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Om Bellona
 
Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse 
som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant 
annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige 
klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og 
vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste 
nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag. 
 
Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986. Vi er 65 
medarbeidere, fordelt på hovedkontoret som ligger i Oslo, og 
våre internasjonale avdelinger som ligger i Brussel (Belgia/
EU) Murmansk (Russland), St. Petersburg (Russland) og 
Washington DC (USA). Våre nettsider er på norsk, engelsk og 
russiks. 
 
Vår fagstab er satt sammen av personer med en bred faglig 
bakgrunn. Med 27 års fartstid har Bellona etablert et unikt 
nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeid vekker 
internasjonal oppsikt på flere fagområder, og Bellonas 
fagansvarlige brukes hyppig som kilder og eksperter innen 
klimaspørsmål i både nasjonal og internasjonal presse. 
 
Hva jobber vi med?

•	 Fornybar energi 
•	 Energieffektivisering
•	 Fangst og lagring av CO2
•	 Karbonnegative løsninger
•	Miljøeffektiv transport
•	Miljøgifter og forurensning 
•	Avfall og gjenvinning 
•	 Forurensning og ulykkesrisiko fra atomkraft
•	Bærekraftig havbruk
•	Oljevern og skipsfart
•	Å forhindre oljeutvinning i nordområdene

Hvem jobber vi med?
I utgangspunktet alle. Forurensing kjenner ingen grenser,
Bellona jobber derfor med og mot alle som er relevante for
vårt arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Det være seg
allmenheten, politikere, byråkrater i departementer og
direktorater, beslutningstakere i næringslivet, media,

andre ideelle organisasjoner og stiftelser, aktører innen
forskning og utdanning, med flere.
 
Bellona har en løsningsorientert tilnærming til 
miljøutfordringer og vi har siden 1998 samarbeidet med en 
rekke aktører innen industri og næringsliv. Skal vi oppnå varige 
resultater må man i fellesskap jobbe frem de beste samfunns- 
og miljøløsningene og gjøre dem bedriftsøkonomisk 
lønnsomme.  
 
Typiske samarbeidspartner for Bellona er derfor bedrifter 
som er strategisk velplassert i relasjon til viktige norske 
industrier. De er en viktig del av problemet og/eller løsningen. 
De kan være en potensiell alliert i politiske prosesser. De 
har kompetanse og et høyt kunnskapsnivå innen sitt felt. 
Og de har et ønske om å posisjonere seg ved være en 
foregangsaktør som identifiserer og demonstrerer nye 
løsninger. 
 
MEN, Bellona har alltid vært og vil alltid være en uavhengig 
vaktbikkje som etterforsker og anmelder en hver form for 
miljøkriminalitet vi oppdager.
 
Bellonas utenlandskontorer
 
Bellona Europa (Brussel)
Som en av verdens største politiske og økonomiske 
maktfaktorer er EU er en viktig arena for å skape en bedre 
verden for våre etterkommere. EUs miljølovgivning og direktiv 
er tiltak som er relevante også for Norge. Bellona har vært 
etablert med et eget kontor i Brussel siden 1994, etter at 
Norge stemte nei i folkeavstemningen om EU-medlemskap. 
Bellona Europa arbeider for å påvirke prosessene i EU slik at 
resultatet blir best mulig for mennesker og miljø. 
 
Bellona Murmansk
I 1994 åpnet Bellona sitt første utenlands kontor. Det er ingen 
tilfeldighet at Murmansk var den første byen Bellona etablerte 
seg i. Radioaktivt avfall, atomubåter fra den kalde krigen samt 
gamle atomreaktorer representerte en radioaktiv trussel av 
store dimensjoner. Mange av disse miljøfiendtlige elementene 
ligger i de nordvestre delene av Russland, nært grensen til 
Norge. Her ligger også industrigiganten Norilsk Nikkel som 
har sørget for årelang omfattende forurensning. Bellonas 

arbeid i Murmansk fokuserer således på atomsikkerhet, 
industriforurensning og ren fornybar energi. Bellona har 3-4 
medarbeidere ansatt ved vårt kontor i Murmansk.

Bellona St. Petersburg
Russland er et land med store miljøproblemer, i tillegg 
har landet demokratiske svakheter som gjør miljøarbeidet 
vanskeligere. I 1998 åpnet vi Bellona St. Petersburg, hvor vi 
blant annet etablert et Miljørettighetssenter hvor våre jurister 
gir fri rettshjelp til miljøaktivister i Russland. Rundt 100 
personer benytter seg årlig av dette tilbudet. Parallelt jobber 
vi med russisk atomproblematikk, ren fornybar energi og 
industriforurensning. Per i dag jobber 16 personer i Bellona 
St. Petersburg. 
 
Bellona Russland - avdeling Norge. 
På hovedkontoret i Oslo jobber fire medarbeidere med 
Russlandspørsmål. Arbeidet omfatter utarbeidelse av CCS-
veikart, som viser potensiale for klimagassutslipp i russiske 
regioner og østeuropeiske land. Vi driver omfattende 
opplysningsarbeid om miljøløsninger for det russiske 
publikum og vi informerer norsk publikum om situasjonen i 
Russland. Grunnet vårt årelange Russlandsarbeid er Bellona 
en viktig fagekspert for norsk samfunnsliv når det kommer til 
russiske miljøspørsmål. Bellona er per i dag en av Russlands 
største miljøvernorganisasjoner.
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1. Leder: Klimakampen handler 
om å trygge oppvekstsvilkårene til våre barn

I september la FNs Klimapanel frem sin rapport som 
dokumenterer at man nå er 95 prosent sikre på at 
mennesket er hovedårsaken til den globale oppvarmingen. 
Bellona jobber iherdig for å begrense klimagassutslippene 
som forårsaker oppvarmingen og med å sikre en 
bærekraftig trygg verden i generasjoner fremover. 
 
Ekstremværet i Norge og resten av verden er trolig bare 
en forsmak på hva vi kan vente oss dersom vi ikke løser 
klimakrisen. Vi er inne i en avgjørende fase. Kloden står 
også ovenfor en eksplosiv befolkningsvekst. Fra dagens sju 
milliarder mennesker skal folketallet opp til ni milliarder 
mennesker innen 2050. I takt med befolkningsveksten og 
velstandsutviklingen skal energiforbruket dobles, mens stadig 
flere områder tørkes ut og etterspørselen etter vann og mat 
øker dramatisk. 
 
Velferd uten olje
Bellona mener at Norge, som har tjent seg rik på olje, har 
et ansvar for å lede an i overgangen fra fossil til ren og 
fornybar energi. Å få fart på denne utviklingen er en av 
Bellonas viktigste arbeidsoppgaver. Vi står dessuten overfor 
en situasjon hvor fremtiden for petroleumsøkonomien 
synes stadig mer usikker. Konkurransekraften til alternative 
energikilder er sterkt økende, og menneskeskapte 
klimaendringer styrker stadig behovet for en regulering av 
bruken av fossil energi. Både økonomiske, teknologiske og 
sikkerhetspolitiske hensyn tilsier at tiden er inne for Norge til 
å foreta en ny stor omlegging av sin energipolitikk. 
 
«Lofoten får de aldri»
Det var en gledens dag da vi fikk gjennomslag for utsettelse 
av konsekvensutredning for oljeboring i Lofoten, Vesterålen 
og Senja i neste fireårs periode. Vern av nordområdene har 
vært en av Bellonas hjertesaker i over 20 år, så vi gleder oss 
over hver eneste delseier, mens vi jobber iherdig videre for 
endelig vern.  
 
Bellonas Miljøpatrulje er en viktig del av vårt arbeid. Som 

tidligere år seilte vi i sommer nordover med Miljøskipet 
Kallinika, hvor vi blant annet deltok på Natur og Ungdom 
(NU) og Folkeaksjonen sitt arrangement «Folkefest for et 
oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja”. I den forbindelse 
kurset Bellona NU-ungdommen i hvordan man aksjonerer 
til sjøs, og vi inviterte seks av landets partiledere på tur med 
Kallinika for å lære dem mer om de sårbare områdene i nord.   
Lokalkunnskapen som vi tilegner oss gjennom dette 
arbeidet er avgjørende for Bellonas rolle som vaktbikkje. 
I 2013 anmeldte vi en rekke aktører for miljøkriminalitet, 
eksempelvis ble Statoil på bakgrunn av Bellona-anmeldelser 
idømt tre bøter på til sammen 53 millioner kroner, 
blant annet for utslipp av miljøgifter og for brudd på 
forurensingsloven.
 
Revolusjonerende miljøresultater
Sahara Forest Project (SFP), som Bellona var med å stifte, 
er et godt eksempel på hvordan vi har gått nye veier i vårt 
arbeid.  Prosjektet har gjort formidable fremskritt i 2013, 
og resultatene fra pilotanlegget i Qatar viser at SFP virkelig 
kan gjøre en forskjell!  Inspirert av SFP startet vi i 2013 i 
samarbeid med oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group, 
selskapet Ocean Forest. Her har vi satt oss fore å løse 
havbruksnæringens miljøutfordringer. Ocean Forest bruker 
saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, energi 
og drivstoff. Ambisjonene er høye og vi gleder oss til at det 
nye selskapet skal produsere tilsvarende revolusjonære 
miljøresultater som SFP. 
 
Fremtiden er her
Allerede i 1989 kjøpte Bellona sin første elbil. Siden den 
gangen har vi stått på barrikadene for at styresmaktene 
skal legge til rette for en omlegging fra fossilbil til elbil. 
Teknologiutviklingen har latt vente på seg, men i august 
kunne vi konstatere at fremtiden er her. Med Tesla Model 
S har folk fått et reelt miljøvennlig familiebil-alternativ. 
Med disse elbilene kan man kjøre nesten 50 mil i strekk 
utslippsfritt med både familie og bagasje om bord. Bellona 
vil fortsette sitt arbeid for at elbil-fordelene videreføres inntil 
elbilene for alvor overtar norske veier.  
 
CCS-drama
Karbonfangst og –lagring (CCS) er en helt sentral teknologi 

for å begrense den globale oppvarmingen. Så lenge 
energibruken er basert på olje, kull og gass vil ikke verden 
klare å løse klimaproblemet uten CCS. Bellona er tungt inne 
i EUs CCS-arbeid gjennom flere verv, og jobber for bred 
utvikling av CCS-teknologi både nasjonalt og internasjonalt. 
Bellona er både skuffet og forbannet over den forrige 
regjeringens nedleggelse av fullskala anlegg for CCS på 
Mongstad, men vi er tilfreds med at Canada klarte å få frem 
teknologien på Boundary Dam til to milliarder mindre enn 
Norge har brukt på utredning og testsenter. 

Atomavfall ved norskegrensen
Siden tidlig på 90-tallet har Bellona jobbet kontinuerlig med 
atomavfallsproblematikken i Russland. Radioaktivt avfall, 
atomubåter fra den kalde krigen samt gamle atomreaktorer 
representerer en radioaktiv trussel av dimensjoner. Mange 
av disse miljøfiendtlige elementene ligger i de nordvestre 
delene av Russland, nært grensen til Norge. Her ligger også 
industrigiganten Norilsk Nikkel som har sørget for årelang 
omfattende forurensning, noe befolkningen i Finnmark er 
smertelig klar over. Bellona har drevet nidkjært arbeid med 
å adressere forurensningsproblemene fra Norilsk Nikkel, 
og i år fikk vi for første gang komme inn i smelteverket – et 
gjennombrudd for arbeidet med å endre utslippsstrategien 
til det den russiske forurensningsgiganten. 
 
Dramatisk for miljøvernere i Russland 
Russland er et land med store miljøproblemer, i tillegg 
har landet demokratiske svakheter som gjør miljøarbeidet 
vanskeligere. Etter at President Putin i november 2012 
innførte den såkalte NGO-loven - har situasjonen blitt enda 
mer alvorlig for russiske organisasjoner. Det er liten tvil om 
at hensikten med loven er å ødelegge organisasjonenes 
anseelse og skape mistillit til dem blant folk flest. Bellonas 
Miljørettighetssenter i St. Petersburg, hvor våre jurister gir 
fri rettshjelp til miljøaktivister i Russland, har således fått 
beinharde rammebetingelser. Men vi står på, og rundt 300 
personer har benyttet seg av vår juridiske bistand i 2013. 

Nils Bøhmer
 
Daglig leder
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2. Oljeindustriens miljøutfordringer 

Bellona arbeider for å bedre sikkerheten og beredskapen i 
oljeindustrien, for å skjerme sårbare havområder for 
oljevirksomhet, for at myndigheter og oljenæringen må ta 
klimaansvar og for å løfte fornybar energi opp på agendaen. 
2013 var et begivenhetsrikt år i så måte. 
 
Klart for økt utvinning i arktiske farvann
I 2012 ble det satt i gang en konsekvensutredning av de 
uåpnede havområdene Barentshavet Sørøst og utenfor kysten 
av Jan Mayen i Norskehavet. Både Barentshavet sørøst og Jan 
Mayen er områder med enorme naturverdier som bør 
behandles særlig varsomt. Blant annet har Barentshavet 
Europas største konsentrasjon av sjøfugl.  
 
I forkant av Stortingets behandling 19. juni 2013 om hvorvidt 
havområdene skulle åpnes, sendte Bellona sammen med 
Framtiden i våre hender, WWF, Natur og Ungdom og 
Greenpeace et felles brev til Energi- og miljøkomiteen på 
Stortinget der man ba om at forslaget om åpning ble avvist. I 
brevet bemerket man blant annet at åpningsprosessen hadde 
vært forhastet og at man ikke gjennomførte åpen høring i 
Stortinget som tidligere har vært praksis. Til tross for 
miljøbevegelsens krav og miljøfaglige råd ble Barentshavet 
Sørøst åpnet i sin helhet. Avgjørelsen om Jan Mayen ble utsatt 
av mangel på faglig grunnlag.   
 
Allerede i august gikk startskuddet for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet Sørøst da Olje- og energiminister Ola Borten 
Moe inviterte oljeselskapene til å nominere blokker til 23. 
konsesjonsrunde. Ministeren oppfordret særlig oljeselskapene 
til å ønske seg nye leteområder i det nyåpnede og uutforskede 
havområdet. På høsten kom også nyheter om store nye 
oljefunn i Barentshavet, blant annet det hittil nordligste 
funnet som er gjort, i den såkalte Hoop-formasjonen. Bellona 
karakteriserte oljeboring så langt nord som miljøkriminalitet 
av verste sort, verre enn oljesand og pekte på at flere 
internasjonale aktører advarer mot oljeboring i arktiske 
farvann fordi risikoen er for stor.  
 

Miljøseier i Lofoten, Vesterålen og Senja 
I januar og februar raste debatten rundt oljevirksomhet i de 
sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja da 
programkomiteene i Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk inn 
for å igangsette en åpningsprosess av Lofoten, Vesterålen og 
Senja. Bellona mente innstillingen var et hån mot regjeringens 
egne miljøfaglige etater. På Senterpartiets landsmøte ble 
programkomiteens forslag avvist av et rungende flertall. 
Under Arbeiderpartiets landsmøte i april var uenigheten 
større. Et flertall av landsmøtet gikk for en 
konsekvensutredning, om lag en tredjedel stemte mot, blant 
annet delegatene fra AUF og flere fylkeslag.  
 
Debatten fortsatte utover våren og sommeren. I juni kom siste 
del av regjeringens kunnskapsinnhenting. Delrapportene viste 
fram alternativene til oljevirksomhet og synliggjorde det 
enorme potensialet som finnes for vekst innenfor fornybare 
næringer i nord. Dette sto i grell kontrast til oljenæringens 
svartmaling.  
 
Under Natur og Ungdoms internasjonale sommerleir i Lofoten 
i månedsskiftet juli/august var Bellonas miljøpatrulje på plass. 
Fra Bellona-båten Kallinika fikk ungdommene trene på sivil 
ulydighet i vannet. I tillegg bidro Bellona med flere faglige 
innledninger.  
 
3. august var det «Folkefest mot oljeboring» i Kabelvåg, hvor 
Bellona tok med partiledere og sentrale stortingspolitikere på 
båttur og dialogmøte. Folkefesten markerte startskuddet for 
valgkampen. Fram mot valget var Bellona aktiv i debatten om 
Lofoten, Vesterålen og Senja. Blant annet deltok man i 
debattpanelet på det tradisjonsrike Fiskeripolitisk Seminar på 
Husøydagan på Senja der temaet var ”Fisk eller olje, eller olje 
og fisk”, på Arendals-uka og flere andre arenaer.  
 
Etter valget ble spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja en av de viktigste sakene det var splid om 
under sonderingene mellom Fremskrittspartiet, Venstre, 
Kristelig Folkeparti og Høyre. Selv om det ikke ble noen 
firepartiregjering, ble havområdene utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja sikret en oljefri regjeringsperiode 
gjennom samarbeidsavtalen mellom KrF, Venstre og 
regjeringspartiene Høyre og Frp.  Dette var en storseier,  

muliggjort  gjennom det folkelige engasjementet Bellona og 
øvrig miljøbevegelse greide å skape rundt saken i perioden 
før, under og etter valget. Men, selv om enda et slag er 
vunnet, så vil Bellona i året som kommer fortsette kampen for 
varig vern av disse sårbare havområdene.  
 
Utslippsfesten på norsk sokkel fortsetter
Sammen med Lofoten, Vesterålen og Senja, slo 
samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og 
Venstre også fast at Jan Mayen, Skagerrak, Møreblokkene og 
iskanten skulle forbli oljefri i denne regjeringsperioden. Dette 
betyr imidlertid ikke at kampen mot Norges største 
forurenser, oljeindustrien er vunnet. I Sundvollen-erklæringen 
slo regjeringen fast at de ønsker å opprettholde et fortsatt 
høyt utvinningstempo på norsk sokkel. Dette harmonerer 
dårlig med vedtatte mål om utslippskutt av hensyn til verdens 
klima. I tillegg er det ikke enda klart hva som er definisjonen 
av iskanten og dens utbredelse. 
 
Etter regjeringserklæringen kom i oktober jobbet Bellona for å 
sette fokus på at utvinningstempoet på norsk sokkel må ned 
av hensyn til klima og miljø. Særlig jobbet man med 
Barentshavet og med iskanten. 
 
Udemokratisk konsesjonstildeling
Olje- og energidepartementets konsesjonsrunder, hvor de 
deler ut blokker på norsk sokkel til oljeselskapene, er basert 
på høringsuttalelser med fullt offentlig innsyn. I tillegg 
kommer den omstridte TFO-ordningen (Tildeling av Forhånds-
definerte Områder). Her deler Olje- og energidepartementet 
ut blokker, som oljeselskapene på forhånd har vist interesse 
for, uten nødvendige høringsrunder og innspill fra offent-
ligheten. Ordningen ignorerer miljøfaglige råd, skader norsk 
natur som Stortingets vedtatte forvaltningsplaner skulle 
beskytte, og undergraver systemet for helhetlig 
havmiljøforvaltning som den norske regjeringen fremhever 
internasjonalt.  
 
I 2013 ble 65 nye utvinningstillatelser i Nordsjøen, 
Norskehavet og Barentshavet gitt gjennom TFO. Blant 
områdene som ble åpnet var flere kystnære områder og deler 
av Nordland V, rett sør for Lofoten. Dette er områder som 
miljøfaglige etater tidligere har advart mot å åpne.  Bellona 



var en aktiv aktør i debatten og jobber for at ordningen skal 
avskaffes.
 
