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1. Leder: Bellonas 25 stolte år 

Miljøstiftelsen Bellona feiret i 2011 at vi i 25 år har stått på 
barrikadene for miljøet og de riktige løsningene, og i 
jubileumsåret har vi kunnet feire en rekke etterlengtede 
seiere. 29. juni, hele 12 år etter at Bellona foreslo å lage et 
marked for grønne sertifikater for å fremme utvikling av for-
nybar energi, signerte regjeringen endelig den norsk-svenske 
avtalen om et felles marked for elsertifikater. Vi mottok 
også det viktige stortingsvedtaket om forvaltningsplanen for 
Lofoten og Vesterålen, hvor det ble besluttet ikke å starte 
konsekvensutredning nå, med stolthet. I oktober åpnet vi i 
samarbeid med Color Line Norges første landstrømsanlegg 
på Hjortneskaia i Oslo, bare for å nevne noen.

2011 har vært et innholdsrikt år på godt og vondt. 11. mars 
ble Japan rammet av et jordskjelv som målte 9,0 på 
Richters-skala. Tsunamien førte til at atomkraftverket 
Fukushima mistet strømmen og dermed kjølingen til sine 
fire reaktorer. I de dramatiske dagene etter jordskjelvet var 
det flere hydrogen-eksplosjoner ved atomkraftverket som 
resulterte i store utslipp av radioaktivitet. Fukushima-
ulykken gjorde atomkraft til et av de heteste energipolitiske 
spørsmålene verden over og Bellona var med vår 
kompetanse innen atomkraft en svært sentral aktør i 
samfunnsdebatten under og etter ulykken. 

På nasjonalt plan var både havariet til M/S Godafoss i Ytre 
Hvaler nasjonalpark og avfallsskandalen hos Oleon i 
Sandefjord hendelser med negativt fortegn. Bellona har 
jobbet iherdig for at man skal lage rammebetingelser som 
ivaretar at tilsvarende hendelser ikke skal gjenta seg. Den 
kanskje største skandalen i 2011 sett med Bellonas øyne var 
nok likevel da Regjeringen nok en gang utsatte klima-
meldingen, og med det uttrykkelig viste Norges manglende 
vilje til å bidra i den internasjonale kampen for å holde 
klodens temperaturøkning under 2 grader.

16. juni feiret Bellona et kvart århundres miljøkamp. Det var 
med ydmykhet og stor stolthet vi ønsket 300 seminar-
deltagere velkommen til vår internasjonale fagkonferansen 
«The Future is Carbon Negative» som vi arrangerte i 
Samfunnssalen i Oslo – på dagen 25 år etter at Bellona så 
dagens lys i et okkupert lokale i Oslo sentrum. Med på 
Bellona-laget hadde vi prominente bidragsytere som den 
amerikanske statssekretæren Maria Otero og tidligere vise-
statsminister i Storbritannia Lord John Prescott.

Vår gründer, ildsjel og leder for Bellonas fagavdeling Frederic 
Hauge ble i 2011 utnevnt som medlem i EUs energi-
kommisær Oettingers rådgivende gruppe for utarbeidelse av 
«Energy Roadmap 2050». Bellonas ambisjon om å få inn 
referanser til potensialet for biomasse med CO2-lagring som 
en karbon negativ løsning i kommisjonens rapport, ble 
innfridd. Gjett om det føles godt når vårt årelange arbeid 
med å sette karbon negative løsninger på agendaen endelig 
ser ut til å nå dagslys!

Under FNs årlige Klimatoppmøte COP17 i Durban lå vårt 
delegasjonsrom, «The Bellona Room», strategisk plassert 
vegg i vegg med delegasjonene til USA og Tyskland. Her 
arrangerte vi 24 internasjonale workshoper. Bellonas strategi 
under forhandlingene var å vise frem pragmatiske løsninger 
som kan gjennomføres uavhengig av om en internasjonal 
bindende avtale kom på plass. Konkret dreide det seg blant 
annet om arbeid knyttet til å fremme renere og fornybar 
energi i utviklingsland og om å promotere karbon negative 
løsninger.

Bellona fortsatte trenden fra 2010, og var også i 2011 den 
miljøorganisasjonen i Norge som fikk mest medieomtale. 
Våre eksperter er gjenganger i avisspalter og debattstudioer, 

Atomfysiker og daglig leder 
i Bellona, Nils Bøhmer. 
(Foto: Halfrid Hagemoen/
Bellona)

Nils Bøhmer
Daglig leder

og våre prosjekter vekker oppsikt også i utenlandske medier. 
Det ligger omfattende faglig arbeid bak de rundt 6500 me-
dieoppslagene vi bidro til i året som gikk og det gleder oss at 
vårt arbeid er med på å sette dagsorden.
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2. Bellonas 25 års jubileum

Miljøstiftelsen Bellona ble stiftet i et okkupert lokale 16. juni 
1986, rundt sju uker etter Tsjernobyl-ulykken. Et brennende 
miljøengasjement og et behov for å være mer fleksible og 
effektive enn det store deler av den etablerte miljø-
bevegelsen var, lå til grunn for at seks unge gutter valgte 
å danne sin egen uavhengige stiftelse. For å feire 25 års 
miljøarbeid arrangerte Bellona 16. juni en internasjonal 
fagkonferanse; «The Future is Carbon Negative» i Samfunns-
salen i Oslo.

Omkring 300 deltagere mottok her nyheten om at Bellona-
satsningen Sahara Forest Project (SFP) hadde inngått et sa-
marbeid med Yara og Qafco om å etablere et SFP-testsenter 
i Qatar. Dette illustrerer den 25 år lange veien og utviklingen 
i stiftelsen; vi startet med å peke på miljøutfordringene, i dag 
er vi med på å utvikle klimaløsningene.

Prominente bidragsytere
Blant personligheter som bidro med innlegg på konferansen 
var den amerikanske statssekretæren Maria Otero, tidligere 
visestatsminister i Storbritannia Lord John Prescott og ikke 
minst Bellonas gründer og ildsjel Frederic Hauge.

– Hver dag kommer nye påminnelser om konsekvensene av 
klimaendringene. Kostnadene er for store til at vi kan sitte 
stille, sa den amerikanske statssekretæren Maria Otero fra 
scenen i Samfunnssalen.

Jubileet ble avsluttet med fest i Bellonas gamle lokaler på 
Grünerløkka, hvor konferansedeltagere, samarbeidspartnere, 
ansatte og miljøvernminister Erik Solheim deltok.

Bildetekst: Den amerikanske statssekretæren Maria Otero på 
scenen under Bellonas jubileumskonferanse. (Foto: Bellona)

Våre egne historier
Bellona gav ut et storslagent Jubileumsmagasin og en egen 
Jubileums Web i anledning feiringen. Her kan man lese ulike 
personers egne Bellona-historier, blant dem Aleksandr Ni-
kitins historie om Bellonas årelange kamp mot FSB (tidligere 
KGB) for å få ham frikjent for spionasje og en mulig dødsdom.

