miljøfondet delt ut til tre glade 
vinnere. Hovedpremien på 100.000 
gikk til Tagtvedt borettslag i Larvik. 
De har brukt tid og penger på å få ned 
energiforbruket i borettslaget – og 
blant tiltakene er nye og bedre vinduer 
samt ekstra isolering av vegger. 

I begynnelsen av juni 2011 delte Pan-
gea miljøfond ut premiepenger igjen, 
da 100.000 kroner gikk til prosjekter 
som bidrar til større miljøengasjement 
hos barn.

Grønn Hverdag og Norske Boligbyg-
gelag (NBBL) er noen av de andre sen-
trale partnerne til Pangea.

HJelP milJøeT 
når du Handler

Frederic Hauge tenker så det 
knaker. Ringer utallige telefoner. 
Er utålmodig. Jeg sitter parat. Vet 
at det snart kommer ideer fossende 
ut. Ideer som krever action.
MAGNUS BOrGEN | lederaSSIStent I Bellona

Vi setter oss høye mål i arbeidet 
mot gode miljøløsninger

Ifølge en ny ranking fra aksjeindeksen FTSE4Good, 
er vi blant de 5 ledende olje- og gasselskapene i verden 
når det gjelder ansvarlige investeringer.

I Norge har vi vært aktive i sju år, og er i dag operatør 
på 13 lisenser. Vi har nå fått godkjent to utbyggingsplaner 
og vil starte produksjon høsten 2011. 
Totalt er vi nå omtrent 200 personer i BG Norge og forholdet 
mellom våre aktiviteter og hvordan disse kan påvirke 
miljøet har vi stort fokus på.
Derfor støtter vi Bellona, og vi vil benytte anledningen 
til å gratulere organisasjonen med de første 25 årene!

bg-group.com
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Energieffektivisering er et viktig grep i klimakampen. Bellona  
og Siemens har samarbeidet med flere norske byer for å se på 
hvordan energien kan brukes på en smartere måte. Smartere  
bruk av energi gir både privatpersoner og næringsliv lavere  
strømregninger og bidrar til et bedre miljø - uten at det går  
utover levestandard eller komfort.  
 
Trondheim har som mål å bli en smart energiby og kan spare  
så mye som 22 prosent av energiforbruket sitt. I Norges nest 

www.siemens.no

største by Bergen, er potensialet enda større: 29 prosent. Dette 
tilsvarer hele energiforbruket til Drammen kommune.  
 
Nå retter vi søkelyset mot Oslo. Til høsten kommer rapporten som 
ser nærmere på hvordan Oslo kan nå sine klimamål ved å ta i bruk 
moderne og eksisterende teknologi.  
 
Slik kan også Oslo være med på å løse en av de største  
utfordringene verden står overfor. 

Kan byene redde verden?
I dag bor det flere mennesker i byer enn utenfor. Selv om byene bare dekker 
0,4 prosent av jordens overflate, står de for så mye som 75 prosent av verdens 
energibruk. Det er her klimakampen står.