Håndtering av regelverksbrudd på norsk sokkel
Basert på anmeldelser fra Bellona ble Statoil i 2013 ilagt bøter 
på til sammen 53 millioner kroner for alvorlige brudd på hms-
regelverket som gjelder for norsk sokkel. Bellona mener dette 
viser at Statoil har utviklet en bedriftskultur som ikke tar 
helse, miljø og sikkerhet tilstrekkelig på alvor. Ekstra alvorlig 
blir derfor den unnfallenheten som Petroleumstilsynet (Ptil) 
viser i forhold til oppfølging av sitt tilsynsansvar. Bellona har i 
flere avisinnlegg pekt på det vi oppfatter som en uakseptabel 
forvaltningspraksis fra Ptils side og spesielt kritisert tilsynets 
uttalte politikk med ikke å politianmelde straffbare forholdet 
som tilsynet avdekker i sin tilsynspraksis. Ptil er alene i Norge 
om denne tilsynspraksisen og Bellona har fått støtte fra 
Miljøkrimenheten i Økokrim i vår påstand om at dette er en 
uheldig praksis som bør endres. 
 
EUs offshore sikkerhetsdirektiv
EUs direktiv for sikkerhet på sokkelen ble i juni vedtatt, noe 
som på ny aktualiserte debatten om direktivets status for 
norsk sokkel. Indikatorene for storulykkesrisiko har den senere 
tiden pekt i feil retning. Ekspertgruppen som 
Arbeidsdepartementet nedsatte for å evaluere tilsynsregimet 
på norsk sokkel konkluderte i sin rapport som ble lagt frem i 
august med at storulykkesrisiko er regimets akilleshæl. Like 
fullt holder norske myndigheter fast på sin holdning om at 
direktivet ikke er relevant eller nødvendig for norsk sokkel til 
tross for at direktivet har nettopp storulykkesrisiko som 
hovedtema. Bellona har også i 2013 skrevet avisinnlegg og 
holdt foredrag hvor vi argumenterer for at offshore direktivet 
vil styrke sikkerheten på norsk sokkel dersom det innføres, at 
direktivet er EØS-relevant og at EU sannsynligvis vil kreve 
implementering, dersom Norge ikke aksepterer dette frivillig. 
 
Energi- og klimautstilling på Norsk Oljemuseum
Bellona har deltatt i styringsgruppen som har stått for 
utformingen av en ny utstilling på Norsk Oljemuseum om 
energi og klima. Under åpningen, som ble foretatt av 
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, holdt Bellona et innlegg 
hvor vi pekte på betydningen av at norsk oljeindustri blir et 
springbrett, og ikke en bremsekloss, i energirevolusjonen som 
er nødvendig for å løse klimautfordringen.

Foto: Bellona



3. Energi- og klimaarbeid i Norge
 
Skal vi i Norge nå våre ambisiøse klimamål er det 
nødvendig med utarbeidelse av en helhetlig politikk som 
ser klima- og energipolitikk i sammenheng. Målsetningen 
i klimaforliket sier at Norge skal ha 30 prosent 
utslippsreduksjoner innen 2020, og to tredjedeler av 
reduksjonen skal skje innenlands. Skal vi nå disse målene er 
det imidlertid helt nødvendig at virkemidlene styrkes.

Utsirahøyden
Elektrifisering – å forsyne installasjoner på sokkelen med 
kraft fra land – er et viktig virkemiddel for å redusere 
utslippene fra oljeindustrien. Virkemiddelet bidrar til lavere 
klimagassutslipp globalt, til å realisere Stortingets klimaforlik, 
og til å oppfylle Norges forpliktelse i EUs fornybardirektiv. På 
grunn av feltets størrelse, korte avstand fra land og tilgangen 
til kraft er Utsirahøyden spesielt velegnet for elektrifisering. 
Oljedirektoratets rapport ”Elektrifiseringsvurderinger 
for midtre nordsjø” fra 2012 viser at dette er en relativt 
kostnadseffektiv måte å kutte klimagassutslipp i Norge på. 
Dersom et kostnadseffektivt klimatiltak som elektrifisering av 
Utsirahøyden velges bort, vil man måtte realisere klimaforliket 
på andre og dyrere måter. 
 
Elektrifisering av Utsirahøyden:

•	 Er helt sentralt for at myndighetene skal nå sine mål 
satt i klimaforliket. En utbygging uten elektrifisering 
vil redusere mulighetene til å oppfylle klimaforliket 
kraftig.

•	 Vil føre til at man unngår at Norges klimagassutslipp 
øker med 31 mill tonn over hele levetiden til feltene.
o	 Til sammenlikning var de samlede norske 

klimagassutslippene i hele 2012 52,9 millioner 
tonn.

•	 Vil bidra til at man unngår at Norge øker sine utslipp 
med 1 mill tonn per år.

•	 Vil kunne gjennomføres til en kostnad under 500 kr 
per tonn CO2.
o	 Analyser i utredningen Klimakur2020 viste at 

vi måtte gjennomføre tiltak med en pris på 
opp til 1.500 NOK/tonn hvis vi skal oppfylle 

klimaforliket. I kontrast til dette er elektrifisering 
av Utsirahøyden et rimelig tiltak.

Den billigste måten å elektrifisere Utsira på, ville ha vært 
å samordnet utbyggingen av Gina Krog, Edvard Grieg, Ivar 
Aasen og Johan Sverdrup. Det kan stilles spørsmål ved om 
Oljedirektoratet har brutt petroleumsloven ved ikke å ha 
krevd samordning av disse feltene. 

Ivar Aasen, Gina Krog og Edvard Grieg har fått godkjent 
sine utbyggingsplaner under forutsetning av at dersom 
departementet finner at en samordnet kraft fra land løsning 
velges, så skal disse feltene tilknyttes en slik løsning. 

Bellona brukte i 2013 mye ressurser på å presse på for at 
lisenshaverne skal velge kraft fra land som energiløsning for 
feltene knyttet til Utsira. 
 
CO2- kompensasjon
Bellona har sammen med Norsk Industri vært en pådriver for 
å få på plass den opprinnelige CO2-kompensasjonsordningen. 
Kompensasjonsordningen er ment å sikre at prosessindustrien 
ikke flytter ut av Norge for å produsere på billigere, med 
skitten strøm i land med mindre aktiv klimapolititkk. Slik 
karbonlekkasje gjør både norske arbeidstagere og miljøet til 
tapere. Kompensasjonsordningen ble formalisert i Forskrift 
om CO2-kompensasjon for industrien, vedtatt den 26. 
september 2013. 

I Statsbudsjettet for 2014, fremmet av den rødgrønne 
regjeringen, ble det foreslått bevilget 243 millioner kroner for 
å dekke statens forpliktelser knyttet til den nye ordningen. 

I tilleggsproposisjonen lagt frem av den nye regjeringen 8. 
november ble det fremmet forslag om å halvere bevilgningen 
til CO2-kompensasjon for norsk prosessindustri. Den nye 
regjeringen ville introdusere et gulv i ordningen, slik at 
industrien kun kompenseres for kraftkostnader ved kvotepris 
over 30 kroner. 

Dette var et overraskende forslag tatt i betraktning at 
regjeringen i Sundvollen-erklæringen stadfester at de vil 
motvirke todelingen av norsk økonomi. Regjeringen ytret 

også et ønske om å styrke satsningen på forskning og 
miljøteknologi. Norsk prosessindustri er en svært viktig brikke 
i dette bildet. En svekkelse av kompensasjonsordningen 
ville ha forsterket todelingen av norsk økonomi. Utsagnet i 
tilleggsproposisjonen om at ”faren for karbonlekkasje antas 
å være liten” er ikke riktig. Marginene i norsk prosessindustri 
er små. Med dagens press i den norske økonomien, grunnet 
stor aktivitet på sokkelen, er situasjonen for prosessindustrien 
allerede krevende. 

Etter massivt press fra blant andre Bellona og Norsk Industri, 
snudde stortingsflertallet og videreførte ordningen som 
foreslått av den rødgrønne regjeringen.

Vindkraft – en nødvendig og sentral klimaløsning
Bellona er av den oppfatning at vindkraft er en viktig 
fornybar energiressurs som bør utnyttes. Samtidig vet 
vi at konfliktnivået kan være høyt i lokalsamfunn hvor 
vindkraftutbygging vurderes. Våren 2013 presenterte derfor 
Bellona en vindkraftrapport med tittelen «Vindkraft – en 
nødvendig og sentral klimaløsning». 
Rapporten identifiserer mange av temaene som 
er konfliktfylte og fremmer forslag som kan gjøre 
vindkraftutbygging mindre konfliktfylt. Målet med forslagene i 
rapporten har vært å få en vindkraftstrategi der kun de beste 
prosjektene blir bygd ut, hvor de dårlige prosjektene lukes ut 
på et tidlig stadium og hvor prosessene sikrer at konflikten 
rundt vindkraft reduseres.

Forsterking av sentralnettet og mellomlandsforbindelser
Norske fornybarressurser kan spille en viktig rolle i et 
klimaperspektiv. Økt nettutvikling er en forutsetning både for 
bredere utnyttelse av norsk fornybar kraftproduksjon, samt 
for å tilrettelegge for eksporten av denne utover egne grenser 
– slik at norsk fornybar kraft også kan bidra til å støtte opp om 
Europas fornybarsatsing. Et robust, velutviklet kraftsystem 
har en stor samfunnsverdi av grunnleggende hensyn som 
langsiktig forsyningssikkerhet og verdiskapning fra nasjonale 
fornybare energiressurser. Norske myndigheter har et politisk 
ansvar for å prioritere videreutvikling av det nordiske nettet, 
både nasjonalt og gjennom økt tilkobling til det europeiske 
kraftsystemet.



Statnett SF søkte i 2013 om konsesjon for tilrettelegging 
av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia.  Bellona 
støtter utbygging av mellomlandsforbindelser mellom 
Norge og kontinentet generelt og søknaden spesielt. I større 
grad enn tidligere må norske myndigheter demonstrere 
beslutningsevne i diskusjonen omkring økt kraftutveksling 
mellom Norge og det øvrige Europa. Man må våge å 
definere en mer langsiktig målsetning for Norges ønskede 
posisjon i en fremtidig europeisk kraftkontekst.  Bellona 
forutsetter at regjeringen vil adressere dette i den kommende 
energimeldingen. 
 
3.1 R&Dialogue
 
Verden er per i dag avhengig av en energiproduksjon som 
påvirker klimaet negativt, og det er således behov for en 
massiv reduksjon av CO2-utslipp fra bruk av fossile brennstoff. 
Denne typen endringer krever justering i samfunnet som bare 
kan oppnås gjennom dialog. Bellona spiller en betydningsfull 
rolle i R&Dialogue, som tar sikte på å utvikle både nasjonale 
handlingsplaner og en europeisk visjon for veien videre.

R&Dialogue fokuserer på dialogen mellom forskning 
og det sivile samfunn, inkludert industrien, frivillige 
organisasjoner og offentlige myndigheter, på veien mot 
et lavutslippssamfunn. Prosjektet foregår i 10 forskjellige 
europeiske land og på europeisk nivå i Brussel. Det samler 
aktører fra alle sektorer og teknologier for å løse sosiale, 
teknologiske og økonomiske aspekter og har som formål at 
man skal lære av hverandre. R&Dialogue tar sikte på å utvikle 
både nasjonale handlingsplaner og en europeisk visjon for 
veien videre.
 
Bellona og R&Dialogue
R&Dialogue-prosjektet har i skrivende stund pågått i 19 
måneder, og arbeidspakkene som Bellona er ansvarlig 
for har hatt god fremgang.  Bellona er ansvarlig for den 
europeiske arbeidspakken, vi sitter i styringsgruppen, og vi er 
prosjektleder for R&Dialogue Norge. 
 
Bellona intervjuet i juni og juli 21 aktører i Brussel. 
Resultatene fra disse intervjuene dannet utgangspunktet 
for tematikken i utkastet til en såkalt «European Inventory», 

som den europeiske arbeidspakken har hovedansvaret for. 
European Inventory skal fungere som utgangspunkt for 
arbeidet i de 10 nasjonale rådene og Bellona sendte dette 
utkastet til alle partnerorganisasjonene før jul og skal fullføre 
arbeidet på nyåret i 2014.  
 
Gjennom den europeiske arbeidspakken har Bellona 
bidratt til å holde kontakt med, og tilby støtte til, de ulike 
nasjonale lagene. Man har også utarbeidet støttemateriell, 
som informasjon om de fem teknologiene som R&Dialogue 
fokuserer på (sol, vind, bio, CCS og smart grids), og fulgt nøye 
med på utvikling av lignende initiativer samt lovforslag og 
endringer som foregår i Brussel. 
R&Dialogue Norge har etablert kontakt med 43 aktører 
i Norge som arbeider med alt fra sol og vind til CCS og 
geotermisk energi i en rekke ulike sektorer. Bellona intervjuet 
i vår og sommer 23 av disse aktørene. Informasjonen fra 
disse intervjuene ble brukt til å danne det norske rådet for 
lavutslippssamfunnet. R&Dialogue Norge var det første 
landet i prosjektet som klarte å etablere et slikt råd, og første 
rådsmøte ble avholdt 8.november 2013. Rådet består av 15 
aktører fra forskning, industri, interesseorganisasjoner og 
myndigheter. Neste rådsmøte planlegges gjennomført første 
uken i mars 2014. 
Bellona Europa har tatt del i alle R&Dialogues konsortium-
møter i 2013. I tillegg har man opprettet kontakt med et 
prosjekt initiert av den Europeiske Økonomiske og Sosiale 
Komité (EESC) som har enkelte fellestrekk med vårt, men som 
har en annen metodikk og arbeider opp mot andre aktører. 

Spre budskapet
Både R&Dialogue Norge og den europeiske arbeidspakken 
tar del i en kommunikasjonsarbeidspakke som ledes 
av den nederlandske prosjektpartneren. R&Dialogue 
Norge har i løpet av året etablert en Twitter-konto, en 
Facebook-side, en egen blogg og et nyhetsbrev for å holde 
kontakten med norske aktører og informere om arbeidet 
vi gjør. Den europeiske arbeidspakken har jobbet med sin 
kommunikasjonsstrategi og planlegger å sende ut nyhetsbrev 
til europeiske aktører (særlig i Europaparlamentet og 
Kommisjonen) på nyåret. For å spre prosjektets budskap har 
vi også deltatt på seminarer og konferanser i både Oslo og 
Brussel, samt hatt møter med aktører som arbeider med 

tilsvarende tema eller prosjekter. I Oslo har vi blant annet 
møtt med leder i Energi21 og Teknologirådet. 
R&Dialogue ble, som et av syv europeiske prosjekter, i 
september valgt ut av Europakommisjonen til å profileres 
på Europakommisjonens egne nettsider og sosiale medier. 
Bellonas representanter svarte på spørsmål og informerte 
om prosjektet på Facebook, Twitter og Google+. R&Dialogue 
var det prosjektet som fikk mest oppmerksomhet i denne 
ukelange mediekampanjen. 
I tillegg møttes alle organisasjonene i prosjektet til styremøte 
i Brussel i juni. Bellona Europa stod for den praktiske 
gjennomføringen av dette heldagsmøtet.  
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4. Energieffektivisering 2012

Energieffektivisering i byggsektoren er én av mange 
løsninger på klimaproblemet. Energibruk i bygninger står 
for ca. 35 % av energiforbruket i fastlands-Norge. Bellona 
jobber med å fremme energieffektivisering i Norge, da det 
bidrar på veien frem mot lavutslippssamfunnet. Frigjort 
fornybar elektrisitet kan blant annet benyttes til elbiler, økt 
miljøvennlig produksjon av metaller og elektrifisering av 
deler av sokkelen. Den sparte kraften kan også eksporteres 
for å støtte opp om innfasingen av uregulerbar fornybar 
kraft i Europa.  

Energieffektivisering har av enkelte blitt satt opp mot en 
forventning om lavere energipriser. Bellona mener at vi i 
Norge må løfte blikket og se frem mot 2050. For å begrense 
temperaturstigningen til to grader, må vi innen 2050 leve i et 
nullutslippssamfunn. Da har vi behov for både mer fornybar 
kraft samt at energien må brukes mer effektivt. Bygg som 
i dag oppføres eller rehabiliteres vil ha effekt i mange tiår 
fremover – og vi har ingen tid å miste.

I tillegg til energieffektivisering jobber Bellona for at fossile 
brensler som grunnlast må fases helt ut av byggsektoren og 
fjernvarmen.

Energikravene i Byggteknisk forskrift for 2015
I tråd med klimameldingen og klimaforliket fra 2012, 
ble arbeidet med nye minstekrav for energi i bygg - altså 
krav i byggteknisk forskrift (TEK) - satt i gang i 2013. Det 
tverrpolitiske klimaforliket anga Passivhusnivå som energikrav. 
Selve kravsnivået skal besluttes på bakgrunn av utredninger 
om konsekvenser for samfunnsøkonomi, samt for helse og 
kompetanse i byggenæringen. 

Bellona har vært opptatt av at kravene må balanseres 
mellom det å sikre robust bygningskropp og å åpne 
opp for fleksibel byggeskikk så vel som utvikling av nye 
løsninger. Dette synet har Bellona formidlet i kronikker, 
innspillmøter med direktoratet og også i referansegruppen 
opprettet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Bellonas 
fagmedarbeider på bygg var medlem i referansegruppen, 

hvis mandat var å bistå med innspill til konsulentene som 
lagde grunnlagsrapporten for arbeidet. De nye energikravene 
er fortsatt under utvikling og er ventet å komme på høring i 
løpet av 2014.

Utfasing av oljefyr – ny vri på Enovas støtte til 
husholdninger
En milepæl i 2013 var at Enova la om støtteprogrammet 
sitt overfor husholdningene til å bli mer spisset mot 
utfasing av oljefyr. Mens de tidligere ga støtte til fornybare 
varmeløsninger er det nå det å bytte ut oljefyr med fornybar 
og miljøvennlig vannbåren energikilde som støttes. Man får 
støtte til 20 % av totalkostnaden og maksimalt 25.000 kroner. 
Det er usikkert om dette trigger forbrukerne nok, da kun 2000 
boligeiere i 2013 skiftet ut oljefyren. Innen 2020 må 150.000 
huseiere bli fossilfrie. Bellona vil framover vurdere om støtten 
bør knyttes opp til den kommende skattefradragsordningen.

Skattefradrag for «Enøk» - et støttesystem som monner
Bellona har lenge arbeidet for et støttesystem til et 
neglisjert segment; de enkeltvise og mangfoldige 
energieffektiviseringstiltakene i husholdningene. 
Skattefradrag for energieffektivisering, et av virkemidlene 
Bellona har frontet, ble garantert av samarbeidspartiene 
Venstre, Krf, Høyre og Frp i valgkampen og fulgt opp i 
samarbeidserklæringen og Sundvolden-plattformen.  
 
Bellona bidro til at et feilskjær fra den nye regjeringens 
tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2014 ble rettet opp i, 
slik at arbeidet med å utvikle virkemiddelet kan starte for 
fullt i 2014. Virkemiddelet er varslet med høy profil, og det er 
meget viktig at det kommer på plass så raskt som mulig. Da 
unngår man at enkelte bransjer lider fordi mange forbrukere 
setter seg på gjerdet og venter på avklaring.  Bellona vil 
blant annet jobbe for at ordningen blir tilstrekkelig enkel 
for forbrukerne og at det blir gode minstekrav som sikrer at 
energieffektivisering faktisk realiseres.    

Nasjonalt mål for Energieffektivisering
Etter den rød-grønne regjeringens flaue forsøk på en 
målsetting for energieffektivisering var det svært gledelig 
at den nye regjeringen varslet en målsetting for nettopp 
energieffektivisering, og ikke minst spesifiserte at den 

skal være ambisiøs og kvantifiserbar. Bellona mener en 
overordnet målsetting er viktig, da det danner premiss for 
en samlet virkemiddelpakke innen feltet. Dette må også 
bety at virkemidler justeres underveis for å sikre at man når 
målet. Bellona mener det er naturlig at en målsetting for 
energieffektivisering blir omhandlet i den kommende «Energi- 
og klimameldingen» ettersom de ulike sektorers energi- og 
effektbruk må ses i sammenheng med energisystemet. 