Den amerikanske statssekretæren 
Maria Otero på scenen under Bellonas 

jubileumskonferanse. (Foto: Bellona)

Stolte Bellona-medarbeidere feiret 25 års miljøkamp 16. juni 2011.
(Foto: Dag Thorenfeldt)
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3. Oljeindustriens miljøutfordringer 

Bellona jobber for å bedre sikkerheten i oljeindustrien, for å 
skjerme sårbare områder for oljevirksomhet, for at 
myndigheter og oljenæringen må ta klimaansvar og for å 
løfte fornybar energi lenger opp på agendaen. 2011 var et 
begivenhetsrikt år i så måte.

Statoil og Gullfaks C 
Tre uker etter Deepwater Horizon-katastrofen i Mexicogolfen, 
i mail 2010, fikk Statoil problemer med en brønn på Gullfaks 
C og plattformen måtte evakueres. Statoil gjennomførte en 
intern granskning av hendelsen, men rapporten de pre-
senterte ble avvist av Petroleumstilsynet (PTIL) da den ikke 
gjennomgikk problemstillingene på en tilfredsstillende måte. 
PTIL krevde at Statoil bestilte en uavhengig granskning. Helt 
på tampen av 2011, i desember, la International Research 
Institute of Stavanger (IRIS) frem granskningsrapporten som 
avslørte dårlig intern-kontroll, sviktende ledelseskultur og 
for dårlig risikovurdering i Statoil. Gullfaks C-hendelsen ble 
kategorisert som en nesten-ulykke med storulykkepotensial. 
IRIS-rapporten bekreftet Bellonas mistanker og påstander om 
dårlig sikkerhetsarbeid og en ledelse som prioriterer profitt 
fremfor sikkerhet. Bellona anmeldte ansvarlig operatør på 
Gullfaks C-plattformen, Statoil, etter hendelsen.

Lærdom fra Deepwater Horizon
Erfaringene etter Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen, 
hvor elleve personer døde og 4,9 millioner fat olje lakk ut i 
sjøen, gjorde at EU startet en prosess med å lage et nytt 
regelverk som skal redusere faren for denne typen storulyk-
ker i europeisk farvann. Bellona var sterkt engasjert i proses-
sen og leverte en høringsuttalelse til det første utkastet av 
regelverket i 2011.

I mars inviterte Bellona til seminar i Oslo om Deepwater 

Horizon som ble en av de mest alvorlige og kostbare oljeka-
tastrofer noensinne. Den amerikanske admiralen, Thad Allen 
fra US Coast Guard, som ledet beredskapen og opprydningen 
i Mexicogolfen, delte sine erfaringer med seminardeltagerne. 
Allen understreket at Norge, til tross for store forskjeller i 
klima- og værforhold, kan dra nyttig lærdom fra erfaringene i 
Mexicogolfen.

Den årlige rapporten som Petroleumstilsynet leverer hvert 
år - Risiko Nivå i Norsk Petroleumsindustri (RNNP) – viste for 
2011 at hendelser med storulykkepotensial er altfor høyt på 
norsk sokkel. Bellona deler oppfatningen og jobber både i 
Norge og EU for å finne virkemidler som kan redusere denne 
risikoen.

Petroleumsmeldingen ”ei næring for framtida” 
I juni presenterte regjeringen sin petroleumsmelding. 
Meldingen tar til orde for økt letevirksomhet, forlenget pro-
duksjon og større klimagassutslipp fra norsk sokkel. 
Dokumentet ble vedtatt i stortinget med et sørgelig sam-
stemt flertall, uten nevneverdig diskusjon om klimahensyn. 
Bellona uttalte i en stortingshøring i november at meldin-
gen var et tilbakeslag for klimapolitikken, for sikkerheten 
på sokkelen og for politikernes mulighet til å påvirke den 
løpende utviklingen i norsk oljevirksomhet.  Oljemeldingen 
representerer en hemningsløs ekspansjon av produksjon 
og letevirksomhet på norsk sokkel og inneholder overhode 
ingen hensyn til klimautslipp, nasjonale utslipp eller 
globale hensyn. At Oljemeldingen kommer før klima-
meldingen forhåndsdefinerer en strategi for reduserte 
klimagasser.  Skal vi få en ambisiøs klimamelding basert på 
disse rammebetingelsene må kuttene tas i norsk landbasert 
industri og i transportsektoren for å kompensere for de økte 
utslippene fra oljesektoren. Dette er ikke en fremtidsrettet 
klimapolitikk nordmenn kan være bekjent av.

Udemokratisk konsesjonstildeling
Hvert år har olje- og energidepartementet konsesjonsrunder 
hvor de deler ut blokker på norsk sokkel til oljeselskapene 
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. 

I desember leverte Bellona sammen med Naturvernfor-
bundet, Natur og Ungdom, WWF og Greenpeace en felles 
høringsuttalelse på den udemokratiske TFO-ordningen hvor 
vi påpekte at 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.

Lofoten reddet - en seier med bismak
Stortingsvedtaket om forvaltningsplanen for Lofoten og 
Barentshavet ble en seier for Lofoten, med en bismak for 
Finnmark. For Lofoten ble det besluttet ikke å starte kon-
sekvensutredning, kun en kunnskapsinnhenting. Det betyr at 
Lofoten er berget frem til neste stortingsvalg i 2013. Stor-
tinget flyttet imidlertid grensen for områder man kan drive 
oljevirksomhet nærmere land, fra 50 inn til 35 kilometer fra 
kysten og senket kravene til utslipp slik at de nå er de samme 
som i Nordsjøen. Bellona er glad for at regjeringen valgte å 
opprettholde Lofoten som en oljefri sone, men er kritisk til 
de reduserte kravene til oljevirksomhet i nord.
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Nordsjøen, Skagerrak og Jan Mayen
Regjeringen har startet prosessen med en forvaltningsplan 
for Nordsjøen etter modell fra Norskehavet og Barentshavet. 
Dette er svært gledelig og Bellona ser frem til en mer helhet-
lig forvaltning basert på vitenskapelige prinsipper. Nordsjøen 
er det norske havområdet som har den største miljøbelast-
ningen fra menneskelig aktivitet. Bellona leverte i desember 
en høringsuttalelse hvor vi uttrykte stor bekymring for øko-
systemene i området grunnet kombinasjonen av utslipp fra 
land, langtransportert forurensning, forsuring av havet, klima 
og temperaturendringer i havet samt skipstrafikk og petro-
leumsvirksomhet. I høringen kommenterte vi blant annet 
mangler ved vurdering av utslippsscenarioer, lokalisering av 
utslippspunkt og effekten utslippene vil få.

I mars leverte Bellona en høringsuttalelse vedrørende kon-
sekvensutredning av havområdene utenfor Jan Mayen. Disse 
havområdene er arktiske farvann med is og røffe værforhold, 
spesielt vinterstid. De ligger i en jordskjelvssone langs den 
midtatlantiske rygg, og på Jan Mayen ligger Norges eneste 
aktive vulkan. Bellona mener det grenser til galskap å starte 
oljevirksomhet med denne typen risikoforhold.