Ny regjering og offentlige innkjøp
Selv om Sundvollen-erklæringen stadfester at regjeringen 
skal «sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i 
bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og 
løsninger» ble hele bevilgningen til gruppen i Direktoratet 
for forvaltning og IKT (Difi) kuttet. Denne gruppen sørger for 
å implementere miljøhensyn i anskaffelser samt miljøledelse 
i stat, kommune og fylkeskommune. Denne uheldige 
avgjørelsen ble tatt uten noe form for evaluering av arbeidet 
som Difi gjorde. Bellona vil jobbe for at en grundig evaluering 
settes i gang og at bevilgningen kommer opp igjen før hele 
kompetansen forsvinner ut av Difi. 

Offentlig sektor bruker årlig 400 milliarder, hvilket utgjør 
hele 18 prosent av BNP. 150 av disse milliardene benyttes på 
bygg.  Det ligger således en enorm mulighet for påvirkning 
gjennom offentlige anskaffelser - altså et effektivt virkemiddel 
for å drive frem de nye løsningene som trengs i miljø- og 
klimakampen.

Å gjøre den usynlige energien synlig
Sammen med Siemens var Bellona «oppdragsgivere» til 
produktdesignstudenter ved Arkitektur- og Designhøgskolen 
i Oslo (AHO) vårsemesteret 2013. Vi utfordret studentene 
på å gjøre den usynlige energien synlig for brukere av 
bygg, og noen så også på styring av energi- og inneklima. 
Fem ulike konsepter ble utarbeidet. De spente fra web- og 
mobilbasert «gaming» der kontormedarbeidere konkurrerer 
om energieffektive og miljøriktige handlinger, til å synliggjøre 
at energikrevende produkter faktisk står på gjennom grafiske 
mønstre kommer mer og mer til syne. Både Siemens og 
Bellona var veldig imponerte over det studentene presterte 
og vurderer å gå videre med noen av konseptene på sikt.



5. CO2-håndtering i Norge

2013 var året da den rødgrønne regjeringen valgte å begå 
sin største klimasynd; avlysningen av fullskalaprosjektet på 
Mongstad.

Bellona har i en årrekke arbeidet for å sørge for at Mongstad 
blir en suksess, og mener at CCS er en åpenbar del av 
løsningen på klimautfordringene. Det er også en teknologi 
som vi mener at Norge, med vår store olje- og gasseksport, 
burde ta initiativ til å gjøre så teknologisk moden som 
mulig. Bellona var svært skuffet, dog ikke overrasket, over 
de rødgrønnes beslutning om å avlyse månelandingen på 
Mongstad. Dette behøver imidlertid ikke å representere 
slutten på den norske CCS-satsningen. 

Veien videre
Skal Norge klare å oppfylle CO2-reduksjonsmålet vi har 
satt oss, må regjeringen gå inn for en satsing på fullskala 
håndtering av CO2 på hjemmebane.
 
Derfor startet Bellona høsten 2013 arbeidet med å stake ut 
veien videre for Norges CCS-program, post-Mongstad. Vi 
har gått bredt ut for å involvere aktører fra både industri, 
politikk, embetsverk og forskning i dette arbeidet. I løpet 
av 2014 ønsker vi, på bakgrunn av samarbeid med og gode 
råd fra andre CCS-aktører, å gi regjeringen et konkret og 
nøye utarbeidet forslag til hvordan Norge skal gå videre 
etter Mongstad-kollapsen. Bellona ønsker, sammen med de 
aktørene som skal gjennomføre dette arbeidet, å finne en god 
løsning på hvordan Norge kan bidra til å kutte CO2-utslippene 
globalt, og samtidig overoppfyller klimaforliket. 

Annen industri
Det norske CCS-miljøet fikk også gode nyheter i 2013, da Nor 
cem annonserte at de ved deres fabrikk i Brevik i Telemark 
skal som første sementfabrikk i verden bygge et testanlegg for 
fangst av CO2-utslipp fra sementproduksjon.
Bellona arbeider både i Brussel (særlig i Europakommisjonens 
ZEP-plattform) og i Norge for et økt fokus på CCS for 
kraftintensive industrier, og er selvfølgelig veldig glade for at 
Norcem ønsker å være en foregangsbedrift i dette arbeidet.

Foto: Thinkstock



6. Sahara Forest Project

Sahara Forest Project er en nyskapende og konkret løsning 
på energi-, vann- og matutfordringene og basert på prinsip-
pet om en «trippel bunnlinje». Det vil si at aktivitetene skal 
være bra for folk, bra for miljøet og være finansielt lønn-
somme. Bellona er både en av grunnleggerne av stiftelsen 
Sahara Forest Project og en av medeierne i Sahara Forest 
Project AS.
 
Stiftelsen Sahara Forest Project, opprettet i 2010, legger til 
rette for og fremmer forskning, kunnskap og teknologibruk 
som gjør det mulig å dyrke land og skape nye arbeidsplasser 
ved lønnsom produksjon av mat, vann, biomasse og energi. 
 
Sahara Forest Project AS, etablert i 2011, er et norsk aksje-
selskap med et internasjonalt team av eksperter. Selskapets 
formål er å skape lønnsom innovasjon og miljøriktige løsnin-
ger for produksjon av mat, vann og energi. Målet nås ved å 
etablere Sahara Forest Projects teknologi i aktuelle land.  
 
Det første pilotanlegget er bygget i Qatar i samarbeid med 
gjødselselskapene Yara International og Qafco og består av en 
unik kombinasjon av lovende miljøteknologier:

•	 Qatars første anlegg med konsentrert solkraft
•	 Saltvannsbasert drivhus som bruker kjøling med 

saltvann for å dyrke tradisjonelle grønnsaker
•	 Fordampningshekker som gjør det mulig å dyrke 

grønnsaker og nyttige ørkenplanter utendørs
•	 Et anlegg for vekster som gror og trives i jord med 

høyt saltinnhold (halofytter)
•	 Et avansert algeanlegg, det første i Qatar og regionen 

for øvrig
 
I 2013 ble første pilotfase avsluttet. Resultatene viser at 
Sahara Forest Project virkelig kan gjøre en forskjell og har 
vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet, både i medier 
som CNN, Science og Al-Jazeera og på viktige arenaer som 
Chatham House, TEDx og The Economist.

Foto: SFP



7.    Havbruk - Ocean Forest

2013 har vært et begivenhetsrikt år for Bellonas 
havbruksarbeid. På havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 
lanserte vi rapporten; «Tradisjonelt og Integrert Havbruk 
- Dagens miljøutfordringer og morgendagens løsninger» 
samtidig som vi i samarbeid med oppdrettsselskapet Lerøy 
Seafood Group presenterte selskapet Ocean Forest.
 
Norsk havbruksnæring har økt kraftig siden 1970-tallet, og 
Norge er per i dag verdens største eksportør av oppdrettslaks. 
Havbruk i Norge er en viktig næring, men den er basert på 
monokulturer, det vil si at kun en art dyrkes i hver sjølokalitet.  

Integrert Multi-Trofisk Akvakultur (IMTA)
Oppdrettsnæringen ønsker en tredobling av produksjonen 
frem mot 2025. Bellona mener at dette ikke vil kunne gjøres 
bærekraftig dersom man skal følge dagens praksis. Det finnes 
imidlertid store vekstmuligheter dersom man åpner opp for 
Integrert Multi-Trofisk Akvakultur (IMTA), som er en strategi 
for å utnytte overskudd av næringsstoffer fra oppdrett av fisk 
mer effektivt.  
 
Avfallsprodukter som fiskeavføring og rester av fiskefôr fra 
havbruk er en enorm ressurs for oppdrett av andre arter som 
blåskjell, virvelløse bunndyr og alger. Storstilt dyrking av alger 
vil bidra til å redusere klimaendringene gjennom sitt opptak 
og lagring av CO2. Ved å integrere disse artene sammen 
med oppdrettsfisk kan man i tillegg oppnå en forbedring 
av miljøkvaliteten i økosystemet og samtidig produsere nye 
verdifulle produkter.  
 
Ocean Forest - fremste selskapet i verden
Bellona har gjennom en periode på over to år arbeidet 
med flere IMTA-prosjekter og høstet god erfaring. I august 
2013 lanserte Bellona og Lerøy selskapet Ocean Forest (OF) 
- hvor en slik samdyrking av ulike arter settes ut i praksis ved 
Øygarden utenfor Bergen.  
 
Ocean Forest har satt seg fore å løse havbruksnæringens 
miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 fra atmosfæren og 
samtidig være økonomisk bærekraftig. Ocean Forest bruker 

saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, energi og 
drivstoff. Bellona er en av stifterne og medeier i Ocean Forest. 
 
OF skal etablere seg som det fremste selskapet i verden 
innenfor forskning på synergier mellom integrerte løsninger 
og drive forskning og utvikling hvor resultatene brukes til 

å utarbeide forretningskonsept for storskala kommersiell 
biomasseproduksjon. 

Illustrasjon: The Dude



8.    Transport

I Norge har utslippene fra transportsektoren økt med 
29 prosent i perioden 1990 – 2010. Veitrafikken står for 
nærmere 20 prosent av Norges totale utslipp. I tillegg til 
klimagassutslipp utgjør veitransporten en miljøbelastning 
i form av lokal forurensing der svevestøv, partikler (PM) og 
NOx. Bellona jobber for å få til null-utslippsløsninger i hele 
den norske transportsektoren. 
 
8.1 Miljøvennlige biler 

Bilen har kommet for å bli, men den må passe inn i fremtidens 
samfunn – fornybarsamfunnet. I kombinasjon med sykkel, 
jernbane og kollektivtransport er derfor elbil et av tiltakene 
som hjelper oss i riktig retning. 
 
I over to tiår har Bellona jobbet for å synliggjøre utviklingen 
av brukervennlighet og rekkevidde til elbilen. 2013 var året 
vi virkelig begynte å få lønn for den elbilkampen Bellona 
har kjempet siden 1989.  Da familiebilen Tesla Model S kom 
i salg, fikk Norges og verdens befolkning, for ikke å nevne 
konservative biljournalister, se at elbil er fremtiden – og at 
fremtiden er ankommet.  
 
For å vise norske bilister at de nå har et elektrisk 
familiebilalternativ og at elbilen nå kan være familiens 
eneste bil, kjørte Bellona i mars 2013 en Tesla Model S fra 
Oslo til Bergen på vinterføre. I sommer tok vi elbilen med på 
langtur til Nordkapp. Med 2700 kilometer tilbakelagt hadde 
Bellona-leder Frederic Hauge brukt 474 kWh, hvilket gir en 
strømkostnad på skarve 450 kroner. 
 
Elbilnasjonen Norge
I løpet av året har antallet elbiler i Norge mer enn doblet seg. 
Kombinasjonen av elbilfordelene Bellona har kjempet frem og 
at det nå er kommet gode biler i salg, har ført til at Norge er 
verdens ledende elbilnasjon.   
 
I 2013 har Bellona jobbet for at elbilfordelene skal videreføres 
og for å få på plass den ladeinfrastrukturen elbilen trenger 
for å nå over i neste fase. Bellona var med da Tesla i august 

åpnet sitt nettverk av superladere i Norge. De er lokalisert slik 
at man kan kjøre elbil mellom Norges fire største byer uten 
lange ladepauser. Med superladerne lader man nemlig 300 
km på 20 minutter – gratis! 

ElTaxi 
Sammen med Oslo Taxi har Bellona i 2013 sett på 
mulighetene for å introdusere elbiler i drosjenæringen. Den 
9. desember lanserte vi rapporten «Introduksjon av elbiler i 
Oslos drosjenæring – mulighetsrom og barrierer», som viser 
hva som må til for å gjøre drosjenæringen i Oslo utslippsfri. I 
rapporten viste vi hvordan det meste av dagens taxidrift i Oslo 
kan dekkes av elbiler dersom sentralene og myndighetene 
legger til rette for dette. Oslo Taxi begynt i 2013 å prøve ut 
elbiler som taxi i Oslo. (Les rapporten på www.bellona.no)

Biodrivstoff
Biodrivstoff er en energikilde til transportsektoren med store 
muligheter, men det er en del barrierer som må forseres med 
hensyn til bærekraft og reelle klimabesparelser. 
Bellona har i 2013 hatt fokus på bærekraftig biodrivstoff til 
den delen av transportsektoren som ikke elektrifiseres, og 
vi har arrangert seminar for å sette bærekrafts kriterier til 
biodrivstoff på dagsorden. Bellona Europa gjør tilsvarende 
arbeid i EU. (Les mer under Bellona Europa/Miljøgifter og 
forurensing) 

8.2 Shipping 
 
Sjøtransport er en energieffektiv måte å transportere varer 
på. Sjøtransport vil i fremtiden øke og det er derfor viktig å 
få ned utslippene også i denne sektoren. Det er imidlertid 
større utfordringer knyttet til å redusere utslippene her, enn 
for eksempelvis landbasert industri.  Bellonas program for 
miljøvennlig skipsfart jobber på flere fronter; med regelverk 
og avgifter, teknologi og utvikling og ikke minst med å få tatt i 
bruk eksisterende kunnskap og teknologi.

Landstrøm
For å etablere landstrøm for skip kreves det ikke utvikling 
av ny teknologi. Barrierene er snarere standardisering og 
finansiering. Bellona bisto komiteen som utarbeidet den 
internasjonale standard for tilkobling av høyspent elektrisitet 

fra havn til skip, denne trådde i kraft i 2012. Det som står på 
agendaen videre er å få en tilsvarende standard for lavspent 
tilkobling for mindre skip. Dette vil være avgjørende for å få 
blant annet supply-skip over på landstrøm når de er i havn. 
Både Bergen kommune og Kristiansund kommune er aktive 
pådrivere for å få en slik standard på plass slik at de kan 
redusere utslippene i sine havner. Bellona har tett kontakt 
med flere av aktørene som jobber med disse prosjektene. 

Gjennom klimaforliket forplikter politikerne seg til å redusere 
utslippene av klimagasser. Landstrøm til skip er en viktig del 
av løsningen og representerer årlige utslippsreduksjoner på 
opptil 150 – 200.000 tonn CO2. Det har imidlertid vist seg at 
etter at kommunale havneselskap har gjennomført utredinger 
for landstrøm for store skip, blant annet cruiseskip, så har 
prosjektene stanset opp på grunn av manglende finansiering. 
Bellona mener at et slikt klimatiltak, som også bidrar til å 
forbedre den lokale luftkvaliteten i byene, bør være et tiltak 
som det er mulig for storting, fylkeskommune, havner og 
rederier å samarbeide om. (Les mer under Miljøpatruljen)

Hybridelektrisk fremdrift på skip
På landeveien har elektriske og hybridelektriske biler kommet 
for å bli. De har vist seg overlegne både når det gjelder 
støy, energieffektivitet og ytelse. På sjøen handler det om å 
drive propellen rundt med en elektromotor og hente energi 
fra batteribanken. Når batteribanken er tom starter man 
et dieselaggregat, gassmotor, brenselscelle, solceller eller 
andre kilder for å øke rekkevidden. Hvis batteribanken er 
dimensjonert riktig kan turer gjennomføres slik at man kun 
bruker energi ladet fra land. 

Nordisk grønt samarbeid
Sammen med et islandsk rederi, som driver turisme og 
hvalsafari på nord-Island og Grønland med seilbåter, har 
Bellona igangsatt et prosjekt med formål å planlegge, designe 
og installere et hybridelektrisk anlegg på deres båt Opal og 
vår båt Kallinika. I mai var mulighetsstudien som ser nærmere 
på gjennomførbarheten av prosjektet ferdigstilt, med 
oppløftende resultater. 
 
Studien viste nemlig at elektriske motorer har større 
dreiemoment over hele turtallsskalaen og gir dermed 



mulighet til å ha en større propell som går saktere rundt. 
Med riktig utforming og dreibare propellblader opplever 
man mindre energitap og trenger således mindre energi for å 
utføre samme arbeid. Det ble ikke avdekket uoverkommelige 
barrierer, heller tvert i mot. Enkelte moderne elektromotorer 
vil under seil, når propellen sviver rundt, kunne fungere som 
dynamo. Det betyr at under seil vil vi kunne lade batteriene 
og omforme seilvindkraft til elektrisk kraft! Kombinert 
med dieselaggregat gir det oss rekkevidden vi trenger og 
energibesparelsene vi ønsker.

Sammen med våre partnere i Norge, Sverige, Danmark, 
Færøyene og Island skal Bellona hjelpe i gang et marked for 
denne type løsninger i Norden.  

Nærskipsfart
Norskekysten er brukt til transport av mennesker og gods 
i uminnelige tider. De røffe forholdene på norskekysten 
har tvunget oss til å lage sjødyktige skip og til å lære 
opp mannskap med høy kompetanse. Dette har vært 
viktige elementer som har gjort Norge til en stormakt 
innen sjøtransport, skipsbygging og utvikling av utstyr og 
kompetanse for de maritime næringer. Siden 1970-tallet har 
norske politikere hatt en ambisjon om å flytte gods fra vei til 
sjø. I samme periode har sjøtransporten tapt markedsandeler 
til trailertransporten. 

Bellona jobber aktivt med å fjerne årsakene til denne 
negative trenden. Gebyrer og avgifter for skip fungerer 
konkurransevridende og er viktige barrierer som må forseres 
skal vi få til en fornuftig godsflyt. Havnestrukturen i Norge 
samt plassering og utforming av jernbane, veinettet og 
terminaler er historisk betinget. Behovet i dag er ikke det 
samme som når havner, veier og bane ble bygget. I dag hviler 
ansvaret på hvert enkelt havneselskap og kommune. Bellona 
mener at skal man klare å tilrettelegge for miljøvennlig 
og energieffektiv transport i Norge vil det kreve nasjonal 
koordinering, hvor man inkluderer distrikts-, samferdsels-, 
nærings- og miljøpolitikk.  
 
Bellona arbeider målrettet for at investeringer og politiske 
beslutninger skal bidra til energieffektive, fremtidsrettede og 
miljøvennlige løsninger som vil gi en vinn-vinn situasjon for 

næring, distrikt, luftkvalitet og miljø. Bellona deltok i 2013 på 
flere seminarer om temaet og har hatt en rekke møter med 
aktører innenfor feltet. 
 
Bruk av LNG som energi for nærskipsflåten er et 
viktig utslippsreduserende tiltak og en av veiene til 
fornybarsamfunnet. LNG er en bro over til fornybar energi. 
Fornybar alternativet Bio-LNG er et alternativ til biodiesel som 
vil gi lavere klimagassutslipp fordi Nox- og partikkelutslippene 
her blir eliminert. Bellona promoterer denne typen løsninger 
i alle fora vi er til stede. Vi jobbet for å få redusert avgiftene 
på LNG som insitament for økt bruk, hvilket har bidratt til 
at Norge i dag er det landet som i størst grad bruker LNG til 
fremdrift på skip. 

Skipssikkerhet
Skipssikkerhet og oljevernberedskap er viktig for forvaltningen 
av norskekysten. Oljesøl fra skipstrafikk er en belastning 
for kystmiljøet, og tidligere hendelser viser at manglende 
kompetanse og fokus på sikkerhet har vært sterk medvirkende 
utslippsårsaker. Når uhellet først er ute er det ofte i dårlig vær 
og man befinner seg på utsatte steder og under utfordrende 
forhold. Oljevernberedskap er viktig for å redusere 
konsekvensene av slike hendelser, men den har en begrenset 
effekt. Bellona fokuserer på preventivt sikkerhetsarbeid, da 
det reduserer sannsynligheten for utslipp og er således den 
mest effektive måten å redusere miljøskader på norskekysten. 
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Losloven
Det har vært mye diskusjon rundt bruk av los på norske 
og utenlandske skip i norske farvann. Bellona har deltatt 
på innspillskonferanser og gitt sine råd og forslag til 
Losutvalget. Våren 2013 leverte vi vår høringsuttalelse på 
Losutvalget innstilling. Skal sjøtransport på norskekysten bli 
et miljøvennlig alternativ trengs kompetente sjøfolk som 
kjenner farvannet og som sørger for å gjøre dette trygt både i 
storm og stille sjø, vinter som sommer. Alle kjenner de fatale 
effektene av feilnavigering langs norskekysten. Losen er den 
mest effektive, billigste og tryggeste måten å forhindre denne 
typen miljøskader på.