Statsbudsjettet 
Bellona krevde i forbindelse med behandlingen av statsbuds-
jettet for 2012 økte midler til Petroleumstilsynet (Ptil). Som 
et ledd i vår strategi om å styrke sikkerhetsarbeidet på norsk 
sokkel mener vi at det å styrke Ptils kapasitet er avgjørende 
for å redusere risikoen på norsk sokkel.

Politisk uenighet
I mars fikk Olje- og energidepartementet ny politisk ledelse 
som fant det nødvendig å argumentere for oljeutvinning – og 
mot miljøbevegelsen generelt, og Bellona spesielt. Vi tok til 
motmæle, og debatten som fulgte avstedkom en rekke 
opphetede medieoppslag. Bellona fortsatte i 2011 kampen 
for at Norge skal øke produksjonen av fornybar energi, og for 

at vi skal skjerme sårbare områder for oljeutvinning. Vårt 
bidrag i den offentlige debatten er kunnskapsbasert og 
støtter seg til offentlige fakta. Bellona vil fortsette arbeidet 
med å få oljemyndighetene til å inkludere miljøfagetatenes 
råd i sitt arbeid og for at de skal ivareta en bærekraftig for-
valtning.

Statoils oljesandprosjekt i Canada
Statoil ble anmeldt av lokale miljømyndigheter for miljø-
kriminalitet knyttet til deres kontroversielle oljesandprosjekt 
i Canada. Rettsaken hvor Statoil var saksøkt for 19 tilfeller 
av lovbrudd startet i Alberta, 6. april 2011. Bellona var til 
stede for å følge rettssaken, som for øvrig ble utsatt. Bellona 
besøkte i den anledning også Statoils oljesandsoperasjoner 
ved Leismer-anlegget i Canada.

I mai leverte Bellona sammen med 34 organisasjoner og 
samfunnsaktører et opprop til regjeringen som krever at 
Statoil trekker seg ut av den svært forurensende oljea-
ktiviteten i Canada. Bakgrunnen var at tjæresand-metoden 
utgjør verdens skitneste oljeutvinning. Enorme skogarealer 
ødelegges, naturmangfold trues, leveområder for mennesker 
og dyr for¬giftes. Statoils oljeutvinning medfører minst 13 
ganger så store klimagassutslipp per fat olje sammenlignet 
med Nordsjøen, og den vil frag¬mentere et sårbart villmark-
sområde på størrelse med Jotunheimen nasjonalpark. 

I november gikk olje- og energiminister Ola Borten Moe ut og 
støttet Canada i kampen mot EUs direktiv for drivstoffkvalitet 
som fraråder bruk av tjæresand. Bellona pekte på at slike 
utspill skader Norges interesser, vårt forhold til EU og landets 
omdømme i klimaspørsmål. 

Bellona besøkte Statoils oljesandoperasjoner torsdag 7. april 2011. (Foto: 

Gøril Tjetland/Bellona)

Avfall fra oljeindustrien
Bellona avslørte i 2010 store lekkasjer fra avfallsbrønner hvor 
olje- og kjemikalieholdig avfall ble deponert. Dette medførte 
en sterk økning i avfallsmengden som etter hvert ble levert til 
land. Sammen med et rekordhøyt aktivitetsnivå på norsk sok-
kel i 2011 førte dette til en opphopning av avfall som blant 
annet resulterte i ulovlig lagring ved flere uegnede anlegg. 
Bellona satte problemet på dagsorden da vi i juni aksjonerte 
mot Oleons lagringsanlegg i Sandefjord (les mer under Miljø-
patruljen og Avfallsarbeid).

Bellona jobber for å adressere ansvaret for avfallshåndterin-
gen til oljeindustrien, siden det er de som genererer avfallet 
og skaper problemet. 

Oljevern og sikkerhet til sjøs
17. februar 2011 grunnstøtte den islandske containerbåten 
Godafoss utenfor Hvaler, og sørget for oljesøl inne i landets 
eneste marine nasjonalpark. Bellonas miljøpatrulje stilte 
raskt på ulykkesstedet og påpekte at nok et havari var et 
faktum på skip uten los (ref. Server-ulykken ved Fedje i 2007 
og Full City-ulykken i 2009).
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Stadig nye skipsulykker som forårsaker oljesøl, viser at 
myndighetenes arbeid med skipssikkerhet rundt norske-
kysten må styrkes. Når ulykken først er ute, er det ofte 
begrenset hva oljevernutstyr kan samle opp av olje i vårt 
røffe, kalde og værutsatte kystmiljø. Bellona mener at 
arbeidet med å forhindre skipsulykker er et av de viktigste 
tiltakene norske myndigheter kan iverksette for å verne vårt 
produktive kystmiljø.

Bellona mener at bruk av los er en essensiell del av det 
preventive sikkerhetsarbeidet til sjøs. Med Norsk Losforbund 
som alliert gikk vi derfor i 2010 aktiv imot Kystverkets forslag 
om å redusere losplikten langs norskekysten, og inn for å 
bedre prosedyrene for å vurdere sikkerhetsrisiko.

Godafoss havarerte som en direkte årsak av forskrifts-
endringene som Bellona advarte mot i 2010 – da losen fulgte 
de nye forskriftene og forlot skipet før det var ute i åpen sjø. 
Kystverket gjorde klokelig retrett etter Godafoss-ulykken og 
foretok en innskjerping av reglene som skipsloser over hele 
landet nå er pålagt å følge. Alle skip skal nå loses helt ut i 
åpent farvann (les mer under Miljøpatruljen).
Bellona har i 2011 jobbet målrettet sammen med aktører i 
næring og forvalting for å skape en felles forståelse av hvilke 
virkemidler som må til for å bedre sikkerheten og samtidig 
opprettholde sjøtransportens konkurransekraft.

Bellona-leder Frederic Hauge var tidlig på plass på Hvaler for å følge 
utviklingen av oljesølet fra havaristen Godafoss. (Foto: Dag Thorenfeldt)
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4. Energi- og klimaarbeid i Norge
 
I 2011 utsatte regjeringen, nok en gang, den varslede klima-
meldingen som skal vise hvordan Norge skal kutte utslippene 
sine i henhold til forpliktelsene i klimaforliket. Bellona er 
sterkt kritisk til at oljenasjonen Norge viser en slik mangel 
på handlekraft når det gjelder å innfri sine forpliktelser om 
utslippskutt. 

Bellona gjør et omfattende arbeid med å finne flere parallelle 
løsninger som skal bidra til at Norge reduserer sine CO2-
utslipp, til at næringslivet investerer i fornybar og energi-
effektiv industri og til at politikerne lager rammebetingelser 
som stimulerer slike tiltak. 