Reduserte utslipp gjennom rene skrog og propeller 
Bellona har i 2013 fortsatt samarbeidet med Jotun for å 
etablere en åpen og etterrettelig standard for skrogytelse, 
eller sagt på en annen måte, effekten av rengjøring og 
vedlikehold av skrog og propeller. Markedet kjennetegnes 
i dag av aktører som overbyr hverandre med forsikringer 
om hvordan deres produkter skal lede til betydelig redusert 
drivstofforbruk. En åpen standard vil sikre et marked der både 
tilbydere og kjøpere kan gjøre veldokumenterte valg.  
 
Standarden er frivillig, men forventes å bli et nyttig verktøy 
for å spare drivstoff og derved også redusere utslippene av 
klimagasser. Målinger som Bellona og Jotun har presentert 
tyder på at man oppnår minst 10 prosent besparelse ved 
å systematisk monitorere tilstanden på skrog og propell - 
hvilket tilsvarer 0,3 prosent av alle menneskeskapte utslipp. 
Med dagens priser på drivstoff (bunkers) tilsvarer dette 30 
milliarder dollar årlig. Et førsteutkast ble godkjent av ISO i mai 
2013 og Bellonas representant ble valgt til Convener for en 
arbeidsgruppe.  
 
Bellona har holdt presentasjoner på ME Ship 2013, Green 
Ship Technology 2013, Lloyds Maritime Academy 2013 og 
på flere IMO-møter. Arbeidet med ISO-standard og Bellonas 
rolle har fått bred omtale i en rekke fagtidsskrifter.  ISO-
Arbeidsgruppen består nå av 41 medlemmer og et tilsvarende 
antall personer som følger arbeidet utenfra. Et bredt spekter 
av interessenter er således representert.  Standarden vil være 
klar i 2016.

Opphugging av skip på Asias strender
Bellona var med å stifte NGO Shipbreaking Platform i 2005. 
Vi har arbeidet spesielt med kampanjen “ Off the Beach” 
som skal få en slutt på opphuggingen av skip på strender 
i Bangladesh, Pakistan og India. Opphugging på disse 
strendene er skadelig for livet i havet og for arbeiderne som 
jobber uten verneutstyr og opplæring, samtidig som 
miljøgifter som asbest, oljerester og tungmetaller blir 
behandlet uforsvarlig under disse forholdene. I 2013 rettet vi 
igjen søkelyset på norskeide eller -kontrollerte skip som endte 
på disse strendene. Det førte til innslag om skipsopphugging 
på Urix, debatt i Dagsnytt Atten og oppslag i Dagens 
Næringsliv. Antallet norskeide eller -kontrollerte skip som 
hugges på strendene ser ut til å avta som følge av Bellonas 
påvirkningsarbeid. Vår målsetning er at innen utgangen av 
2015 vil ingen skip fra Norge ende på strendene i Asia.

Bellonas øvrige arbeid innenfor IMO (International 
Maritime Organization)
Bellona var i 2010 en av åtte stiftere av Clean Shipping 
Coalition. Koalisjonen setter søkelys på alle miljøaspekter 
knyttet til maritim transport. Det dreier seg om tiltak for å 
redusere utslipp av nitrogen- og svoveloksider og sot, da 
særlig innenfor spesielt sårbare områder med utslippskontroll 
samt i Arktis.  

 
Bellona følger blant annet etablering av ny Polarkode, utfasing 
av tungolje og tiltak for å redusere klimagassutslippene og 
klimadriveren sot (black carbon). Utslipp av sot i polare strøk 
er en meget potent klimadriver fordi snø og is dekket med sot 
vil smelte raskere. Utslipp av tungolje i Arktis vil være meget 
skadelig for marint liv og det vil samtidig være krevende å 
rydde opp da utslippet vil befinne seg i fjerntliggende farvann 
med kulde, mørke, havis og stormer. Bellona vil arbeide for at 
internasjonal skipsfarten blir underlagt strengere regler og at 
det etableres petroleumsfrie soner i Arktis.

Strategisk Råd – Marut
Bellona sitter i Strategisk Råd, som er utnevnt av Nærings- og 
Handelsministeren for å gi råd til regjerningen i saker som 
berører maritim næring. Her sitter ledende representanter for 
både næring og forvaltning, og rådet fungerer som en viktig 
kanal for å formidle synspunkter, strategier og veivalg. Bellona 
har deltatt på møtene i Nærings- og handelsdepartementets 
strategiske råd og bidratt med innspill til den oppdaterte 
versjonen regjeringens strategidokument ”Stø kurs” for 
miljøvennlig vekst i maritime næringer. Rapporten ble 
presentert i august 2013.
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9. Miljøgifter og forurensning

Bellona opplevde i 2013 et gjennombrudd i vårt arbeid 
med miljøkriminalitet, og oppfølging av flere av våre 
anmeldelser endte med domfellelse. Politisk og faglig 
arbeid i forbindelse med regjeringens avfallsstrategi, 
biogass-strategi og mineralstrategi har også stått høyt på 
dagsorden.

Gjennombrudd i vårt arbeid med miljøkriminalitet 
I januar møtte Bellona riksadvokat Tor Aksel Busch for å 
drøfte hvordan miljøkriminalitet i praksis håndteres av 
norsk politi og påtalemyndigheter. Vi pekte på den lange 
rekken av anmeldelser på dette området, både fra Bellona, 
Miljødirektoratet og andre aktører, som enten ikke følges opp 
eller som henlegges på sviktende grunnlag, og vi etterlyste en 
høyere prioritering av denne typen saker.  

 
Bellona opplevde stor forståelse for våre synspunkter både 
hos Riksadvokaten og under møte i Bellonas Ressursforum 
i mars, hvor representanter for Miljødirektoratet, 
Miljøkrimenheten til Økokrim og representanter for norsk 
industri diskuterte problemstillingen under tittelen: Er 
miljøkriminalitet kriminelt nok?  
 
Samme måned fulgte årets første store seiere i Bellonas 
arbeid på dette området, da Statoil etter to års etterforskning 
ble ilagt en bot på 30 millioner kroner for forseelsene 
selskapet begikk i forkant av og under nestenulykken på 
Gullfaks C i 2010. I oktober ble Statoil ilagt ytterligere to 
millionbøter basert på forhold anmeldt av Bellona.  
 
Den første boten Statoil ble idømt var for ulovlige utslipp 
av kjemikalier og boreslam fra avfallsbrønnen på Veslefrikk. 
Denne saken ble først henlagt av statsadvokaten i Rogaland, 

men etter at Bellona påklagde avgjørelsen ble saken 
gjenopptatt og endte med en bot på 10 millioner kroner. 
Samme uke fulgte en ny bot på 10 millioner kroner for Statoils 
ulovlige dumping av kjemikalieavfall i egen oljerørledning inn 
til Sture-terminalen hvor kjemikaliene endte i sjøen. Statoil 
vedtok to av bøtene, men anket Veslefrikk-boten som ventes 
behandlet i retten i 2014.   
 
Bellona har i 2013 identifisert tre nye hendelser av så 
alvorlig karakter at stiftelsen har valgt å politianmelde 
forholdene. Dette gjelder ulovlig håndtering av farlig avfall 
ved Sandnessjøen Gjenvinning og to av Statoils avfallsbrønner 
på Njord- og Statfjordfeltet. Bellona har fått bekreftet at 
minst to av sakene er under etterforskning. (Les mer under 
Oljeindustriens miljøutfordringer) 
 
Avfall og gjenvinning
I august la regjeringen etter mange utsettelser frem 
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sin avfallsstrategi. Bellona har i en rekke møter med 
Miljødepartementet kommet med innspill til denne 
avfallsstrategien. Vi konstaterte at strategien tok hensyn 
til Bellonas innspill gjennom å legge et langt tydeligere 
ressursperspektiv til grunn for sin situasjonsbeskrivelse enn 
hva var tilfelle i tidligere plandokumenter.  
 
Til tross for at det i forkant var utarbeidet gode og utfyllende 
underlagsrapporter var strategien svært mangelfull når 
det gjelder beskrivelse av politiske virkemidler. Et hederlig 
unntak er opprettelsen av nye produsentansvarsordninger for 
fritidsbåter og utstyr fra fiskeri- og oppdrettsnæringene. Når 
det varsles strengere kontroll og sterkere straffereaksjoner for 
brudd på avfallsregelverket, tas også et mangeårig Bellona-
krav til følge.  
 
Videre varslet strategien opprettelsen av et nasjonalt 
kontaktutvalg for avfallsbransjen som Bellona har bedt om 
sammen med Norsk Industri og Avfall Norge. Bellonas Olaf 
Brastad ble i desember utpekt som fast medlem av dette 
utvalget. 
 
Et av Bellonas viktigste innspill til avfallsstrategien var krav om 
utsortering av matavfall fra husholdnings- og næringsavfall 
fra 2016. Dette innspillet ble oversett i strategien, og Bellonas 
arbeid for en slik ordning fortsetter derfor i 2014.  
 
Biogass
2013 var året den etterlengtede biogass-strategien skulle 
komme. Den kom ikke. Bellona har gjennom flere år kjempet 
for økt biogassproduksjon som et klimanøytralt virkemiddel 
i blant annet transportsektoren. Dessuten baserer det 
meste av biogassproduksjonen seg på avfallsråstoffer hvor 
restproduktet vil være en verdifull bidragsyter som gjødsel 
og jordforbedring. Et vesentlig moment for Bellona er at 
regjeringen innfører et utsorteringspåbud for alt matavfall fra 
næring og husholdning.  
 
Gjennom Biogassalliansen og Energigassforeningens 
biogassutvalg, med blant andre avfallsbransjen, bondelaget, 
forskningsmiljøer og fornybarvennlig gassbransje, har Bellona 
drevet et omfattende påvirkningsarbeid som resulterte i at 
den forrige regjeringen i 2012 ba Klif (nå Miljødirektoratet) 

om å lage en utredning som skulle danne grunnlaget for 
strategien. Utredningen forelå først i april, og regjeringen 
varslet kort tid etter at biogass strategien ikke ville bli en del 
av den varslede avfallsstrategien som så dagens lys i august.  
Den nye regjeringen har varslet at en biogass-strategi vil 
foreligge i 2014.  
 
Behandling av uorganisk farlig avfall
Noah Langøya har i 25 år mottatt og behandlet nasjonalt 
og nordisk uorganisk farlig avfall. I løpet av de nærmeste 10 
årene vil behandlingskapasiteten på Langøya være fylt, og 
Norge trenger ny behandlingskapasitet. Bellona har gjennom 
flere år fulgt arbeidet med å finne nye lokaliteter. 
 
Norcem og Noah AS gjennomførte høsten 2013 et 
prøveprosjekt som har evaluert i hvilken grad Kalk-gruvene 
i Brevik kan erstatte Langøya som nytt nasjonalt deponi 
for uorganisk farlig avfall. Bellona påpekte allerede for 
mange år siden at Brevik av flere årsaker vil være et godt 
alternativ. Brevik og Grenland representerer tung, industriell 
kompetanse og behandler i dag betydelige mengder 
organisk, farlig avfall. I forhold til transportavstander ligger 
området sentralt. I høringsuttalelser, kommentarer i medier 
og i kontakt med berørte har Bellona understreket at 
forutsetningen for et anlegg i Brevik er at behandlingen ikke 
skal representere fare, og at deponert materiale skal være 
sikret i et evighetsperspektiv.   
 
Verdensledende på miljøeffektiv gruvedrift
I mars la regjeringen frem sin mineralstrategi, hvor de lanserte 
et mål om at Norge skal være verdensledende på miljøeffektiv 
gruvedrift. Strategien varslet krav om utredning av mulighet 
for tilbakefylling av avgangsmasser for nye gruveprosjekter 
og revegetering av avsluttede gruvearealer. Dette er krav som 
Bellona lenge har arbeidet for at myndighetene skal stille.  
 
Mineralstrategien inneholdt imidlertid ingen beskrivelse 
av hvordan urban malm skal innarbeides som råstoff i 
fremtidens gruveproduksjon, slik Bellona har etterspurt. Av 
denne grunn sendte Bellona, sammen med Avfall Norge og 
Norsk Bergindustri, et brev til nærings- og handelsminister 
Trond Giske hvor vi ba om en tilleggsutredning av denne 
problemstillingen. Bellona deltok også i organiseringen av 

miljøkonferansen til Norsk Bergindustri hvor restaurerende 
økologi og kompenserende konsesjonsordninger for 
gruveprosjekter var viktige tema. 
 
U-864 utenfor Fedje
Bellona har også i 2013 arbeidet for en hurtigere håndtering 
av kvikksølvforurensningen i og rundt det tyske ubåtvraket fra 
andre verdenskrig utenfor Fedje. På bakgrunn av erfaringer 
fra nye undersøkelser sendte Bellona et brev hvor vi pekte på 
muligheter for kombinert heving av deler av lasten sammen 
med de videre planlagte kartleggingsaktivitetene. Bellona var 
i samtaler med ordføreren i Fedje da Miljøpatruljen var på 
besøk for å følge Kystverkets videre utredningsarbeid.

 



10. Atomkraft
 
Atomulykken ved Fukushima i 2011 førte til en omfattende 
internasjonal debatt om hvor sikker atomkraft er og i hvor 
stor grad atomkraft skal være en del av den fremtidige ener-
giforsyningen. Diskusjonen setter hele den såkalte atom-
kraftrenessansen i et nytt lys. 
 
For eksempel har Tyskland i etterkant av Fukushima-ulykken 
bestemt seg for å fase ut atomkraft innen 2022. Sveits og 
Belgia har også gjort lignende vedtak. I våre naboland har 
imidlertid det stikk motsatte vært reaksjonen. Både Finnland 
og Russland har annonsert planer om å bygge nye atomre-
aktorer nær Norge, Sverige står fast ved sin beslutning om å 
fortsette med atomkraft, og i Storbritannia er det planer om å 
bygge nye atomkraftverk. 
 
I februar 2103 gjennomførte Bellona en studietur til Finland 
for å se på byggingen av verdens første endelige deponi for 
brukt atombrensel, samt byggingen av den femte atomreakto-
ren i Finland ved Olkiluoto Atomkraftverk. 
 
Bellona i Japan
I forbindelse med at det 11. mars var to år siden Fukushima 
ulykken i Japan, gjennomførte Bellona en studietur til Japan 
fra 9. til 15. mars 2013. Vi besøkte blant annet de evakuerte 
områdene rundt Fukushima atomkraftverk og snakket med 
lokal befolkning som fremdeles, to år etter ulykken, ikke 
kunne flytte tilbake til sine hjem som følge av det radioaktive 
nedfallet.  
 
I Tokyo gjennomførte vi møte med japanske atomsikkerhets-
myndigheter og det japanske Energidepartementet. På dags-
ordenen for diskusjonene sto blant annet atomsikkerhet etter 
Fukushima-ulykken og hvordan Japan skal bli forsynt med 
energi, nå som det er lite trolig at landets 50 atomreaktorer 
noen gang vil starte opp igjen, etter at de ble tatt ut av drift i 
mars 2011. (les mer på www.bellona.org).
 
Høyprofilert Sellafield-seminar
Den 13. juni arrangert Sellafield Ltd, Lofoten mot Sellafield 
og Miljøstiftelsen Bellona seminaret InfoArena 2013, i 

Oslo. Tema var status ved Sellafield-anlegget i Storbritania, 
med fokus på reprosessering og lagringstankene med 
flytende høyaktivt avfall. Den britiske delegasjon stilte med 
representanter fra National Decommissioning Authority 
(NDA) og Sellafield Ltd, mens vi på norsk side var representert 
med blant annet miljøvernminister Solhjell, representanter fra 
miljøverndepartement og Statens Strålevern. I tillegg deltok 
politikkere fra de andre Nordiske landene. 
 
Bellona anmeldte IFE sitt arbeid ved Halden-reaktoren 
Med bakgrunn i at Institutt for Energiteknikk (IFE) sin 
Halden-reaktor har gjennomført et forskningssamarbeid 
med den brasilianske marinen om å utvikle atombrensel 
som kan benyttes i atomdrevne ubåter, uten å søke 
Utenriksdepartementet om tillatelse i forkant, anmeldte 
Bellona IFE til politiet for brud på Eksportkontroll-loven. I 
etterkant av denne anmeldelse har IFE sin interne granskning 

påpekt flere forhold hvor det er uklart om forskning ved 
Halden-reaktoren har hatt militær anvendelse. Dette førte til 
at også Utenriksdepartementet anmeldte IFE for overtredelse 
av samme lov. Saken er nå under etterforskning av PST.  
 
Veien videre
Selv om Fukushima-ulykken i noen land har ført til en 
beslutning om å fase ut atomkraft, er fortsatt satsning på 
atomkraft en viktig bærebjelke i mange lands energiforsyning. 
Dette gjelder både i de eksisterende atomkraftlandene, 
men det er også en lang rekke nye land som ønsker å bygge 
atomkraftverk. Det forventes at man i løpet av kort tid vil se 
bygging av en lang rekke nye reaktorer i Asia og Midtøsten, 
også i land som i dag ikke har atomkraft. Bellona vil derfor 
fortsette sitt arbeid med å sette søkelys på de negative sidene 
ved fortsatt bruk av atomkraft og de utfordringene som 
atomavfallet fra atomreaktorene føre med seg.

Foto: Bellona



11. Miljøpatruljen

Miljøpatruljen er Bellonas forlengede arm når ulykken er 
ute, når forurensning skal avsløres eller miljøløsninger skal 
utforskes. I 27 år har vi jobbet med å hindre og avsløre 
miljøkriminalitet både til lands og til vanns. 2013 var intet 
unntak. Gjennom vårt feltarbeid, blant annet på tokt med 
Miljøskipet Kallinika, kommer vi i kontakt med lokalmiljø 
rundt hele norskekysten. Lokalkunnskapen som vi tilegner 
oss gjennom dette arbeidet er avgjørende for Bellonas rolle 
som vaktbikkje.

LoVeSe
Miljøpatruljens hovedfokus i 2013 var å stanse etablering av 
oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). I to 
tiår, og etterhvert fire avgjørende runder, har Bellona jobbet 
for å forhindre oljeutvinning i dette området. Hele tiden har vi 
fremhevet at LoVeSe er det mest produktive, unike og sårbare 
kystområdet i Norge, og at ulykkes- og utslippsrisikoen i 
forbindelse med petroleumsvirksomhet ikke er forenelig med 
å ivareta naturen og fiskeriressursene i nord.
 
Myndighetenes miljøfaglige etater er ENIGE
Mange, inklusive myndighetenes egne miljøfaglige etater, som 
Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet, er enige med 
oss i dette.  Det er også allment anerkjent at en majoritet 
av verdens kjente fossile reserver må bli liggende i bakken 
dersom verden skal ha håp om en temperaturøkning på 
mindre enn to grader. Hvis ikke Lofoten, Vesterålen og Senja 
skal skjermes mot oljeutvinning, hvilke områder skal bevares 
da?

Likevel var området igjen i fare i forbindelse med 
Stortingsvalget i 2013. De tre største partiene, 
Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, ønsket 
konsekvensutredning og dermed oljeboring som den mest 
sannsynlige konsekvens. Bellonas miljøskip «Kallinika» seilte 
derfor til Lofoten i slutten av juli for å bidra til å påvirke 
utfallet i motsatt retning.
 
Aksjonstrening til sjøs
I Henningsvær, der Natur og Ungdom hadde sommerleir 

for 400 miljøengasjerte ungdom fra inn- og utland, tok 
Bellona med deltakerne på øvelser i sivil ulydighet. For å 
sikre at ungdommen lærte hvordan man aksjonerer på 
en tryggest mulig måte ble de trent i å hoppe på sjøen i 
overlevingsdrakter, i å holde sammen og i å manøvrere seg i 
vannet.  
 