Sammen med en rekke andre land har Norge sluttet seg 
til målet om å redusere utslippene slik at vi begrenser den 
globale oppvarmingen til to grader. For Norges del betyr det 
at vi minimum må redusere utslippene per person fra elleve 
til to tonn, etter Bellonas oppfatning burde disse reduseres 
ytterligere til null tonn per innbygger.

Bellonas helhetlige perspektiv går gjennom tre likestilte veier. 
For det første trenger vi utslippsfri produksjon av energi og 
varer. Derfor jobber vi med karbonfangst og -lagring, forny-
bar energiproduksjon og utslippsreduksjoner i industrien. 
For det andre må alle energibærere være rene, det vil si 
at de fører til null utslipp ved sluttbruk eller er karbonnøy-
trale. Derfor jobber vi med elektrisitet, hydrogen, varme og 
bærekraftig bruk av biomasse.  For det tredje må unødvendig 
bruk av energi minimeres gjennom energieffektiviserings-
tiltak i alle sektorer (se illustrasjonsbilde). 

Regjeringens nøling med klimameldingen fører til usikkerhet 
for norsk næringsliv om rammevilkår i årene fremover og er 
således et hinder for lønnsomme klimatiltak. 

El-sertifikater/Grønne sertifikater
2011 var en milepæl for fornybar energi i Norge da den 
norsk-svenske avtalen om et felles marked for el-sertifikater 
endelig ble signert. Allerede i 1999 foreslo Bellona et system 
med slike grønne sertifikater. De neste to årene arbeidet vi 
sammen med energisektoren og fikk med oss 14 aktører på å 
overbevise myndighetene om at dette var det optimale virke-
middelet for å sikre forutsigbare rammevilkår for utvikling og 
produksjon av fornybar energi. 

Bellona har fulgt prosessen tett frem til avtalen ble signert 
29. juni 2011 og vi vil følge den videre når den trer i kraft i 
2012. Bellona fortsetter arbeidet med å få saksbehandlin-
gen hos Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bli 
bedre og mer effektiv, slik at ny produksjon blir bygget ut. 

Våren 2011 satte Bellona i gang et arbeid med å se på poten-
sialet til nye vindkraftutbygginger. Vi har blant annet sett på 
hvordan konfliktnivået kan reduseres og hvordan konsesjon-
sprosessen kan bli bedre og mer effektiv. En rapport vil bli 
utgitt i løpet av 2012. 

EUs Fornybardirektiv 
Til tross for at daværende olje- og energiminister Terje Riis-
Johansen i januar 2009 offentlig vedgikk at EUs fornybardi-
rektiv var relevant for EØS-området, har implementeringen 
av direktivet latt vente på seg. Grunnen til at dette dro ut i 
tid er i all hovedsak uenighet mellom Norge og EU om norsk 
ambisjonsnivå. 

Bellona tok initiativ til å undersøke hvordan en lik økning 
i fornybarandelen som de andre europeiske landene har 
forpliktet seg til, vil slå ut for Norge. Vi fant at dersom Norge 
skulle følge EUs beregningsmetode, som blant annet er 

basert på BNP per innbygger, ville vi måtte forplikte oss til å 
øke vår fornybarandel med cirka 14 prosent. Konkret ville det 
bety at Norges fornybarandel måtte øke fra 58,2 prosent i 
2005 til 72,4 prosent i 2020. 

Bellona har presset på gjennom ulike medieutspill og politisk 
arbeid for å få implementert direktivet og for å få en målset-
ning på plass. I 2011 kom fasiten. Regjeringen hadde klart å 
prute seg ned på målsetningen i forhandlingene med EU, og 
slapp unna med en langt lavere økning i fornybarandelen. 

I 2020 skal fornybarandelen i Norge øke til 67,5 prosent. I 
2008 var den allerede på om lag 62 prosent. Dette er langt 
under den andelen Norge har mulighet til å oppnå. Bellona 
advarte mot at et så lite ambisiøst mål ikke legger til rette for 
utvikling i retning et lavutslippssamfunn.

Kampen for Enova 
Med el-sertifikater og Norges forpliktelser i Fornybardirekti-
vet på plass, konsentrerte Bellona sitt arbeid høsten 2011 om 
å sikre fremtiden til Enova. Bakgrunnen var at det i perioden 
opp mot statsbudsjettsfremleggelsen i oktober begynte å 
svirre rykter om store kutt i Enovas budsjett. Bellona tok 
initiativ til et opprop som tvert om skulle øke bevilgningene 
til Enova. Med oss på oppropet fikk vi 25 forskjellige aktører 
fra miljøbevegelsen, teknologiselskaper, energiprodusenter, 
eiendomsbransjen, interesseorganisasjoner og forsknings-
miljøer.

Selv om Enovas tidligere støtte til blant annet bygging av 
vindkraft nå vil ivaretas av systemet for el-sertifikater, har 
Enova mange andre viktige oppgaver å ivareta fremover. 
Energieffektivisering, støtte til utprøving av ny og umoden 
teknologi (herunder offshore vind) og utfasing av fossil energi 
i boliger og næringsbygg er bare noen eksempler. 
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I statsbudsjettet som ble lagt frem i oktober, ble avgjørelsen 
om Enova utsatt til revidert budsjett. Bellona vil fortsette 
kampen for Enova frem mot fremleggelsen av revidert 
statsbudsjett i 2012. 

Industri 
Behovet for sterke og avanserte materialer vil øke med et 
nullutslipp-samfunn. Vi trenger silisium til solceller, alu-
minium til gjenvinnbare biler og busser samt ferrolegeringer 
til vindmøller. Norge er i dag ledende på produksjon av disse 
produktene, og norsk industri opererer med lave utslipp og 
lavt energiforbruk per produserte enhet.  Bellona ønsker at vi 
fortsatt skal ha kraftintensivindustri i Norge, og at den bygges 
ut videre basert på ren norsk energiproduksjon. 

Klimatiltaksfond for industrien. I 2011 foreslo Bellona for Re-
gjeringen om at man bør opprette et CO2-fond for industrien 
etter modell av NOx-fondet. Forslaget gikk ut på at dagens 
CO2-avgift fra offshoreindustrien skal gå inn i et fond for 
implementering av velkjent klimateknologi i fastlands-
industrien. 

Teknologifond for CCS. I tillegg arbeidet Bellona for at re-
gjeringen skulle opprette et klimatiltaksfond for CCS-tiltak i 
industrien. CCS i industrien vil være nødvendig for at indus-
trien skal klare å omstille seg i henhold til krav fra lavutslipps-
samfunnet. 

Begge disse sakene ventes avgjort i arbeidet med Regjerin-
gens klimamelding som er forespeilet å komme i 2012.

CO2-kompensasjon for industrien. Innføring av kvotesyste-
met for kraftsektoren og industrien har ført til at de har fått 
høyere kraftkostnader. EU har derfor foreslått å kompensere 
kraftkrevende europeisk industri for disse økte kostnadene. 
I 2011 jobbet Bellona for å skape aksept for dette blant 
norske myndigheter, parallelt med at vi har jobbet aktivt opp 

mot EU for å få tilrettelagt for et regelverk som åpner for å 
kompensere den norske kraftkrevende industrien tilsvarende. 
Bellona har også spilt inn til norske myndigheter at dette er 
en anledning hvor en kan stille krav om økt energieffektivitet 
i hele prosessen. 

Nett og fornybarutbygging
Fornybarsamfunnet krever infrastruktur for overføring av 
fornybar kraft.  Utbygginger av fornybare energikilder vil 
naturlig nok føre til at en må gjøre enkelte inngrep i naturen. 
Den såkalte «Monstermastsaken» i Hardanger sommeren 
2010 og mediestormen som fortsatte godt inn i 2011 er et 
godt eksempel på konfliktpotensialet som ligger her. 

Bellona jobber for et samfunn basert på kun fornybar energi. 
Vi har et balansert syn på utbygging av fornybar energi og 
overføringskapasitet og vil i hvert enkelt tilfelle ta til orde for 
en så skånsom utbygging som mulig. 

Nett og overføringskapasitet
En annen sak som sto høyt på agendaen i 2011 var utbygging 
av overføringskapasitet til Europa. Norge vil i løpet av de 
nærmeste årene gå mot et kraftoverskudd og det er viktig 
at denne kraften får en miljømessig god anvendelse. Bruker 
vi denne kraften til å gi norske forbrukere lavere priser vil 
det resultere i økt kraftforbruk og vi har ikke oppnådd noen 
klimaeffekt med våre investeringer i utbygging av fornybar 
kraft. Bellona mener at den nye kraften enten må gå til å 
konvertere fra fossil energibruk innenlands, eller brukes som 
et grønt batteri for Europa. 

Elektrifisering av sokkelen
Petroleumssektoren er den sektoren som står for de største 
klimagassutslippene i Norge og står for hele 25 prosent av 
totalutslippene. Siden 1990 har utslippene fra sektoren økt 
med mer enn 70 prosent. Derfor mener Bellona at det er helt 
nødvendig å gjennomføre tiltak i denne sektoren for å nå 
norske klimamål.

Bellona foreslo i 2011 at det innføres en ny offshore kraf-
tavgift for alle innretninger på norsk sokkel. Kraftavgiften 
foreslås øremerket finansiering av kabler til elektrifisering 
av innretninger på sokkelen, og er utformet slik at de best 
egnede innretningene vil få prioritert. Avgiftene skal baseres 
på hvor mye kraft hver innretning bruker enten det gjel-
der kilowatt timer fra naturgass eller elektrisitet fra de nye 
kablene. Olje- og energidepartementet må velge ut hvilke 
områder som skal del-elektrifiseres og innføre en tilkoblings-
plikt til den nye kabelinfrastrukturen. Et slikt spleiselag vil 
sikre utslippsreduksjoner i petroleumssektoren.
 
Forslaget har blitt godt mottatt og vi registrerer at den poli-
tiske innstillingen til elektrifisering av norsk sokkel ble mer 
positiv i 2011.
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5. Energieffektivisering

Energieffektivisering anses som en av de viktigste løsningene 
på klimaproblemet. Energibruk i bygninger står for ca. 35 % 
av energiforbruket, og Bellona har i 2011 gått i bresjen som 
en foregangsaktør da vi flyttet inn i Norges mest energi-
effektive kontorbygg. Høyt på 2011-dagsorden har påvirk-
ningssarbeid opp mot stortingsmelding om bygningspolitikk 
og klimameldingen stått, så vel som lanseringen av SmartCity 
rapportene til Oslo og Bergen.

Bellonahuset
Den offisielle åpningen av Norges mest energieffektive 
kontorbygg Bellonahuset - våre nye kontorlokaler på Vulkan 
- fant sted 17. februar 2011 og over 300 gjester var med og 
feiret begivenheten. Etter et tett samarbeid med utbygger 
Aspelin Ramm og totalentreprenør Veidekke, ble målet 
om energiklasse A oppfylt med god margin. Bellonahuset 
kan smykke seg med tittelen Norges mest energieffektive 
kontorbygg, og har blitt et referansebygg for alle som ønsker 
å bygge energieffektivt. 

Bellonahuset har fått bred dekning i både fagpresse, tv og 
dagspresse. Tall fra medieovervåkningstjenesten Retriever 
viser at Bellonahuset var10 omtalt i over 100 mediesaker i 
2011. Gjennom bruk av energimerket har vi bidratt til å øke 
oppmerksomheten rundt energimerkeordningen som trådte 
i kraft sommeren 2010. Vi håper selvsagt at noen snart vil 
vippe oss av tronen, og jobber bevisst med å spre kunnskap 
om Bellonahuset og energieffektivisering gjennom foredrags-
virksomhet, vår brosjyre om Bellonahuset, en rekke omvis-
ninger og gjennom «åpent hus»-arrangementer.

Eksempelvis arrangerte Bellona i samarbeid med Norsk 
Teknologi, Tekna og Vestregionen den godt besøkte konfe-
ransen «Energieffektivisering i praksis i kommunene» på 

Vulkanområdet. Inkludert i programmet var en omvisning på 
Bellonahuset.

Kommunal- og regionalminister Navarsete på besøk i Bellonas nye lokaler 
for med egne øyne å se et lavenergibygg i drift. (Foto: Martin Hviid Nielsen/
Bellona)

Støtteordninger for energieffektivisering 
Bellona arbeider aktivt for at det skal etableres bedre og 
bredere støtteordninger for å få fortgang i arbeidet med å 
energieffektivisere norsk bygningsmasse, med spesielt fokus 
på eksisterende bygg. For å bidra til å løfte frem alternative 
løsninger arrangerte Bellona et seminar der sjablongmessig 
støtte gjennom Enova og skattefradrag ble sammenliknet.

På lengre sikt anser vi hvite sertifikater, eller energisparebe-
vis, som ett av de mest hensiktsmessige virkemidlene. Ord-
ningen vil forplikte aktører til å gjennomføre en gitt mengde 
energisparing, og dermed skape et marked for energieffekti-
viseringstjenester. Bellona har arbeidet politisk for å fremme 
dette virkemiddelet, og presenterte i november virkemidde-
let på stortinget under en høring arrangert av stortingsrepre-
sentant Heikki Holmås. 

Stortingsmeldinger  
De ventede stortingsmeldingene om klima og bygningspoli-
tikk vil legge føringer for rammevilkårene for energieffekti-
visering i bygg. Å påvirke arbeidet med stortingsmeldingene 
har derfor vært viktig. Bellona har arrangert seminarer, 
skrevet opprop og hatt møter med politikere og embetsverk. 
Overnevnte arbeid med støtteordninger for energieffektivise-
ring er ett av temaene vi har satt fokus på, et annet er kravet 
om at offentlige instanser tar ansvar som foregangsbestiller 
av energieffektive bygg når de leier, restaurerer egne bygg 
eller bygger nytt. Et tredje viktig element er regelmessig og 
forutsigbar innstramming av energikravene i Byggteknisk 
forskrift; regelverket som bestemmer minstekravene for 
bygg. 