Da Silje Lundberg, leder for Natur og Ungdom, fikk spørsmål 
om hvor lenge hun var villig til å ligge i vannet for denne saken 
svarte hun kontant: - Så lenge som det trengs. Bellonas leder 
Frederic Hauge utelukket heller ikke sivil ulydighet hvis det ble 
nødvendig. – Det er en sikkerhetsventil for demokratiet som 
vi tyr til hvis de grunnleggende byråkratiske prosessene ikke 
blir fulgt, forklarte han.
 
Hvalen rømmer området
Vi møtte også hvalforskeren Heike Vester under 
oppholdet i Henningsvær. Hun har gjennom flere år brukt 
undervannsmikrofoner for å lokalisere, identifisere og 
dokumentere de forskjellige hvalartene i Vestfjorden. I 
forbindelse med seismikkskytingen som pågikk 200 km 
lengre sørvest i Norskehavet, er Vesters entydig funn at 
all hval rømmer området når skytingen starter. Og det tar 
tid før de kommer tilbake. Med oljeboring og tilhørende 
seismikkskyting over tid mener hun det er fare for at hvalen 
endrer vandringsmønster, hvilket vil være en belastning som 
kommer på toppen av av alt vi allerede påfører hvalbestanden 
gjennom miljøgifter, skipstrafikk og militær sonarbruk. 
 
Bellona inviterte 50 NU-ungdommer med på hvalforskerens 
foredrag ombord på «Kallinika», hvor noen også fikk være 
med ut på Vestfjorden for å høre på seismikkskyting i Vesters 
hydrofoner hvor skudd fyres av hvert niende sekund – døgnet 
rundt.
 
Folkefest mot oljeboring
I Kabelvåg arrangerte Natur og Ungdom, Folkeaksjonen og 
Naturvernforbundet «Folkefest mot oljeboring». Partilederne 
fra de seks mindre nei-partiene, og stortingsrepresentanter 
fra de tre største partiene som ønsket konsekvensutredning, 
stilte til paneldebatt på torget i Kabelvåg. I forlengelsen av 
debatten var politikerne på seil- og fisketur med Bellona-
båten i Vestfjorden. Med Frederic Hauge som vert fikk de 

servert mat fra havet og faglig oppdatert informasjon om 
hvorfor petroleumsvirksomhet utenfor LoVeSe er en dårlig 
idé. Politikerne fikk også en innføring i hvilke problemer 
seismikkskytingen medfører. Over 1.500 mennesker deltok 
på den svært vellykkede folkefesten, som ble avsluttet med 
konsert med Kråkesølv.
 
Vern i fire nye år
Stortingsvalget resulterte i at to av partiene som ønsker 
oljeutvinning i LoVeSe – Fremskrittspartiet og Høyre – dannet 
regjering. De fikk imidlertid ikke flertall, og er dermed 
avhengig av støtte fra andre partier i Stortinget. Regjeringen 
inngikk etter valget en bred samarbeidsavtale med nei-
partiene Kristelig Folkeparti og Venstre. LoVeSe ble som en 
del av regjeringsavtalen skjermet for oljevirksomhet. (Les mer 
under Oljeindustriens miljøutfordringer)
 
Snakke med folk og bedrifter
I løpet av sommersesongen fortøyde Miljøpatruljen i 
blant annet Mo i Rana, Trondheim, Kristiansund, Ålesund, 
Ulsteinvik, Bergen, Haugesund, Brevik og Sandefjord.  Her 
var vi i samtaler med bedrifter og myndigheter hvor vi 
fortalte om teknologi- og logistikkløsninger som har mindre 
utslipp og krever mindre energi enn de konvensjonelle. 
Landstrømløsninger ble diskutert med havnemyndighetene, 
hybridelektriske systemer med rederiene, renseanlegg og 
energikjeder med industrien. Seilasene med «Kallinika» gir 
dessuten Bellona anledning til å snakke med folk på kaiene og 
i lokalsamfunn, hvilket gir oss nyttige innspill og kunnskap om 
små og store miljøspørsmål. 
 
Ocean Forest
Da Kallinika la til kai i Trondheim var det med en stor nyhet i 
ermet. På havbruksmessen Aqua Nor lanserte nemlig Bellona, 
sammen med oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group, det 
nye selskapet Ocean Forest (OF) - som har satt seg fore å løse 
havbruksnæringens miljøutfordringer, bidra til å fjerne CO2 
fra atmosfæren og samtidig være økonomisk bærekraftig. OF 
bruker saltvann, alger og CO2, til å produsere ren mat, fôr, 
energi og drivstoff. (Les mer under Havbruk)
 
Landstrøm
Bellona har alltid jobbet for å gjøre sjøtransport og 



maritime aktiviteter mer miljøvennlig. Et av våre prioriterte 
arbeidsområder er landstrøm, det vil si etablering av 
fungerende strømforsyning til skip fra land. Dette er 
et realistisk tiltak som monner både i forhold til lokal 
luftforurensning og som klimatiltak. Bellona bidro til at det 
ble vedtatt en felles teknisk standard for høyspent landstrøm 
i 2012. Den nødvendige implementeringen gjennom 
investeringer i skip og havneanlegg er så smått i gang enkelte 
steder i landet, men det er langt igjen til at landstrøm til alle 
skip er en selvfølgelig del av havnenes drift. Miljøpatruljen 
har i 2013 fulgt opp arbeidet med å gjøre norske havner 
utslippsfrie. (Les mer under Shipping)

Kristiansund har mye havnetrafikk på grunn av omfattende 
supply-skip aktiviteten i havområdene utenfor. Disse ligger 
med hjelpemotorer i gang ved kai for å produsere strøm 
til eget forbruk. Gjennom Bellonas arbeid med landstrøm 
var det naturlig å stanse i Kristiansund for å møte ledelsen i 
landstrøm-prosjektet der. Kristiansund ligger godt an til å ta 
ledelsen når det gjelder landstrøm til supply-skip, og Bellona 
støtter prosjektet både faglig og politisk. 

 
Miljøpatruljen besøkte Mo i Rana i slutten av august. Byen 
som mange har forbundet med massiv forurensing, fremstår 
nå som eksempel på hvordan industri og lokalsamfunn 
har satset sammen for å trygge sin fremtid som industriby. 
Bellona har vært sterkt engasjert i oppryddingen, og vi gleder 
oss over at utslippene fra industrien er drastisk redusert. 
Industriparkens i Mo i Rana har tilrettelagt for at bedriftene 
utnytter hverandres overskuddsressurser, og huser også 
landets største gjenvinningsbedrift, Celsa, som ofte tituleres 
som verdens reneste jernverk.
 
FLIR-kamera
Gjennom 2013-sesongen hadde miljøpatruljen et FLIR-
kamera til uttesting. Dette er et kamera som er i stand til 
«se» direkteutslipp av hydrokarboner. Det kan blant annet 
brukes for å påvise lekkasjer i rørledninger, tanker, plattformer 
og andre potensielle utslippspunkter. Miljøpatruljen brukte 
kameraet på oljemottak og transittanlegg langs kysten, og 
vi opplever at kameraet kan bli et nyttig hjelpemiddel for å 
redusere utslipp.  
 

I Sandefjord fulgte vi opp OLEON/DVS Norge-saken som 
Bellona aksjonerte mot i 2011. Den gang ble farlig avfall lagret 
ulovlig hos OLEON. Nå driver de en forsvarlig opprydning og 
nedlegging av anlegget.

Miljøpatruljen til lands
I sommer kjørte Bellonas leder Frederic Hauge, den 
teknologisk nyskapende familie-elbilen Tesla Model S fra Oslo 
til Nordkapp. I 20 år har Bellona stått på barrikadene for at 
myndighetene skal innføre rammebetingelser som gjør at folk 
ønsker å bytte fra fossilbil til elbil, parallelt har vi satt søkelyset 
på den teknologiske utviklingen til elbilene. Når Tesla Model S 
ble lansert i 2013 ønsket vi å vise at det nå finnes et familiebil 
alternativ – med plass, styrke og rekkevidde til å være 
husholdningens eneste bil. (Les mer under Transport) 

Miljøpatruljen besøkte to ungdomsskoler på Bømlo hvor 
vi sammen med Eidesvik presenterte sjøfartsyrket i et 
miljøperspektiv. (Les mer under Skole og publikum)
 

Foto: Bellona



12.  Kommunikasjonsarbeid

Med rundt 6000 medieoppslag i 2013, i snitt mer 16 oppslag 
per dag, stadfester Bellona sin posisjon og evne til å sette 
miljø og klima på dagsorden både i Norge og internasjonalt. 
Bredden i vår kompetanse gjenspeiler seg i mediearbeidet 
hvor hele 15 av Bellonas fagpersoner har vært sitert i 
nasjonale eller internasjonale medier i året som gikk.
 
Ekspertise og evnen til å nå ut med et budskap gir innflytelse. 
Bellonas har vist at vår innflytelse gir resultater for miljøet. 
I 2013 opplevde vi nok en gang oppgang i antall mediesaker 
hvor Bellona bidro med sin ekspertise. Ifølge arkivet Atekst 
hadde miljøstiftelsen i løpet av året i overkant av 6000 
oppslag i større og mindre medier.
 
Folk har størst tillit til Bellona
På vårparten fikk vi gledelig bevis på hvor sterk 
posisjon Bellona har ute blant folk. I den nasjonale 
spørreundersøkelsen Klimabarometeret ble respondentene 
stilt spørsmålet: «Hvilken tillit har du til at følgende aktører tar 
en aktiv rolle for å redusere utslipp av klimagasser?» Bellona 
var den aktøren som flest respondenter sa de hadde «svært 
stor tillit til» - i konkurranse med regjeringen, oljeindustrien 
og andre miljøorganisasjoner. Hele 58 prosent av de spurte 
svarte at de hadde svært stor eller ganske stor tillit til Bellona 
sin klimainnsats. Til sammenligning svarte kun 36 at de hadde 
tillit til regjeringens sin rolle for å redusere utslippene. 
 
Bellonas medieår
Som en miljøstiftelse med høy troverdighet og bred 
kompetanse får Bellona mulighet til å si sin mening om et 
stort mangfold miljøsaker. Slik var det også i 2013.  
 
Gjennom politianmeldelser og faglige innspill arbeider Bellona 
for å bedre sikkerhets- og miljøfokus på norsk sokkel. Dette 
arbeidet har gitt en rekke medieoppslag gjennom året. Blant 
årets viktigste dommer, som falt som en følge av anmeldelser 
fra Bellona, var da Statoil ble ilagt en bot på 30 millioner 
kroner for den svært alvorlige hendelsen på Gullfaks C i 2010. 
Ikke nok med det: I oktober 2013 fikk Statoil to bøter på 10 
millioner hver for ulovlige utslipp. 

Det er ikke bare Statoil som har måttet finne seg i å bli 
anmeldt av Bellona i år: I mai anmeldte vi Institutt for 
Energiteknikk (IFE) for brudd på Eksportkontrolloven, etter at 
IFE trolig har eksportert teknologi ulovlig til den brasilianske 
marinen. PST igangsatte etterforskning av forholdet. Saken ble 
dekket i en serie artikler i VG. 
 
Bellonas arbeid for ansvarlig skipsopphugging har også gitt 
mange tunge avis- og TV-oppslag i 2013. Både Aftenposten, 
Dagens Næringsliv og NRK Dagsrevyen har tatt opp denne 
viktige miljøsaken.

I mai lanserte Bellona en rapport ved navn «Vindkraft – en 
nødvendig og sentral klimaløsning», som har blitt omtalt i en 
rekke medier.

Sensommeren var preget av valgkamp, der Bellonas kunnskap 
og synspunkter var høyt etterspurt. Åtte dager etter valget 
fulgte uker med stort medietrykk på en sentral Bellona-sak: 
arbeidet med CCS på Mongstad. Først kom Riksrevisjonens 
slakt av myndighetenes håndtering av prosjektet. Kort 
tid etter fulgte regjeringens skrinlegging av planene om 
fullskalaanlegg.

En annen av norsk miljøpolitikks viktigste saker, vern av 
Lofoten og Vesterålen, sto i fokus under forhandlingene om 
regjeringssamarbeid mellom de borgerlige. Bellona har i 
alle år spilt en sentral rolle i arbeidet med å skjerme disse 
områdene for oljeindustrien, og vi deltok i feiringen av at vi 
igjen har sikret en midlertidig seier.

2013 var året der et av Bellonas hjertebarn, elbilen, fikk et 
gjennombrudd i folks bevissthet. Lanseringen av Tesla Model 
S viste at miljøløsninger bare blir bedre og billigere for hver 
dag som går. Bellona blir i mediene ofte nevnt som en pioner 
for elbil i Norge.
 
Nye nettsider 
Det var en stor dag for oss da vi 16. desember 2013 lanserte 
våre nye nettsider, www.bellona.no og www.bellona.org.  
En god webside er et av de aller viktigste verktøyene for 
ytringsfrihet på tvers av landegrenser. Bellona Web har 
således alltid vært en av organisasjonens viktigste verktøy i 

arbeidet med å gi mennesker over hele verden viktig miljø- og 
klimainformasjon. Vår russiske webside www.bellona.ru vil 
lanseres i 2014.

Bellona var svært tidlig ute med å drive kommunikasjons-
arbeid via nettet. Allerede i årsrapporten fra 1995 kunne 
man lese: «Bellona har benyttet elektronisk post og enkelte 
internett-tjenester i lengre tid. Gjennom Bellonas World 
Wide Web kan Bellonas informasjon i teorien leses av alle 
med tilgang til datamaskin og internett.» Med nettsidene 
utvidet Bellona således rekkevidden av miljøjournalistikken 
organisasjonen hadde bedrevet siden slutten av 80-tallet.
 
I arbeidet med de nye nettsidene har vi søkt å ivareta 18 års 
weberfaring parallelt med at vi har foretatt større endringer 
for å kunne møte brukernes behov og være i front på 
nyhetsvarslinger og sosiale medier – på ulike plattformer. Vi 
har implementert ny struktur, nytt design og en ny fleksibel 
publiseringsløsning, slik at alle som ønsker å følge med på hva 
som skjer på miljø- og klimafronten lett kan gjøre det - på den 
måten de selv måtte ønske. Alt innhold fra de gamle sidene 
overføres selvsagt til de nye. 



Gjennombrudd på sosiale medier
I 2013 gjorde Bellona en kraftig satsning på sosiale medier 
og oppnådde dermed en solid vekst av interaktive tilhengere. 
Ved utgangen av 2013 hadde Bellonas norske Facebook-side 
en økning på hele 175 prosent. Bellona International hadde 
en økning på over 40 prosent, mens Bellona på Twitter økte 
med 40 prosent og har nå 10.500 følgere. 

Følgende viktige tiltak er gjort: Automatisering og 
systematisering av artikkeldeling fra nettsider til sosiale 
medier; oppretting av Instagram-konto for mer effektiv deling 
av bilder fra arrangementer og andre Bellona-aktiviteter; 
installering av applikasjoner på norsk Facebook-side for enkel 
tilgang til innmeldingsskjema for potensielle private givere; 
utvikling av annonser og spesifikke Facebook-kampanjer- og 
konkurranser.  
 
Bellona fortsetter arbeidet med å synliggjøre Bellonas brede 
nedslagsfelt og viktige rolle som samfunnsaktør i sosiale 
medier. 

Undervisning og veiledning
Mange henvender seg til Bellona for å få miljøinformasjon. 
Rådgivning av denne typen er ressurskrevende, men svært 
viktig for lokalt demokrati og miljøarbeid, og vi bruker derfor 
mye tid på å gi tilbakemeldinger om viktige miljøsaker. 
Videre tar privatpersoner, organisasjoner og næringsaktører 
kontakt for å få tilsendt skriftlig materiale. Derfor sender vi ut 
rapporter, hefter, policynotater med mer til skoler, høyskoler, 
privatpersoner og andre som ber om det. (Les mer under 
Skole og publikum)

Foredrag, innledninger og debatter er en annen viktig kanal 
for å spre informasjon. Bellona har i 2013 holdt et høyt antall 
foredrag for skoler, politiske partier, bransjeorganisasjoner og 
liknende, med tusenvis av tilhørere i alt. 
 

BEVAR LOFOTEN
Photo: Thinkstockphotos.com
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Bellona har i over 25 år kjempet for å holde disse
sårbare områdene fri for olje. Kampen om Lofoten, 
Vesterålen og Senja er viktigere nå enn noen gang, 

og vi har ikke tenkt å gi oss. 

 Bli med og støtt vårt 
arbeid på bellona.no eller send sms Klima til 2490 

og bidra med 100 kroner.



13. Skole og Publikum

Å opplyse om miljøspørsmål er en av Bellonas sentrale 
oppgaver. Vi mener at det er spesielt viktig at barn og unge 
er godt informert, ettersom kunnskap er avgjørende når 
man skal ta riktige miljøvalg for fremtiden. I vår dialog med 
lærere og elever er det særlig spørsmål om klima, energi, 
avfall, miljøgifter, ressursmangel, biologisk mangfold og 
vårt forbruksmønster som er sentrale emner.
 
Skolen er en viktig arena hvor man kommer tett på barn 
og ungdom og deres kunnskapsutvikling. Bellona ønsker å 
bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og 
samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og således øke 
miljøengasjementet til unge. Vi er en teknologioptimistisk 
organisasjon som jobber med morgendagens miljøløsninger. 
Vi vil introdusere lærere og elever for gode samfunnsmessige 
og teknologiske prosjekter som fremmer bærekraftig 
utvikling. 
 
Spre entusiasme og engasjement
Bellona har derfor i en årrekke tatt imot besøk av elever 
og skoleklasser og vi har reist på skolebesøk for å holde 
foredrag om miljø og klima.  I 2013 fikk vi anledning til å øke 
vår aktivitet på dette området da vi inngikk vi et samarbeid 
med «Den naturlige skolesekken» og etablerte prosjektet 
«Løsningsorientert miljøvern i skolen». Målsetningen med 
prosjektet er å spre entusiasme og engasjement rundt gode 
miljø-, energi- og klimaløsninger. Prosjektet videreføres også 
i 2014 med støtte fra Miljødirektoratet og i samarbeid med 
«Den naturlige skolesekken».

Parallelt har Bellona i samarbeid med Bydel Sagenes Grønne 
Midler delt miljø- og klimainformasjon med bydelens 
skoleelever.

I kontakt med grasrota
Bellona mottar et stort antall epost fra elever og lærere som 
søker miljø- og klimainformasjon. Vi bruker således mye tid på 
veiledning i forbindelse med studentoppgaver, intervjuer og 
svar på spørsmål fra denne gruppen. 
 
Gjennom Bellonas Miljøpatrulje og Miljøskipet Kallinika 

sin tokt langs norskekysten møtte vi også i 2013 
miljøengasjerte i alle aldre. I løpet av sommeren bidro vi 
med informasjonsstander på lokale samlingssteder, på 
skoler, universiteter og høyskoler. Her kommer vi kom tett på 
lokale og nasjonale miljøutfordringer som privatpersoner og 
lokalsamfunn engasjerer seg i. 
 

Foto: Bellona



14. Internasjonalt Klimaarbeid

Bellonas klimaarbeid baserer seg på at klimagassutslipp 
ikke begrenses av landegrenser og at utslippskutt, 
energieffektiviseringstiltak og utvikling av fornybar 
energi må gjøres globalt. Vårt arbeid retter seg således 
mot internasjonale aktører, så vel som nasjonale. 
I 2013 videreførte Bellona sin tradisjon med tydelig 
tilstedeværelse under FNs klimaforhandlinger i Warszawa, 
Polen. 

Bellona har siden COP15 i København blitt en anerkjent 
aktør under klimaforhandlingene. Vi har et åpent og 
tillitsfullt forhold til sekretariatet og har valgt å fokusere på 
påvirkning av delegater snarere enn andre i NGO-verdenen. 
Bellona har bred kompetanse på en rekke fagfelt, samt gode 
historier å fortelle enten det gjelder teknologiforståelse, 
Russlandsarbeid, CCS eller oljevern. For å få best mulig 
internasjonalt gjennomslag arbeider Bellona gjennom 
internasjonale nettverk og partnerskap, og vi er blant annet 
medlem av Global Climate Network, UN Global Compact 
og er observatør til henholdsvis IMO, UNFCCC og UNEP 
Governing Council. Vi kjenner lederne og kjernepersonell 
i alle de største NGOene, sentrale forhandlingsledere, 
toppledere fra industrien, tidligere statsledere, ledere av flere 
FN-organisasjoner og ikke minst politikere innenfor EU og fra 
USA. Dette bidrar til at vi når ut til et bredt publikum med våre 
arrangement og budskap. Arbeidet med og i disse gruppene 
fortsatte gjennom hele 2013. 

COP 19 i Warszawa, Polen
Bellonas representanter fra kontorene i St. Petersburg, Brussel 
og Oslo var til stede på klimaforhandlingene i Warszawa i 
november, hvor vi blant annet deltok på World Cryosphere 
Day, vi var observatør på World Coal Council, og vi fulgte 
arbeidet med CCS. 

Våre representanter fulgte forhandlingene nøye og 
arrangerte sammen med medlemmer i CCAC et offisielt 
side-event om helsegevinsten av å redusere utslippene 
av kortlivede klimadrivere. Bellona deltok på CCACs 
arbeidsmøte og på høynivå-møte. Våre representanter ble 

flittig brukt som kommentatorer fra klimaforhandlingene 
i norske nyhetssendinger, på tv og radio. Det var innslag i 
nyhetssendinger, Ukeslutt og Urix, og vi ble intervjuet av 
Climate Change TV. 

Energiprosjekt i utviklingsland
Bellonas deltagelse i Sahara Forest Project (SFP) har bidratt 
til å utvikle vårt internasjonale nettverk betydelig. SFP vekker 
begeistring i mange fattige land fordi prosjektet illustrerer 
hvordan produksjon av store mengder fornybar energi og mat 
kan gi sysselsetting og vekst i utviklingsland, samtidig som at 
det ikke legger beslag på verdifull landbruksjord eller knappe 
vannressurser. Internasjonalt vokser det frem økt forståelse 
for hvordan matproduksjon, begrenset tilgang til rent vann 
og energi henger tett sammen. (Les mer under Sahara Forest 
Project)

Bellona har ambisjoner om at fremtidens internasjonale 
klimaavtaler skal inneholde forpliktelser om at de rike 
landene reduserer utslippene sine ved å kjøpe fornybar 
elektrisitet og bioenergi i forskjellige former fra fattige land, 
for således å skape bærekraftig velstand der. Bellona deltok 
på konsultasjonen om Sustainable Energy for All som ble 
arrangert i Oslo i april 2013. 

Fossilsubsidier
Siden COP14 i Poznan i 2008 har Bellona vært opptatt av 
hvordan fossilsubsidier leder til korrupsjon og vanstyre i 
mange land, i tillegg til å hindre fremveksten av fornybar 
energi. I 2010 arrangerte Bellona seminar på Offshore North 
Sea (ONS) i Stavanger der Peter Wooders fra Global Subsidies 
Initiative (GSI) la frem funn fra ulike studier om hvordan 
produksjon- og forbrukssubsidier virker. Bellona har vært en 
aktiv pådriver for at omfanget av slike produksjonssubsidier i 
Norge bør undersøkes systematisk. I 2012 gjennomførte Econ 
Poyry en studie om fossilsubsidier i Norge, hvor Bellona kom 
med innspill til rapportens førsteutkast. Bellona er tilfreds 
med at alle de tunge aktørene som Verdensbanken, IEA og 
OECD nå erkjenner hvor alvorlig dette problemet er. Bellona 
støtter at norske myndigheter forblir medlem av gruppen 
“Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform”, og vi samarbeider 
med en rekke organisasjoner for utfasing av fossilsubsidier. 
Bellona deltok på GSIs offisielle side-event om fossilsubsidier 
under COP 19 i Warzawa.  

Kortlivede klimagasser
Hydrofluorkarboner (HFK), metan og sot er blant de mest 
hissige klimagassene som så langt ikke har blitt håndtert 
tilfredsstillende under klimaforhandlingene. Sammen 
med International Network of Environmental Compliance 
and Enforcement (INECE) har Bellona arbeidet for at FNs 
ozon-sekretariat skal løse denne utfordringen for FNs 
klimaforhandlere.

Bellona i St. Petersburg har gjennom vårt samarbeid med 
Clean Air Task Force og International Cryosphere Initiative 
foretatt studier av sotutslipp fra landbruks-sektoren i Russland 
og avholdt i 2013 to internasjonale konferanser om temaet. 
Bellona har arrangert side-events om kortlivede klimagasser 
på samtlige møter i regi av FNs klimaforhandlinger siden COP 
15 i København, og vi var således også vertskap for et side-
event om kortlivede klimadrivere under COP 19 i Warszawa.  
 
Som eneste norske NGO er Bellona medlem av det 
internasjonale initiativet Climate and Clean Air Coalition 
(CCAC). Gjennom vår deltagelse i CCAC vil vi delta i 
internasjonale programmer knyttet til metan- og sotutslipp fra 
landbruk, og et initiativ for å redusere fakling og metanutslipp 
fra olje- og gassektoren. Bellona har i 2013 deltatt på 
CCACs arbeidsmøter i Paris og deltar i tre arbeidsgrupper 
på henholdsvis kommunikasjon, utslipp av sot og metan fra 
petroleumssektoren samt avbrenning av landbruksavfall.

Bellona har gjennomført en kartlegging av utslippskilder 
for kortlevde klimadrivere i Russland og Norge. Resultatene 
legges frem i en rapport som skal publiseres vårens 2014. 
Sommeren 2013 prøvde vi ut et avanserte IR-kamera for 
å avdekke utslipp av metan fra ulike kilder. (Les mer under 
Miljøpatruljen) Bellona vil, i samarbeid med Chalmers 
Tekniske Høgskole, videreføre dette arbeidet ved hjelp av 
overflyvning med luftovervåkningsutstyr i 2014. Denne 
typen systemer kan gi miljømyndighetene mulighet til 
regelmessig avdekking og kvantifisering av utslippene til luft 
fra petroleumsvirksomheten i Nordsjøen samt NOx-, SOx- 
og sotutslipp fra skipsfart, hvilket vil bidra til å fylle viktige 
kunnskapshull og bedre myndighetskontrollen.



Hydrofluorkarboner (HFK) er en av de mest hissige 
klimagassene som så langt ikke har blitt håndtert 
tilfredsstillende under klimaforhandlingene. Bellona har 
derfor sammen med International Network of Environmental 
Complinance and Enforcement (INECE) arbeidet for at FNs 
ozon-sekretariatet skal løse denne utfordringen for FNs 
klimaforhandlere.  

USA og Canada
For å videreutvikle vårt miljøarbeid i USA har Bellona pleiet 
gode forbindelser med den amerikanske ambassaden, 
ledende tenketanker og akademikere i USA. Bellona følger og 
kommenterer klima- og energipolitikken i USA som nasjon og 
spesielle initiativ i delstatene. Vi har i samarbeid med blant 
annet Natural Defence Resource Council (NRDC) satt søkelys 
på klima- og miljøutfordringene knyttet til ukonvensjonelle 
fossile kilder og da spesielt Statoils engasjement i tjæresand 
og skifergass.

CCS-arbeid utenfor EU
Bellona samarbeider tett med Global CCS Institute (GCCSI), 
hvor vi blant annet ser på mulighetene for bruk av CCS 
utenfor EU. Bellona Europa samarbeider med United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO) om bruk av 
CCS på andre industrielle prosesser som stål, gjødsel og 
sement. Gjennom en årrekke har Bellona vært aktiv i Carbon 
Sequestration Leadership Forum (CSLF), hvor man diskuterer 
mulighetene for bruk av CCS i USA og Asia. Vi anser det som 
svært viktig at de raskt fremvoksende økonomiene som India, 
Kina og Brasil satser tungt på CCS. Bellona er også deltagere i 
det internasjonale NGO nettverket for CCS. 

Foto: Bellona



15.  Bellona Europa

Gjennom 2013 har Bellonas arbeid i Europa fokusert på EUs 
nye, langsiktige energi- og klimapolitikk, og vi har deltatt i 
en rekke formelle og uformelle fora.

BEST (CCS)
BEST (Bellona Environmental CCS Team) jobber spesifikt med 
utviklingen av CO2-fangst og -lagring i Norge og Europa. Det 
siste året har Europakommisjonen åpnet opp dialogen med 
europeiske aktører for å finne virkemidler som kan bidra 
til store utslippskutt over de neste tiårene. Bellona har tatt 
aktivt del i denne dialogen gjennom rapporter, seminarer og 
høringsuttalelser. 

Bellona utarbeidet på forsommeren en stor rapport om 
markedsinsentiver for CCS. Denne ble presentert for 
Europaparlamentarikere i Strasbourg under et seminar 
Bellona arrangerte sammen med MEP Chris Davies. 

17.juni arrangerte Bellona Europa en av de største 
arrangementene på CCS i Brussel i 2013; CCS myth busting. 
Frederic Hauge og representanter fra blant annet Shell, 
Alberta Energy og SaskPower knuste myter om CCS og 
presenterte de faktiske forhold rundt denne teknologien. 

I månedsskiftet juni/juli utarbeidet Bellona (i 
motsetning til den daværende norske regjering) et svar 
til Europakommisjonens grønnbok for EUs klima- og 
energipolitikk fram mot 2030. Bellonas oppfatning er at det 
bør komme på plass en uavhengig instans for justering av 
kvotemarkedet, på samme måte som sentralbanker i de fleste 
land i dag sikrer stabilitet i valutamarkedet. Dette er svært 
viktig for å sørge for langsiktighet og stabile rammevilkår 
for investeringer i lavutslippsteknologier. En slik instans bør 
gjøres politisk uavhengig og gis et sterkt mandat for full 
dekarbonisering mot 2050. Bellona ønsker også ambisiøse 
målsetninger for å drive utrullingen av fornybar energi, CCS 
og enøk-tiltak på kort sikt, fram til CO2-prisen kan gjøre jobben 
alene. Parallelt med utgivelsen av denne grønnboken kom 
Kommisjonen ut med en separat kommunikasjon på CCS. 
Bellona Europa svarte selvfølgelig også på denne; det løpende 

punkt i dette svaret var at CCS ikke burde behandles separat 
av Kommisjonen, men ses på som en del av en større energi- 
og klimapolitikk fram mot 2030 og 2050. 

Bellona har gjennom ulike nettverk og fora jobbet sammen 
med andre miljøorganisasjoner i Brussel og Europa for 
å fremme lavutslippsløsninger. I NGO-nettverket for CCS 
arbeider Bellona sammen med ni andre organisasjoner med å 
forbedre nasjonale og internasjonale retningslinjer, forskrifter 
og tiltak som gjør at CCS kan levere på sitt potensiale på en 
trygg og effektiv måte.  I EPS-nettverket har Bellona jobbet 
med andre organisasjoner for å skrive et posisjonsnotat om 
EPS (Emission Performance Standards), for slik å lettere kunne 
påvirke aktører i Brussel og ellers i Europa på dette området. 
I april var medlemmer fra BEST i Canada for å besøke Bounday 
Dam- og Quest-prosjektene, som planlegges å komme i drift 
i henholdsvis 2014 og 2015. Alberta og Saskatchewan er per 
dags dato verdensledende på CCS. Disse prosjektene viser 
storskala levedyktighet og allsidighet av CO2-fangstteknologier, 
og gir et eksempel for den nødvendige grad av regulatorisk 
klarhet og dialog med interessenter som trengs for å gjøre 
distribusjon av CCS en realitet andre steder i verden. 
Bellona Europa har tatt del i en rekke internasjonale 
konferanser i løpet av året. Blant annet har vi vært tilstede og 
representert miljøorganisasjoner under FNs klimakonferanse 
(COP19) i  Warszawa. Vi presenterte også CCS under 
Algaeworld-konferansen i Dubai, samt deltok i aktørforumet 
under det femte ministermøtet for Carbon Sequestration 
Leadership Forum (CSLF) i Washington DC i november. (Les 
mer under Internasjonalt klimaarbeid)

BEST-teamet, sammen med Russlandsavdelingen i 
Norge, har utarbeidet et veikart for CCS i Ukraina. Dette 
veikartet ble blant annet presentert hos det ukrainske 
energidepartementet. 

BEST-teamet har også jobbet med CCS-spørsmål i Norge over 
det siste året. Etter valget og den rød-grønne regjeringens 
Mongstad-kollaps, inviterte Bellona den nye energi- og 
miljøkomiteen samt framtredende norske CCS-aktører til 
et middagsmøte for å starte dialogen om hvordan Norges 
framtidige arbeid med CCS skal foregå og hva vi skal gjøre 
etter Mongstad. Dette arbeidet kommer til å fortsette i 

2014, særing etter Mongstad-høringene i januar. Vi har 
også arrangert to CCS-forum for norske aktører i Oslo, for å 
informere om de siste utviklingene i Brussel, samt sørge for 
en åpen dialog med ulike sektorer hjemme. (Les mer under 
Energi og klima)

ZEP
Bellona har gjennom mange år jobbet aktivt i ZEP (EUs 
teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring), og dette er 
fremdeles et veldig viktig fora for oss og for CCS-utvikling 
i Europa. Foruten visepresidentvervet, leder Bellona også 
ZEPs arbeid med politikkutforming og lovgivning, og arbeidet 
med CCS i kraftkrevende industrier (stål, sement, kjemikalier 
og raffinerier). ZEP publiserte en banebrytende rapport på 
dette temaet i juli 2013, som har hatt stor innflytelse på den 
politiske debatten om CCS i Europa den siste halvdelen av 
året. Bellona har dessuten bidratt aktivt til ZEPs egen rapport 
på markedsinsentiver for CCS, som for en stor del ble basert 
på Bellonas tidligere arbeid på dette temaet.
ZEP er likevel en organisasjon som består av ulike 
grupper og aktører fra mange forskjellige sektorer. Det at 
organisasjonen er konsensusbasert betyr at det ofte er lange 
beslutningsprosesser og vanskelig å komme til enighet. På 
grunn av dette ønsket Bellona i 2013 å samle ambisiøse 
aktører, fra ZEP og utenfra, for å danne en alternativ 
koalisjon som kan reagere raskt og komme med raske svar 
til institusjonene i Brussel, særlig Europakommisjonen. 
Denne koalisjonen har vi jobbet aktivt med gjennom året, 
og koalisjonen har blant annet jobbet sammen for å legge 
press på Europakommisjonen for at det skal komme med en 
ambisiøs kommunikasjon derfra. I tillegg har koalisjonen vært 
viktige for å legge press på beslutningsprosessene i ZEP.

EBTP
Bellona deltar i EUs teknologiplattform for biobrensler 
(EBTP), både i styret og ulike arbeidsgrupper. Bellona bidro 
i 2013 også til at SINTEF kom med i styret for å styrke norsk 
engasjement og involvering i plattformens arbeid. For å 
koordinere norske aktører som arbeider med biodrivstoff 
og -energi har vi også, sammen med SINTEF, arrangert to 
skyggegruppemøter i Oslo i løpet av året. Gjennom disse 
møtene kan norske aktører holdes oppdatert på hva som 
foregår i Brussel, samt spille inn temaer som kan brukes i 
dialogen innad i EBTP. 



Karbonnegative løsninger og bio-CCS
Bellona har initiert og organisert arbeidet med å kombinere 
biomasse med CCS. Dette er den eneste teknologiløsningen 
som kan gi negative CO2-utslipp i stor skala, såkalte 
karbonnegative løsninger. Dette betyr i praksis løsninger der 
mer CO2 fjernes fra atmosfæren over tid enn det slippes ut. 
Dette har vært et av Bellonas hjertebarn fordi advarslene fra 
klimaforskningen i større og større grad tyder på at drastiske 
løsninger blir nødvendige. 

I 2013 har Bellona organisert flere  bio-CCS-møter. Gjennom 
dette arbeidet har bio-CCS blitt tatt inn i Europakommisjonens 
neste rammeprogram for forskning og utvikling, Horizon2020. 
Man har også fått tilbakemeldinger fra Europakommisjonen 
på hvilke typer prosjekter de ønsker å se utviklet. Denne 
arbeidsgruppen kan nå fungere som en arena hvor man 
kan sette sammen framtidige konsortier for prosjekter og 
samarbeid for øvrig, og være med på å bane vei for noen av 
framtidens viktigste og mest ambisiøse klimaløsninger.

Foto: Bellona



16.  Bellona Russland

Bellona er en av Russlands største miljøorganisasjoner. 
Vi har kontorer i Murmansk (Bellona Murmansk) og 
St. Petersburg (Human Rights Center Bellona – ERC 
Bellona), i tillegg til vår norske russlandsavdeling. De 
primære arbeidsområdene er russisk atomproblematikk, 
industriforurensning, miljørettigheter og ren fornybar 
energi.

16.1 Atomutfordringer
Bellona har jobbet i over 20 år med å fremme økt 
atomsikkerhet, sikre forsvarlig håndtering av radioaktivt 
avfall og med å etablere arenaer for et mer åpent og 
demokratisk miljøarbeid i Russland. I 2013 har fokus 
vært på atomutfordringer i Nordvest-Russland, russisk 
atompolitikk og informasjonsspredning både lokalt i 
Russland og i det internasjonale samfunnet.

Russland har fremdeles store utfordringer knyttet til arven 
fra Sovjetunionen og den kalde krigen. Arven inkluderer en 
kompleks atomindustri og store mengder radioaktivt avfall. 
Atomlobbyismen står sterkt i Russland og får god støtte fra 
det russiske maktapparatet. Atomlobbyistene utnytter et 
mangelfullt lovverk, som igjen fører til at det implementeres 
tiltak som ikke ivaretar helse og miljø. Store mengder 
radioaktivt avfall og brukt atombrensel lagres på svært lite 
tilfredsstillende måter ved marinebasene og skipsverftene 
på Kolahalvøya. Situasjonen er fortsatt alvorlig for lagrene 
for brukt atombrensel i Andrejeva-bukta og om bord på 
atomlagerskipet Lepse som ble fraktet til Nerpa skipsverft 
høsten 2012. Russiske myndigheter planlegger nå å forlenge 
levetiden til de to eldste reaktorene på Kola atomkraftverk 
uten plan for når de bør tas ut av drift. 

Bellona har i 2013 bidratt til omfattende diskusjon rundt 
sikker håndtering av atomavfall. Vi har arrangert og deltatt på 
en rekke seminarer og konferanser der vi har presentert våre 
funn og drøftet atomproblematikken. Vi har produsert flere 
større publikasjoner på tema i 2013. Gjennom publikasjoner 
på bellona.ru har vi bidratt til en åpnere diskusjon rundt 
atomproblematikken og hvordan man skal sikre gode 

løsninger for atomavfallet. Bellonas artikler og kommentarer 
fører som regel til debatt, og vi blir hyppig sitert i både lokal 
og nasjonalt media. 

Atomutfordringer i Nordvest-Russland 
Atomlagerskipet Lepse  
Bellona har siden 1994 jobbet for å få til en sikker 
opphugging av atomlagringsskipet Lepse. Første 
milepæl ble nådd i september i 2012 da Lepse 
endelig ble flyttet fra Murmansk hav til skipsverftet 
Nerpa, hvor det skal hugges opp. Siden overføringen 
har imidlertid lite skjedd. Bellona har gjennom 
en rekke web-artikler rettet oppmerksomhet mot 
dette og Lepse var tema på et seminar vi arrangerte 
sammen med Rosatom i Moskva i april 2013. 