Grønne leiekontrakter
Bellona har i 2011 bistått Norsk Eiendom med energi- og 
miljøkunnskap i arbeidet med å utvikle grønne leiekontrakter.  
Slike standardkontrakter som har som formål å tilrettelegge 
for fordeling av utgifter og goder for miljø- og klimatiltak 
mellom eiendomseiere og leietakere. En av hovedmålsettin-
gene er å tilrettelegge for at man kan oppgradere eksiste-
rende næringsbygg med pågående leiekontrakter med flere 
leietakere og ulike leieperioder. Kontraktene vil kunne bidra 
til å forsere en markant barriere for energieffektivisering. 
Første versjon av de grønne leiekontraktene vil lanseres tidlig 
i 2012.

Bellonas byggforum
Høsten 2011 startet vi opp byggforum etter samme modell 
som Energiforum. Bellonas Byggforum skal være en tverr-
faglig møteplass for å fremme langsiktige og forutsigbare 
rammevilkår for miljøriktige og energieffektive bygg (Se 
oversikt Samarbeidsforum).
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Bildetekst: TV2-nyhetene gjorde termografering av Bellonahuset som viser at 
det ikke finnes varmelekkasjer i bygget. (Foto: fra TV2s nyhetssending)

5.1 Smart City
I samarbeid med Siemens har Bellona hatt et hektisk år 
med å utvikle SmartCity-rapporter som viser potensialet for 
energieffektivisering i forskjellige kommuner. I 2011 lanserte 
vi rapportene for Bergen og Oslo, og fulgte opp arbeidet med 
Trondheim SmartCity som ble lansert i 2010.

SmartCity er et konsept hvor Simens og Bellona utvikler 
rapporter som viser utvalgte kommuners spesifikke potensial 
for energieffektivisering. Sammen med kommunene bidrar 
vi som en pådriver for å få utløst potensialet som Smart 
City-rapportene viser, slik at kommunen selv, innbyggerne og 
næringslivet motiveres til å fokusere på energieffektivisering. 
Målsettingen med samarbeidet er i første omgang å vise at 
energieffektivisering i tillegg til å være bra for miljøet, faktisk 
lønner seg. Samtidig vil vi være med å sørge for at rappor-
tene resulterer i konkrete tiltak.

Bergen 
I februar lanserte vi rapporten «Bergen SmartCity: Energi-
effektivisering» som tar for seg energieffektiviserings-

potensialet i Bergen. I etterkant av lanseringen fulgte vi 
opp med en skolekampanje på barne- og ungdomsskolene 
i Bergen Kommune, for å motivere barn og unge og deres 
familier til å komme i gang med energieffektiviseringstiltak i 
egne hjem.

Oslo 
I oktober stod Oslo Kommune for tur. I rapporten «Oslo 
SmartCity: En rapport om hovedstadens miljøpotensial» tok 
vi arbeidet ett steg videre. Her så vi i tillegg på mulighetene 
for å kutte i utslippene av klimagasser fra biltrafikken, fra skip 
ved å innføre landstrøm og fra større avfallssorteringsanlegg.

Oslo SmartCity: En rapport om hovedstadens miljøpotensial.

Trondheim 
I Trondheim pågår arbeidet med å forankre energieffekti-
visering i de relevante etatene i kommunen, og næringsliv-
saktører skal inviteres til å gjennomføre energieffektivisering 
i egne bygg. Bellona og SmartCity bidro til Trondheim-
arrangementet i forbindelse med den verdensomspennende 
miljøkampanjen EarthHour. 
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6. CO2-håndtering 

Fangst og lagring av CO2 (CCS) er per i dag den eneste 
tilgjengelige metoden for å fjerne CO2-utslipp fra kull- og 
gasskraftverk, samt fra industri som smelteverk og gjødsel-
fabrikker. CCS muliggjør derfor forsvarlig framtidig energi-
forsyning og industri. 

6.1 BEST og CCS-veikart 
Bellona Environmental CCS Team (BEST) ble etablert i 2009. 
Gruppen arbeider med å fremme raskere implementering av 
CO2 fangst- og lagringsløsninger (CCS) gjennom å utarbeide 
nasjonale veikart som gir et beslutningsgrunnlag for politi-
kere og kommersielle aktører. BEST deltar også i en rekke 
viktige fora og nettverk, samt utgir publikasjoner og skriver 
innlegg i media.

Bellonas CCS-veikart for Polen – Insuring energy independence.

Karbonnegativ
Dersom biomasse forbrennes i kraftverk utstyrt med CCS vil 
resultatet bli et negativt CO2 utslipp, det vil si at man faktisk 
fjerner CO2 fra atmosfæren. Dette kan vise seg å være den 
eneste muligheten vi har til å få kontroll over de eskalerende 
klimaendringene som vi for alvor begynner å se konturene 
av. BEST økte derfor i 2011 sitt fokus på såkalte karbonnega-
tive-løsninger. 

Samfunnsøkonomisk fornuftig
Som en del av de landspesifikke CCS-veikartene vi utvikler 
gjør vi en modellering av CO2-fangst og -lagring koblet mot en 
implementeringsplan og mot de nasjonale energi-
planene. Modellresultatene viser den kommersielle lang-
siktige gevinsten av CCS i en verden hvor utslipp vil bli stadig 
mer kostbart.

Svært produktiv
2011 har vært et svært produktivt år for BEST-partnerskapet. 
Veikart for implementering av CCS ble utviklet for Ungarn, 
Romania, samt ferdigstilt og publisert for Polen. Videre har 
publikasjoner, presentasjoner og deltakelse i ulike fora ut-
gjort en viktig del av arbeidet. Dette har resultert i betydelig 
anerkjennelse for vårt bidrag, både fra faglige og kommer-
sielle aktører, og ikke minst fra politikere i de ulike landene.

Gjennom de unike resultatene BEST har levert har Bellona 
oppnådd solide avtaler om finansiering for vårt CCS-arbeid, 
både fra det offentlige i inn- og utland og fra industrien. 
Dette muliggjør langsiktig arbeid og BEST er nå etablert i 
Norge, Brussel og Polen.

Bellona ser det som en viktig oppgave å formidle hvilken stor 
betydning CO2-håndtering vil ha i klimakampen, samt å vise 
dette i sammenheng med behovet for energi og industri. Vi 

mener også det er viktig å sammenfatte og illustrere mu-
ligheten for å gjennomføre denne teknologien ved å doku-
mentere lagringspotensial og tilgjengelig fangstteknologi.