Andrejeva-bukta
Etter at Bellona i 1993 satte internasjonalt fokus på 
utfordringene knyttet til lagring av brukt atombrensel i 
Andrejeva-bukten, kom det på plass et intensjonalt prosjekt 
som skal sørge for å eliminere risikoen ved anlegget der. På 
seminaret som Bellona og Rosatom arrangerte i april 2013 
var ambisjonen å følge utviklingen i prosjektet og evaluere 
de foreslåtte løsningene. Seminaret samlet 80 deltakere fra 
Russlands atomindustri og annen industri, representanter fra 
det offentlige Norge, Sverige og Storbritannia, samt fra flere 
internasjonale selskaper. Anatoly Grigoriev fra Rosatom sa 
i sitt innlegg at ”Bellona er en troverdig samarbeidspartner 
som bidrar til å unngå spredning av feil informasjon om 
atomsaker. Deres stemme er anerkjent blant russiske og 
internasjonale spesialister.” Seminaret ble dekket av rg.ru  - en 
av de største avisene i Russland. 

Bellona og Rosatom Folkeråd
I juni 2013 gjennomførte Rosatom Folkeråd og Bellona 
en inspeksjon av arbeidet med å bygge et avfallslager for 
atomavfall og tomme reaktor-seksjoner fra utrangerte 
atomubåter i Saida-bukta. Vi deltok også i møtet hvor man 
diskuterte planen om opphugging av atomlagerskipet 
Volodarsky. Skipet ligger til opphugging i Saida-bukta, en 
marinebase i den nordligste delen av Kolahalvøya som 
fungerer som et lagringssted for skrog- og reaktoravdelinger 
av utrangerte atomubåter. 

Novaja Zemlja, dumping av atomavfall/reaktorer, K-159 
Store mengder av lav- og mellomaktivt atomavfall og 
brukt atombrensel har blitt dumpet eller senket i arktiske 
havområder, inkludert atomubåter med brukt atombrensel i 
reaktorene. Mesteparten av dette avfallet har blitt lokalisert, 
blant annet av en norsk-russiske forskningstokt til Karahavet. 
Russiske myndigheter ønsker å fjerne de største radioaktive 
kildene fra havbunnen, men det er mange uklarheter knyttet 
til arbeidet, blant annet mangel på finansiering, eierskapet 
til det dumpede materialet og risiko knyttet til selve 
oppryddingsarbeidet. Dette var en viktig del av agendaen på 
seminaret vi arrangerte sammen med Rosatom i Moskva. 
 
Atomflot
I samarbeid med Atomflot har vi i 2013 sett nærmere 
på utfordringer knyttet til fortsatt bruk av eksisterende 
atomisbrytere, samt bygging av nye atomisbrytere. 
Kola atomkraftverk 
Russiske myndigheter begynte i 2012 å lufte planer om 
forlengelse av levetiden for de to eldste reaktorene ved 
Kola atomkraftverket. Bellona har i 2013 jobbet aktivt mot 
disse planene ved å spre informasjon om risikoen knyttet til 
forlenget drift, vi har foreslått alternative energikilder til Kola 
atomkraftverk og vi har deltatt aktivt i offentlige høringer om 
forlengelsesplanene.  
 
Feltstudie i Techa-elva
Mayak reprosesseringsanlegg i Sør-Ural i Russland reprosesser 
brukt atombrensel fra blant annet Kola atomkraftverk 
og fra brukt atombrensel fra atomubåtene i regionen. 
Prosessen medfører imidlertid at de forurenser mer enn 
det opprinnelige atomavfallet og Bellona gjennomførte 
en ekspedisjon til Chelyabinsk-regionen for å gjennomføre 
stråling-økologisk undersøkelse av territoriet, som lider under 
radioaktiv forurensing som følge av aktivitetene til anlegget 
”Majak. Vi gav ut en rapport om dette arbeidet i 2013. 
 
Russisk atompolitikk

Økonomisk analyse av håndtering av atomavfall på 
kommersiell basis
Russiske atommyndigheter har utarbeidet en strategi 
for atomenergi back-end på kommersiell basis. Bellona 



gjennomførte en analyse av strategien i 2012. Vi lanserte 
en oppdatert russisk versjon i 2013. Ny data om brukt 
atombrensel og atomavfall, samt mer konkrete detaljer om 
bygging av deponi er inkludert i den oppdaterte rapporten. 
 
Rapport om Thorium
Bellona Russland laget i 2012 en rapport om de økonomiske 
utsiktene for bruk av thorium. Vi gav ut rapporten på engelsk 
i 2013. 
 
Russisk atomlovgivning 
Russland vedtok i 2011 loven om håndtering av radioaktivt 
avfall, men det skal vedtas ytterligere 15 forskrifter som 
sørger for at loven fungerer i praksis. Bellona har fulgt 
utviklingen av disse forskriftene og vi har gjort en analyse 
av både loven og de kommende forskriftene. Bellona 
initierte i 2013 et møte mellom de rundt 25 russiske atom-
miljøorganisasjoner hvor vi utarbeidet et dokument kalt 
«Felles innstilling fra Russiske atom-NGOer». Dokumentet 
var basert på Bellonas polisynotat «Policy on management of 
nuclear and radioactive waste». Aleksandr Nikitin presenterte 
arbeidet på et møte med Rosatom og det ble sendt ut til 
samtlige russiske NGO hvorav 20 organisasjoner sluttet seg til 
det.

Leningrad atomkraftverk 
Bellona har i 2013 fortsatt å overvåke Leningrad 
atomkraftverk og vi har vært spesielt opptatt av problemene 
med RBMK-brensel ved reaktor nummer 1, og byggingen 
av Leningrad atomkraftverk 2. Bellona har deltatt i flere 
offentlige høringer og spredd informasjon om utfordringene 
rundt byggingen av deponi for radioaktivt avfall ved Leningrad 
kraftverk. 
 
Deltagelse i Folkerådet for atomsikkerhet ved Rosatom 
Bellona er fast medlem av et offentlig råd ledet av Rosatoms 
leder, Sergey Kiriyenko. I 2013 deltok vi i seks møter med 
Rosatoms ledelse og i fire møter i Rosatom Public Council. 
Bellona leder også en arbeidsgruppe om atomdeponiutvikling 
i Rosatom. 
 
Post-Fukushima stress-tester av russiske atomkraftverk  
I etterkant av Fukushima-ulykken i 2011 erklærte russiske 

atommyndigheter at stress-testene som ble utført av russiske 
reaktorer viste at disse var sikre. Etter publikasjon av de 
europeiske stress-testene i 2012 er det klart at russiske 
testene er lang fra tilfredsstillende. Bellona gav i 2013 ut en 
rapport for å sammenligne russisk og europeisk metodikk 
og presentere den til øverste ledelse i Rosatom og publikum 
generelt.  
 
Baltic atomkraftverket
Bellona deltok på åtte folkehøringer om sikkerhet ved 
bygging og modernisering av atomkraftverk, da spesielt ved 
Baltic (Kaliningrad) atomkraftverk i 2013. Vi jobbet for å 
opplyse lokalbefolkningen om alternative sider ved sakene, 
da det vanligvis kun er Rosatom sine budskap som kommer 
frem på slike høringer. Bellona gledet seg over at Rosatom 
i løpet av denne prosessen stanset ombyggingen av Baltic 
atomkraftverk, og at det per i dag ikke er planer om at 
arbeidet vil gjenopptas.  
 
Bellona web
I 2013 publiserte Bellona 183 artikler på russisk, 73 på engelsk 
og 15 på norsk om atomutfordringer i Russland på våre 
nettsider.  Artiklene ble også distribuert via Bellonas Twitter 
og Facebook kontoer på russisk, engelsk og norsk. Bellona.
ru hadde i 2013 en økning i besøkstall på 10 % sammenlignet 
med enn året før. 

16.2 Industriforurensning i de russiske nordområdene
 
Bellona har i 2013 jobbet med prosjektet 
«Industriforurensning i de russiske nordområdene 
2013-2015». Prosjektet har følgende satsningsområder; 
Oppfølging av Norilsk Nikkels miljøtiltak og – politikk. 
Sette Norilsk Nikkel-saken på den politiske dagsorden. Øke 
det internasjonale presset for et renere miljø og industri 
i Nikkel. Øke kunnskap og bevissthet i befolkningen om 
industriforurensning i nordområdene. Følge opp russisk 
miljøpolitikk og deres forpliktelse i forhold til internasjonale 
miljøavtaler og konvensjoner.
 
Norilsk-Nikkel er en av Russlands mektigste bedrifter og en av 
deres største forurensere. På 90-
tallet fikk den negative miljøpåvirkningen i regionen mye 

oppmerksomhet både i Norge og Russland. Selskapet ble 
tilbudt norsk del-finansiering for å sikre en renere produksjon. 
Men avtalen om et russisk-nordisk miljøsamarbeid har 
foreløpig ikke gitt resultater, og Norilsk Nikkel har trukket seg 
fra miljøavtalen som ble inngått. Norilsk Nikkel-konsernet går i 
dag, i motsetning til på 90-tallet, svært godt økonomisk, men 
foreløpig har de store miljøinvesteringene uteblitt.  
 
Oppfølging av Norilsk Nikkels miljøtiltak og -politikk 
Bellona overvåker miljøsituasjonen i Murmansk fylke og 
i Norilsk, hvor Norilsk Nikkel-konsernet er lokalisert og 
opererer. Forurensningen fra Norilsk Nikkel har ikke blitt 
nevneverdig redusert de siste årene. I følge Norsk Institutt 
for luftforurensning (NILU) sine målinger i perioden april 
2011 - mars 2012 er utslippene av SO2 fra smelteverket i 
Nikkel og anlegget i Zapoljarnij fortsatt på rundt 100 000 tonn 
i året, noe som er mer enn fem ganger de samlede norske 
utslippene av SO2. Målingene viser at norske og europeiske 
grenseverdier fortsatt overskrides, og at EUs regelverk og 
norsk lov ikke overholdes. Utslippene av tungmetaller og 
maksimalkonsentrasjoner på Ni, Cu, Co og As er like høye som 
målt på begynnelsen av 1990-tallet. 
 
Øke det internasjonale presset 
Bellona jobber for at Norilsk Nikkel skal oppleve press for 
å redusere utslippene sine, både internasjonalt, fra den 
russiske befolkningen og fra egne politikere. Vi har derfor 
gitt innspill til norske og internasjonale massemedier hvor vi 
videreformidlet informasjon om Norilsk Nikkels miljøpolitikk 
og -tiltak, blant annet i et møte med tyske journalister i april 
2013 i Oslo. Bellona har videre delt informasjon og kommet 
med innspill til kanadiske, tyske og svenske journalister i ZDF 
Zoom, Svensk TV4 og Sveriges Television. 

Øke kunnskap og bevissthet i befolkningen 
Befolkningens kunnskap om forurensningen og helseskader i 
regionen var større på 
90-tallet enn den er i dag. Norilsk-Nikkel har gjort 
et omfattende PR-arbeid for å endre ryktet sitt som 
”miljøversting”, et arbeid som synes svært vellykket til tross 
for at utslippene er omtrent uendrede. 

I samme periode har ytrings- og pressefriheten i Russland 



vist negative tendenser. Sensur og alvorlige politiske og 
økonomiske interessekonflikter truer mangfoldet av medier. I 
dag finnes det svært få uavhengige aviser, radio- og tv-kanaler. 
En av de mektigste private tv-kanalene i Murmansk Fylke, 
TV-21, støttes og finansieres av Norilsk Nikkel. I Norilsk, Nikel, 
Zapoljarnij og Montsjegorsk utgis avisene til Norilsk Nikkel-
konsernet. Avisen dekker økonomiske og politiske nyheter i 
tillegg til andre nyheter fra kommunene, og de har fokus på 
å formidle Norilsk Nikkels resultater. Vi ser også en utstrakt 
rosende omtale av selskapets miljøinnsats i øvrige russiske 
medier, hvilket fører til at innbyggerne blir feilinformert. Det 
er i tillegg vanskelig for det russiske sivile samfunnet å få 
tilgang til informasjonen man søker. 

I 2013 arrangerte «miljøvernorganisasjonen» Green Patrol 
(Zelenij Patrol) en «miljøekspedisjon» blant annet i Murmansk 
fylke, hvor de konkluderte med at Norge er en stor kilde til 
forurensning i Murmansk fylke. Det hevdes at 45 prosent av 
den samlede forurensingen i området kommer fra utlandet. 
Informasjonen om den påståtte forurensningen fra Norge ble 
et stort tema i russiske regionale og føderale medier. Bellona 
avviste disse påstandene og mener at Green Patrol, sammen 
med russiske myndigheter, med dette prøver å flytte fokus 
bort fra forurensningsproblemer fra KGMK (Norilsk Nikkel på 
Kola) i grenseområdene. Bellona har i 2013 publisert en rekke 
artikler om situasjonen.

I dagens Russland er det veldig populært å følge blogger 
og delta i sosiale medier. Bellona formidler regelmessig 
informasjon om industriforurensning, utslipp og russisk 
miljøpolitikk i sosiale medier. 
 
I november 2013 arrangerte Bellona «EcoPress-tour», 
hvor vi inviterte de mest leste russiske bloggerne på tur 
til Murmansk. Her fikk de besøke smelteverket i Nikel, 
brikketeringsanlegget i Zapoljarnij og delta på et seminar i 
Kirkenes. Seminaret handlet om miljøforurensning og -skader 
i grenseområdet, det norsk-russiske miljøsamarbeidet og om 
utslipp fra nikkel-anleggene på Kolahalvøya.  
 
Bellona.ru er en viktig kilde til informasjon for mange. 
Bellonas russiske nettsider har 432.500 besøkende årlig. En 
økning på 10 % fra 2012. Gjennom artikler på nettsidene 

som vi også sprer via sosiale medier, søker Bellona å øke 
befolkningens kunnskap om fordeler med ren fornybar 
energi og energieffektivisering og ulemper ved bruk av fossile 
energikilder.
 
Sette Norilsk Nikkel-saken på den politiske dagsorden 
17.desember 2013 arrangerte Bellona et rundebordseminar 
under Prevention Polution Day i 
Murmansk fylke. Veien frem til arrangementet ble brokete.

Bellona foreslo overfor miljøministeriet i Murmansk fylke 
å arrangere et felles seminar hvor man kunne diskutere 
miljøsituasjonen i Murmansk fylke, samt resultater fra det 
annonserte Miljøåret 2013 i Russland. Vi fikk positive signaler 
fra miljøministeriet. Etter en stund avlyste de samarbeidet. Vi 
bestemte oss for å arrangere seminaret på egenhånd, med 
industriforurensning, miljø- og helsesituasjonen i regionen 
på agendaen. De relevante Murmansk fylkes myndigheter 
og alle store industriforurensere ble invitert. De inviterte 
industriforurenserne meldte avbud i siste øyeblikk uten annen 
grunn enn at de var opptatt. Natalja Leschinskaja, leder i 
miljøkomiteen i Murmansk-regionale Duma deltok imidlertid 
på Bellonas seminar hvor hun bidro med et foredrag. Her 
fortalte hun blant annet at hun hadde mottatt en telefon fra 
FSB hvor hun ble frarådet å delta på Bellonas arrangement.

Økosystemet og folkehelsen i Murmansk lider under de 
omfattende utslippene fra den industrielle virksomheten 
i fylke. Bellona tok i 2013 initiativ til en appell som vi, 
sammen med de største regionale miljøorganisasjonene, 
sendte til Murmansk fylkes guvernør Marina Kovtun og til 
Murmansk fylkes Duma. Her ba vi myndighetene om å støtte 
markeringen av ”Pollution Prevention Day” og de foreslåtte 
tiltakene for å redusere utslipp fra industriforurensere.

I 2013 begynte vi et arbeid for å kartlegge og 
indentifisere store industriforurensere i den russiske 
delen av Barentsregionen. Vi etablerte kontakt med 
miljøorganisasjoner og forskningsinstitusjoner i Arkhangelsk 
fylke, Nenets Okrug, Karelia og Komi og har samlet inn og 
analysert informasjon herfra. Basert på funnene i dette 
arbeidet vil Bellona i 2014 gi ut en rapport om forurensning i 
de russiske nordområdene. 

Følge opp forpliktelser overfor internasjonale miljøavtaler og 
konvensjoner 
Norilsk Nikkels miljøpolitikk skyldes ikke bare selskapets 
manglende interesse i å investere i 
miljøteknologi, det skyldes også den russiske lovgivningen 
og rettsvesenet i Russland. I Russland mangler det politisk 
vilje og økonomiske insentiver til å investere i ny miljøvennlig 
teknologi som kan bidra til å redusere forurensningen. 
Snarere er det i dagens Russland en utbredt praksis å innvilge 
midlertidige utslippstillatelser til industrien. Det er også 
billigere for bedrifter å betale bøter for forurensing enn å 
investere i miljøteknologi. 

De viktigste internasjonale konvensjonene (Espoo, Århus og 
Gøteborg Protokollen) er ikke ratifisert av Russland. Bellona 
jobber som en pådriver for at Russland skal ratifisere Espoo- 
og Århuskonvensjonene. Bellonas jurister utarbeidet i 2013 et 
åpent brev til russiske myndigheter hvor vi inviterte dem til å 
signere Århus Konvensjon. Brevet ble sent direkte til Vladimir 
Putin og Dmitrij Medvedev. 

16.3 Demokrati, menneske- og miljørettigheter 
 
Gjennom Bellona-prosjektet ”Demokrati, menneske- 
og miljørettigheter i Russland” tar vi sikte på å 
styrke den demokratiske styreformen i Russland. 
Vi fremmer rettsstatens prinsipper og respekt for 
grunnleggende menneske- og miljørettigheter ved bruk 
av juridiske virkemidler som rådgiving og fri rettshjelp, 
informasjonsspredning gjennom produksjon og distribusjon 
av analyser og rapporter, og gjennom undervisning og 
seminarer.

 
Overvåking av brudd på menneske- og miljørettigheter
Vårt kontor i St. Petersburg, Environmental Rights Centre 
Bellona (ERC Bellona), driver regelmessig overvåking av 
brudd på miljø- og menneskerettigheter i Russland. Via våre 
nettsider publiserer vi saker om ulovligheter vi identifiserer 
og vi sender henvendelser til myndighetene med krav om 
å etterforske og straffe de ansvarlige. Vi holder foredrag og 
deltar i høringer og vi er til stede på arenaer hvor vi kommer i 
kontakt med russisk offentlighet. 



 
18.- 19. april 2013 arrangerte ERC Bellona konferansen 
”Offentlig deltakelse i beslutninger som berører miljøet” 
hvor man drøftet prinsipper for statlig politikk innen 
miljøutviklingen i Russland i perioden frem til 2030. Rundt 
80 personer fra føderale og regionale myndigheter, den 
russiske føderasjonen, advokater, miljøvernere, journalister, 
jusstudenter deltok på konferansen. Den 20. april ble 
resultatene fra konferansen debattert direkte på russisk TV. 
 
Informasjonsspredning
Vi jobber for å bidra til demokratiutvikling ved å informere 
offentligheten - organisasjoner, politikere, studenter, 
journalister, enkeltpersoner - om menneskerettigheter, 
miljørettigheter og ytringsfrihet. Budskapet sprer vi via 
internett og ulike skriftlige publikasjoner.  
 
Bellona.ru er en av de mest besøkte miljøwebsidene i 
Russland. Her publiserer vi informasjon om fremgangsmåter 
for hvordan russere kan ivareta egne miljørettigheter i tillegg 
til annet miljørelatert materiale. Informasjonen distribueres 
også via vårt eget magasin «Environment and Rights» som vi 
utgir fire ganger årlig. 
 
Gratis juridisk rådgivning og fri rettshjelp 
Bellona fører saker for russiske administrative 
kontrollinstanser og for nasjonale og internasjonale 
domstoler, med sikte på å skape presedens og drive 
opplæring av russiske jurister i vesteuropeisk juridisk 
tenkning. En viktig del av prosjektet er også gratis juridisk 
rådgivning innen miljøspørsmål til russiske borgere. I 2013 
behandlet vi henvendelser fra 290 personer. 
 
ERC Bellona leverte i 2013 en klage på dommen i saken «In 
defense of Lopukhinsky garden» hvor vi hevdet dommen var 
et brudd på frihets- og grunnlovsrettigheter. Klagen inneholdt 
et forslag om å endre loven om sivilprosesser i Russland, 
hvilket vil gi frivillige organisasjoner rett til å klage på dommer 
på vegne av grupper av personer. Lovforslaget er lagt frem i 
Statsdumaen, og har vært gjennom første runde.
 
Siden 2010 har det blitt solgt store mengder hyttetomter i 
landsbyen Siverskiy, i Leningrad-regionen. Store skogsområder 

er blitt kuttet ned i prosessen uten nødvendige tillatelser. 
Bellona har jobbet med denne saken på vegne av russiske 
miljøforkjempere siden starten, og i august 2013 møtte 
endelig lederen for granskningskommisjonen i den russiske 
føderasjonen, Aleksander Bastrykin, miljøforkjemperne. Saken 
ble da underlagt kriminell etterforskning for omfattende 
svindel. Bellonas advokater representerer miljøforkjemperne, 
og den har fått omfattende omtale i russiske medier. 
 
I 2011 besluttet myndighetene å bygge et avfallsdeponi i 
det tettest befolkede området i Gornomariysky regionen 
i Republikken Mari El. Miljøforkjempere anket saken og 
krevde beslutningen omgjort da deponiet ikke oppfyller 
offentlige regelverk. Tingretten nektet å behandle klagen. 
Miljøforkjemperne søkte da ERC Bellona om fri rettshjelp. 
Bellonas advokat leverte en privat klage til en høyere domstol, 
som beordret tingretten å ta klagen opp til vurdering. 
I oktober 2013 holdt Gornomariysky Kozmodemyansk 
tingrett en høring om klagen. Bellona representerer 
miljøforkjemperne videre i saken i 2014. 
 
Analyser og rapporter
Bellona, representert ved blant andre Aleksandr Nikitin, 
er en del av Human Rights Council of St. Petersburg og vi 
er ansvarlig for miljødelen i den årlige rapport som her 
utarbeides om menneskerettigheter i St. Petersburg. 
 
Bellona utarbeidet også i 2013 en rapport om brudd på 
miljørettigheter til innbyggerne i den russiske føderasjonen i 
perioden 2011-2012. Formålet med rapporten er å informere 
og gjøre offentlige myndigheter oppmerksomme på den 
økende miljøkriminaliteten og brudd på miljørettigheter 
i ulike regioner i Russland. Et nettverk av koordinatorer i 
åtte føderale distrikter i Russland ble etablert for å samle 
informasjon. Informasjonen som koordinatorene hentet 
inn dannet grunnlaget for rapporten som ble distribuert 
til kommissær for menneskerettigheter i Russland, 
departementet for naturressurser og økologi og dets 
underliggende kontorer og etater, Statsdumaen sin komite for 
naturressurser, miljø og økologi, Russlands Public Chamber, 
samt til alle russiske miljøorganisasjoner. Rapporten er også 
publisert på Bellona.ru.

 

16.4 Ren energi
 
Russland har verdens tredje største energiforbruk, etter 
Kina og USA. Energikrevende industrier, som kjemisk- og 
metallindustri, bidrar til deres høye energiforbruk. Russland 
har et uttalt energieffektiviseringsprogram med målsetning 
om å redusere energiforbruket med 40 prosent innen 2020. 
Det betyr at Russland må optimalisere sitt energiforbruk 
blant annet gjennom besparelser, energieffektivisering og 
utvikling av fornybar energi, og de står således over for 
viktige energipolitisk veivalg. Bellona har i 2013 fokusert på å 
fremme fornybar energi og energieffektiviseringsmuligheter, 
samt å redusere hindringer for utvikling av ren energi.  I 
vårt arbeid søker vi å legge til rette for dialog, samarbeid og 
investeringer. 

Store deler av den russiske elektrisitetsproduksjonen er i dag 
basert på energi fra gamle sovjetiske atomkraftverk. Russlands 
atomkraftverk sto i 2013 for omtrent 16 % av landets totale 
elektrisitetsproduksjon. I de russiske nordområdene er 
andelen enda høyre, eksempelvis stod Kola Atomkraftverk for 
mer enn halve elektrisitetsproduksjonen i Murmansk fylke.  
 
Samtidig har Russland et stort potensiale for fornybar energi, 
for eksempel har Kolahalvøya et av Europas beste potensiale 
for vindkraft. Russiske myndigheter, regionalt og føderalt, 
viser imidlertid begrenset interesse for fornybar energi, 
da de mener at slike investeringer ikke er lønnsomme. I 
stedet velger myndighetene å innvilge lengre driftstid til de 
utrangerte atomreaktorene på Kola atomkraftverk og benytter 
seg av langtransportert dieselolje som energiforsyning 
i regioner som ikke er tilkoblet det sentrale kraftnettet. 
Bellona mener dette vitner om en svært kortsiktig regional 
energistrategi.  
 
Arbeid for å fremme fornybar energi og 
energieffektivisering
Bellona Russland følger energipolitikk på regionalt og 
lokalt nivå tett og vi arbeider for å sette fornybar energi 
på dagsorden. I 2013 begynte vi å kartlegge eksisterende 
fornybar energi anlegg i Murmansk fylke og utarbeidet et 
register for rene energikilder på Kola halvøya. Etter flere 
forsøk fikk vi Energi Ministeriet i Murmansk fylke til å støtte 



dette initiativet. Fornybar registeret vil lanseres på et eget 
seminar i 2014 og det vil bli publisert på Bellonas web. 
 
Vi jobber strategisk opp mot regionale og lokale myndigheter 
i Murmansk fylke for å fremme fornybar energi og 
energieffektivisering. Bellona Murmansk deltok i relevante 
møter, seminarer og konferanser arrangert av myndighetene 
på Kolahalvøya, og var blant annet i møte med Windlife 
Energy i november 2013 og deltok på den femte nasjonale 
vindenergi konferansen i Moskva samme måned. 
 
Fornybar energi og energieffektivisering i den russiske 
Barentsregionen 
I 2008 etablerte Bellona Northwest Russia Renewable Energy 
Forum (NRREF) med stor suksess. NRREF er en møteplass for 
næringsliv, forskningsmiljø, myndigheter og det sivile samfunn 
i hele Barentsregionen. Her skal det legges til rette for dialog 
mellom ulike aktører, kompetanseheving, stimulering til 
forsking og teknologioverføring og man søker å skape et klima 
som skal bidra til investering innenfor fornybar sektor.  
 
I 2013 fikk Storvik Consult finansiell støtte fra Nordisk 
Ministerråd for å arbeide med fornybar energi i den russiske 
Barentsregionen og de ble anbefalt å invitere Bellona til 
å delta på grunn av vår kunnskap, kompetanse og vårt 
store nettverk. Tre ulike arrangementer ble gjennomført 
i regi av prosjektet; Et seminar i Murmansk hvor Bellona 
initierte opprettelsen av en arbeidsgruppe for å fremme 
fornybarenergi i den russiske Barentsregionen, bioenergi-
forum i Kajaani, Finland, samt en studietur til Norge hvor 
blant andre Bellona presenterte vår rapport om økonomiske 
aspekter ved fornybarenergi i avsidesliggende kommuner. 
 
Øke bevissthet og kunnskap om energipolitikk og 
miljøutfordringer i Murmansk fylke
Gjennom å arrangere miljødager, forelesninger og konferanser 
for studenter og skoleelever søker Bellona å gi russiske barn 
og ungdom økt bevissthet og mer kunnskap om fornybare 
energikilder. Her utfordrer vi dem til å finne gode miljø- og 
energiløsninger i regionen. Arbeid med barn og unge er et 
viktig satsningsområde for Bellona, da generasjoner med nye 
«grønne» tanker og miljøansvar vil bli framtidens pådriver for 
en miljøvennlig utvikling i Russland. 

 
I 2013 gav Bellona ut «Climate lessons» - en 
opplæringsbrosjyre for lærere. Her fokuserer vi på 
miljøutfordringer knyttet til energi og klima, med 
utgangspunkt i problemstillinger fra Murmansk fylke. 
«Climate lessons» ble lansert på et seminar for lærere i 
Murmansk, 15.mai, den er distribuert til 53 skoler i Murmansk 
by og til samtlige skoler i Murmansk fylke. I november deltok 
Bellona Murmansk på et seminar for lærere hvor vi fortalte 
om Bellonas miljøutdanningsprogram og vi presentere da 
også «Climate lessons». 
 
I samarbeid med Kulturhuset for barn og ungdom arrangerte 
Bellona Murmansk for andre gang «Ren Energi konferansen» 
for skoleelever i Murmansk. Konferansen retter seg mot barn 
og ungdom i alderen 10-17 år, og har som mål å skape økt 
kunnskap og engasjement for ren energi og miljøspørsmål. 
Nesten 50 barn fra tolv Murmansk-skoler deltok på årets 
konferanse, hvor de fikk i oppgave å finne løsninger og kom 
opp med tiltak som de kan ta videre til sitt nærmiljø etter 
konferansen. Deltakerne presenterte avslutningsvis sine 
prosjekter under temaene «Energi» og «Miljøvennlig Hus».
 
I 2013 startet Bellona Murmansk et svært vellykket samarbeid 
med Smart Centre på Hovedbiblioteket i Murmansk. 
Bellona inviteres her regelmessig til å holde foredrag og 
presentasjoner om fornybar energi, miljø- og klimaspørsmål, 
blant dem en diskusjon om fornybarenergi med skoleelever 
på Hovedbiblioteket 30.januar og et foredrag for studenter 
fra Moskva Humaniora og Økonomi Universitetet (Murmansk) 
27.februar. 
 
I juni 2013 arrangerte Bellona sammen med PiM (Priroda 
i Molodesj) Miljødag på en sommerleir for skoler i 
Murmansk, hvor tilsammen 180 barn deltok. Sammen med 
PiM og Energieffektiviseringssenteret arrangerte Bellona 
Murmansk 15. juni en markering av Global Wind Day. I regi 
av arrangementet besøkte deltakerne, både ungdom og 
voksne, to vindkraftmøller i Murmansk og de fikk snakke med 
fageksperter fra Vetroenergo og EkoMurman om fornybar 
energi.

Olje og gassvirksomhet 
Det er ingen tvil om at Russland sitter på enorme 

naturressurser og de er en av verdens største olje- og 
gassprodusenter. Men den russiske petroleumsindustrien 
tilfredsstiller ikke viktige miljømessige standarder. 
De miljømessige konsekvensene av russisk onshore 
petroleumsindustri er store og enorme landområder er 
forurenset og lagt øde. En overføring av praksis fra onshore 
til offshore oljeindustri vil være en tragedie for miljøet i 
Barentshavet. Derfor er det viktig at oljeselskapene i Russland 
blir underlagt et strengere regelverk og kontroll, og at 
petroleumssektoren således blir tvunget til å tenke miljø.  
 
Bellona følger nøye med på situasjonen i de russiske 
nordområdene og arbeider for å øke oppmerksomheten 
rundt miljøkonsekvenser av olje- og gassutvinning i Arktis og 
i nordområdene. I 2013 var blant annet fokus på utviklingen i 
«Prirazlomnoe-prosjektet».

Informasjonsspredning
Bellonas russiske webside er en viktig kilde til informasjon 
for mange. Her jobber Bellona blant annet med å øke 
befolkningens kunnskap om fordeler med ren fornybar energi 
og energieffektivisering, samt om ulemper ved bruk av fossile 
energikilder. Artiklene på vår nettside sprer vi via sosiale 
medier som russiske Facebook og vkontakte, og de refereres 
gjerne til i media.
 

Foto: Thinkstock



17. Samarbeidsprogram med 
næringslivet

Bellona erkjente tidlig at verken miljøorganisasjonene eller 
myndighetene alene kan drive frem løsningene på alle 
miljøutfordringene verden står overfor. Vi er avhengig av 
at næringslivet i større grad tenker på samfunnsmessige 
konsekvenser, og Bellona jobber målrettet for at de skal 
være rustet til å takle vanskelige miljømessige utfordringer.

I 1998 etablerte Bellona sitt samarbeidsprogram med 
næringslivet, med målsetning om å skape en tett dialog med 
næringslivsaktører om de beste miljøløsningene. Langvarig 
arbeid har ført til bedre kompetanse og integrasjon av 
miljøhensyn i et økende antall samarbeidsbedrifter. Vi jobber 
sammen for å løse utfordringer knyttet til ny miljøteknologi 
og implementering av løsninger.  Bellona ønsker å være 
en pådriver for å få næringslivet og myndighetene til å 
samarbeide - for å skape et innovativt og bærekraftig 
næringsliv. Vi spiller på lag med aktører i næringslivet som tar 
miljøet på alvor, slik at vi sammen kan komme opp med og 
gjøre miljøløsningene bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Utfordrer bedrifter 
Bellona har i snart 30 år utfordret bedrifter til å ta 
samfunnsansvar og tenke innovativt og miljøvennlig. 
Mange av de teknologiske løsningene på miljøutfordringene 
eksisterer allerede i dag uten at de er kommersialisert 
eller brakt inn i markedet. Vi opplever at en rekke 
næringslivsaktører er viktige pådrivere for å implementere 
miljøløsninger, men de er avhengig av gode rammevilkår for å 
kunne løse utfordringer knyttet til utrulling. 

Langsiktighet er en forutsetning
Virksomhetene som deltar i Bellonas samarbeidsprogram 
signerer treårskontrakter og bidrar med økonomisk støtte til 
Bellona. Støtten sørger for at Bellona kan jobbe langsiktig med 
miljøløsninger og være sikret en høy faglig kompetanse, både 
nasjonalt og internasjonalt.
 
Vi opplever en stor pågang fra forskjellige bedrifter og 
selskaper i EU-relaterte saker. Vi erfarer at både Bellona og 

bedriftene vi samarbeider med har stor nytte av vår proaktive 
deltagelse i utformingen av europeiske rammevilkår i klima- 
og miljøspørsmål. 

Skaper møtearena
Bellona har gjennom vårt samarbeidsprogram med 
næringslivet skapt en arena for bærekraftig næringsutvikling, 
et fellesskap for å utveksle kompetanse, erfaring og 
bygge relasjoner, samt skape synergi mellom næringsliv, 
myndigheter og samfunn. I tillegg til det bilaterale 
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. En 
viktig del av arbeidet i Bellonas fagfora er å utveksle ideer og 
relevant informasjon slik at vi lettere kan oppnå konsensus om 
de virkemidler og rammevilkår som må på plass.

Bellonas samarbeidspartnere i 2013:
A/S Norske Shell, Aspelin Ramm, Buksér & Berging, 
Color Line, Eidesvik, Eiendomsspar, Energi Norge, 
Energigjenvinningsetaten – Oslo Kommune, Eramet, 
Ferrolegeringens Forskningsforening (FFF), Gress Oslo, 
Hafslund, Jotun, Kværner, Lerøy, Microsoft Norge, NOAH, 
Norcem HeidelbergCement Group, Norsk Eiendom, Norsk 
Gjenvinning, Norsk Industri, Norske Skog, Oslo Taxi, Pangea, 
Shell International, Siemens, Statkraft, Statnett, Sønnico, 
Total, Wilhelmsen Maritime Services og Yara. 



18.  Styrets beretning

Miljøstiftelsen Bellona har som formål å arbeide for økt 
økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen 
skal igangsette tiltak som fremmer dette formålet. Styret 
fastslår at stiftelsen har gjennomført sine aktiviteter i tråd 
med formålsparagrafen. Det utarbeides en egen rapport 
som beskriver faglige aktiviteter nærmere og som gjøres 
tilgjengelig på Bellonas nettsider.

Styret har i 2013 bestått av følgende personer:
Viktor E. Jakobsen, styreleder valgt av stifter

- Frederic Hauge, styremedlem valgt av stifter
- Olaf Braastad, styremedlem valgt av stifter
- Erlend Mogård-Larsen, styremedlem valgt av      de 
ansatte
- Anne-Lise Leonczek, styremedlem valgt av de ansatte
- Martin Hviid Nielsen, varamedlem valgt av de ansatte

Lokaler
Bellona holder til i Maridalsveien 17B i Oslo

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet 
Stiftelsen hadde ved utgangen av 2013, 12 kvinnelige ansatte 
og 22 mannlige ansatte på Oslo kontoret. I tillegg har vi 
ansatte ved kontoret i Murmansk, St. Petersburg og i Brussel. 
Kvinneandelen i styret (inkludert vararepresentanter) var 16,6 
%.

I stiftelsens nye kontorer er det i forbindelse med utforming 
og innredning tatt hensyn til prinsippene om universell 
utforming. Stiftelsen søker å unngå diskriminering basert 
på etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, 
språk, religion, livssyn og seksuell legning, og har ansatte 
som representerer en variert bakgrunn hva gjelder disse 
forholdene.

Miljø
Stiftelsens virksomhet belaster ikke miljøet nevneverdig grad. 
Virksomheten påvirker det ytre miljø i form av luftforurensing 
fra forbrenning av noe fossilt drivstoff til transport (båt, bil/
buss og fly).  

Bellonas hovedkvarter er et av Norges mest energieffektive 
kontorbygg. Ved innredning er det bevisst satset på gjenbruk 
kombinert med miljøvennlige/energieffektive løsninger. 
Forbruket av elektrisitet er hovedsakelig produsert fra 
vannkraft i tillegg til at varmeenergi hentes fra solfangere 
og brønner. Utslipp av kloakk fra Bellonas kontor blir 
renset før utslipp til sjø. Avfall blir behandlet i tråd med 
renovasjonsordning gitt av Oslo Kommune. Arbeidsmiljøet 
er tilfredsstillende, men det har vært innkjøringsjusteringer 
knyttet til ventilasjon/varme ved innflytting i nytt tett bygg. 

Sykefraværet til stiftelsens ansatte var på 108,4 dager i 2013. 

Økonomi
Inntektene ble i 2013 kr 40 913 518. Året gav et 
regnskapsmessig overskudd på kr 2 966 229 da totale 
driftskostnader endte på kr 39 383 464 og netto finans endte 
med en inntekt på kr 1 436 175. Pr. 31.12.13 var stiftelsens 
egenkapital på kr 3 633 206.

Regnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av 
stiftelsens resultat i 2013 og selskapets økonomiske stilling pr. 
31.12.13

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning om 
fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning om fortsatt 
drift er til stede.

Oslo, 24. juni 2014

I styret for Miljøstiftelsen Bellona

Viktor E. Jakobsen
styreleder

Frederic Hauge
styremedlem

Olaf Brastad
styremedlem

Sirin Engen
styremedlem

Svein Erik Ovesen
styremedlem

Nils Bøhmer
daglig leder



19.  Årsregnskap 2013

Resultatregnskap 2013 Balanse 2013

Driftsinntekter og driftskostnader

Støtte fra privatpersoner
Støtte fra næringslivet
Offentlig støtte
Prosjektmidler
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Lønnskostnader m.m
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Annen finansinntekt
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler
Rentekostnader
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Årsresultat

2013

1 602 352
22 185 301

3 229 745  
11 102 110

2 794 000
40 913 518

 
22 150 606

595 793
16 637 066
39 383 464

1 530 054 

8 321
1 918 595

0
472 740

18 001
1 436 175

2 966 229

2012

1 381 839
19 802 162 

2 443 070
13 706 829

3 229 536
40 563 436

 
22 873 641

1 206 035
17 823 763
41 904 382

- 1 340 946

29 091
30 807

0
657 358
166 799

- 764 259

- 2 105 205

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Bankinnskudd. kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum Eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital

GJELD
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

2013

11 339 245
4 041 900

15 381 145

6 267 249
1 970 406
8 237 656

23 618 801

100 000
2 533 206
3 633 206 

6 663 140
12 387 850
19 985 595

23 618 801

2012

6 572 301
6 041 902

12 614 203

8 420 068
2 236 724

10 656 792
23 270 995

100 000
566 977
666 977

6 663 140
15 940 877
22 604 018

23 270 995