Opplysningsarbeid
I 2009 utviklet vi en egen CCS-web for alle som vil forstå hva 
CCS er, hvorfor det er viktig, hvordan teknologien fungerer og 
hvilke utfordringer som må løses, samt til alle som ønsker å 
være oppdatert på prosjekter, lovgivning og nyheter. Basert 
på tilbakemeldinger fra brukere de siste to årene gjorde 
BEST-gruppen en betydelig oppgradering av nettstedet i 
2011. Tilbakemeldingen indikerer at vår CCS-web er blitt en 
viktig informasjonsportal internasjonalt.

6.2 Fangst og lagring av CO2 i Norge
De viktigste CCS-prosjektene i Norge er byggingen av Tekno-
logisenteret (TCM) og planleggingen av fullskala CO2-fangst 
på Mongstad. Bellona har gjort et omfattende arbeid med 
å påvirke god framdrift på renseprosjektet helt siden Statoil 
i 2010 startet driften på Mongstad gasskraftverk uten å ha 
installert CO2-rensing. 

Bellona var innledningsvis en pådriver for at flere alternative 
renseteknologier skulle vurderes for Mongstad, og stilte 
spørsmål ved at Statoil sammen med Gassnova forkastet 
disse mulighetene og gikk for amin- og ammoniakkbasert 
teknologi. Når Statoil så utsatte fullskalarensingen med 
begrunnelse i at det ville være utslippsproblemer ved bruk av 
aminer i renseprosessen og startet produksjonen på Mong-
stad i 2010 - uten rensning - ble vi alvorlig skuffet.

Mongstad er Norges desidert største punktutslipp. Raffine-
riet slipper ut 1,5 millioner tonn CO2 årlig, og gasskraftverket 
tilfører nye 1,3 millioner tonn CO2-utslipp i året. Det er en 
svært negativ utvikling sett fra et miljøperspektiv. Bellona 
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gjorde således et omfattende arbeid og dokumenterte at 
bruk av aminer var forsvarlig og vi fikk støtte fra blant andre 
EUs ZEP på dette punktet.

Må ta klimaansvar
Til tross for at usikkerheten rundt bruk av aminer ble tilbake-
vist av faglige instanser, har politiske myndigheter valgt ikke å 
vektlegge dette. Statoils råd om utsettelse ble i stedet tatt til 
følge. Bellona finner dette sterkt kritikkverdig og har 
formidlet fakta om dette gjennom media ved en rekke 
anledninger i 2011. Vi har også kommentert statens utkast 
til ny avtale med testsenteret på Mongstad om videre drift. 
Bellona vil fortsette sitt arbeid med å få oljenasjonen Norge 
til å ta klimaansvar og for at fullskalarensing skal utvikles 
nasjonalt.

Annen industri
Med hensyn til CO2-rensing av utslipp i industrien, fortsatte 
Bellona i 2011 sitt arbeid med å identifisere og drøfte slike 
løsninger for aluminiumsmelteverk og sementfabrikker. Vi 
kartla også hvordan disse kunne utvikles i sammenheng med 
energiproduksjon.
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7. Karbon Negativ

Karbon negative løsninger er et høyt prioritert fagområde 
for Bellona. Våre studier viser at verden ikke vil klare å nå 
de nødvendige globale utslippsreduksjonene, med mindre 
vi realiserer løsninger som kan ta mer klimagasser ut av 
atmosfæren enn de slipper ut. To nøkkelteknologier for å få 
til dette er tilgang og produksjon av bærekraftig biomasse, 
samt fangst og lagring av CO2. Disse to i kombinasjon har et 
stort karbon negativt potensial.

Bellona har gjennom en årrekke spilt en aktiv rolle i EUs 
arbeid med fornybar energi, utslippskutt og energieffektiv-
isering. Våre fagarbeidere bidrar som konstruktive aktører 
gjennom en rekke EU-verv samtidig som vi deltar i flere 
sentrale rådgivende og kunnskapsoppbyggende EU-fora.

ZEP (Zero Emission Fossil Fuel Power Plants) er EUs teknolgi-
plattform for nullutslipp fra fossil kraft og industriproduksjon. 
ZEP er EUs rådgivende organ for utvikling av politikk, regel-
verk og FoU til CCS. Frederic Hauge har de fire siste årene 
vært viseformann i ZEP, og Bellona er representert med 
fagfolk i alle ZEPs undergrupper.

EBTP (European Biofuels Technology Plattform) skal bistå 
EU med konkrete råd og anbefalinger om hvordan satsingen 
på bioenergi i EU kan gjøres på en bærekraftig måte, både 
med hensyn til økonomi, samfunn og miljø. Delvis som en 
følge av sin konstruktive rolle i ZEP, kom Bellona med i EBTPs 
styre høsten 2009. Plattformen har etter initiativ fra Bellona 
opprettet en arbeidsgruppe for alger, som kommer i tillegg til 
fire allerede eksisterende arbeidsgrupper på råstofftilgang, 
teknologi, bærekraftighet og marked. Bellona er representert 
i de to sistnevnte arbeidsgruppene. 

Joint EBTP and ZEP Task force on CCS and Bio 
Etter initiativ fra Bellona besluttet EU i 2010 å opprette en 
felles arbeidsgruppe som skal se på synergien mellom bio-
masse og CCS. Frederic Hauge leder denne gruppen sammen 
med Philippe Paelinck fra Alstom og Kai Sipila fra forskning-
sinstituttet VTT i Finland. Bellona Europa har gjennomføring-
sansvar og sekretariatsfunksjonen i gruppen, som skal 
identifisere problemstillinger man må løse for å kunne koble 
CCS-teknologi med biomasse, både til biodrivstoff- og kraft-
produksjon. Målsetningen er å legge grunnlag for utvikling 
av teknologiske karbonnegative løsninger. Bellona har blant 
annet arbeidet med å utforme et mandat for denne gruppen, 
og i 2011 ble det avholdt seks møter.

I 2011 har Bellona blitt invitert til å holde en rekke foredrag 
om Bellonas strategier for biomasse på større bioenergiar-
rangementer både i Norge og i EU. Under COP17 i Durban 
i desember benyttet Bellona anledningen til å presentere 
dette arbeidet for et bredt internasjonalt publikum. Gjennom 
vår satsning på Sahara Forest Project har vi tatt steget helt 
ut til selv å utvikle ny innovativ og bærekraftig produksjon 
av biomasse i tidligere ufruktbare områder (Les mer under 
Bellona Europa, COP17 i Durban, Sør-Afrika og Sahara Forest 
Project).

Frederic Hauge presenteres som leder for Joint Task Force on CCS and Bio. 
(Foto: Bellona)
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8. Sahara Forest Project

Sahara Forest Project (SFP) er en ny miljøløsning for pro-
duksjon av mat, vann og ren energi i ørkenområder. Her 
kombineres saltvannsdrivhus, konsentrert solenergi og 
dyrking av biomasse. Det er en klimaløsning hvor man tar 
det verden har mye av: CO2, saltvann og tørre områder, for 
å skape det vi har lite av: fornybar energi, ferskvann, vege-
tasjon og mat.

Bellona begynte sin virksomhet med å påpeke klima-
utfordringer og -overtramp, for så å inngå samarbeid med 
industrien for å komme opp med miljøløsninger. Med SFP tar 
vi steget videre for selv å utvikle nye miljøløsninger. Mens 
verdenssamfunnet jobber med å innse at de tradisjonelle 
ikke-fornybare energiløsningene som olje og gass må 
erstattes av fornybare, demonstrerer vi med SFP potensialet 
til fornybare løsninger.

Stiftelsen Sahara Forest Project ble opprettet i 2010 med 
Bellona som en av samarbeidspartnere. Sahara Forest Project 
AS ble opprettet i 2011 med Bellona som en av tre hovedaks-
jonærer. Bellona har hatt en aktiv rolle i utviklingen av SFP, og 
vi har lagt ned store faglige ressurser i utvikling av konseptet. 

Prosjektet fikk bred internasjonal oppmerksomhet i 2011, og 
ble blant annet omtalt i verdens mest anerkjente vitens-
kapelige tidsskrift, Science – med én million lesere.

Etter invitasjon fra Kong Abdullah II av Jordan, og i tett sa-
marbeid med den norske ambassaden i Amman, ble pro-
sjektet i 2010 etablert i Jordan. Det norske Utenriks-
departementet har bidratt med midler til å gjennomføre de 
første mulighetsstudiene i Jordan.

En ny milepæl var da det i 2011 ble etablert et samarbeid 
med gjødselselskapene Yara og Qafco, som skal bidra til 
etablering av prosjektet i Qatar.

SFP-partner Bill Watts på inspeksjon i Qatar. (Foto: Sahara Forest Project)
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9.    Havbruk – IMTA

De senere år har makroalger og Integrert Multitrofisk 
Akvakultur (IMTA) fått økt oppmerksomhet både i Norge og 
internasjonalt av flere årsaker. Klimaendringer, eksplosiv 
befolkningsvekst og allerede høy beskatning av skog, land-
bruk og havet vil tvinge oss til å søke etter nye og bære-
kraftige bioressurser som kan gi oss nok mat, fôr, bioenergi, 
biodrivstoff, biokjemikaler, medisiner osv. Samtidig har 
fokuset økt globalt på hvordan man kan benytte alger som 
en bærekraftig ressurs i havbruksnæringen. 

Bellona jobber både nasjonalt og internasjonalt for å legge 
til rette for større satsning på dyrking og bruk av mikro- og 
makroalger. Internasjonalt har Bellona blant annet jobbet 
aktivt for å få større fokus på makroalger i EUs “European 
Biofuels Technology Platform” sin forskningsstrategi for 
biodrivstoff og vi har deltatt i et forprosjekt for dyrking av 
makroalger på Madagaskar i samarbeid med Norges Vel. 

I Norge har vi de siste årene jobbet med å finne løsninger for 
hvordan man kan øke produksjonen av bærekraftig bruk av 
alger i Norge. I den forbindelse har vi deltatt på workshops, 
holdt foredrag for å engasjere fiskeoppdrettere, og etterspurt 
klare rammebetingelser for slik dyrking i Norge.

IMTA
Integrert Multitrofisk Akvakultur (IMTA) er en strategi for å 
utnytte overskudd av næringsstoffer fra oppdrett av fisk mer 
effektivt. Avfallsprodukter som feces og rester av fiskefôr fra 
havbruk er en enorm ressurs for oppdrett av andre arter som 
blåskjell og alger. Ved å dyrke disse artene i samspill med 
oppdrett av fisk kan man i tillegg oppnå en forbedring av 
miljøkvaliteten i økosystemet. 

Norge er en av de største produsentene av oppdrettsfisk i 
verden, likevel ligger Norge langt bak andre land i utviklin-
gen av IMTA. Bellona er overbevist om at det bare er snakk 
om tid før IMTA får sitt gjennombrudd også i Norge. Bellona 
mener det er viktig å tenke langsiktig når det gjelder forny-
bare ressurser, matproduksjon og miljø, og er involvert i flere 
IMTA prosjekter.

IMTA er en akvakultur praksis hvor biprodukter fra en art 
blir resirkulert til å bli mat for en annen art. Eksempelvis 

fisk og blåskjell i kombinasjon med tare balanserer syste-
met på en miljømessig og bærekraftig måte hvor hver art 

har en samordnet funksjon i økosystemet.
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10.    Transport

Bellona ønsker å få til null-utslippsløsninger i hele den 
norske transportsektoren, og vårt arbeid har i 2011 hatt 
fokus på miljøvennlige biler, shipping og luftfart. Vi jobber 
for en helhetlig og framtidsrettet elektrifisering av 
transportsektoren, i tillegg til andre lavutslippsløsninger 
som bærekraftig biodrivstoff i fly og sjøtransport.

Miljøvennlige biler
2011 var ett gjennombruddsår for elbiler i Norge, da den 
norske elbilparken nærmest doblet seg og passerte 5500 i 
antall. Statistikken viser at vi fikk 2240 flere elbiler på norske 
veier i løpet av året, tre ganger så mange som i 2010.

På bakgrunn av vårt omfattende og årelange arbeid med 
rammevilkårene for elbiler i Norge er Bellona storfornøyd 
med denne utviklingen. Bellona har i 2011 videreført presset 
for å opprettholde dagens virkemiddelpakke for elbiler frem 
til 2020, blant annet gjennom å kreve etablering av et elbil-
forlik.

Bellona har også involvert seg i debatten om de øvrige 
bilavgiftene. Målet er at tilskudd i den norske bilparken har 
et så lavt utslipp av CO2 som mulig og at de bidrar minimalt 
til lokal luftforurensning. Bellona ønsker en dreining av bilav-
giftene i en mer miljøvennlig retning og arrangerte et frokost-
møte om bilavgifter hvor fremtredende stortingspolitikere 
deltok i paneldebatt.

Det er imidlertid ikke alle transportformer som egner seg 
for elektrifisering. Tungtransporten er et slikt tilfelle. Derfor 
jobber Bellona med bærekraftig produksjon av biodrivstoff, 
slik at også denne delen av transportsektoren kan redusere 
sine utslipp (Les mer Bellona Europa).

I oktober besøkte Bellona Tesla Motors i Palo Alto, California. 
Bellona som i 2009 fikk den første Tesla Roadster-model-
len i Norden, fikk i møtet med ledelsen en oppdatering på 
utviklingen av fremtidens elbil-teknologi og en forhåndsvis-
ning av Tesla Model S, familie-elbilen som lanseres i 2012. 
Bellona har fokus på å spre informasjon om de første familie-
elbilene innen elbilsegmentet, nå som elbilen er i ferd med å 
bli et reelt bilalternativ for folk flest.

Shipping/Marin forvaltning
Implementering av landstrøm i norske havner er en svært 
viktig sak for Bellona da det vil fjerne store utslippskilder i 
tettbefolkede strøk. I en årrekke har vi lagt ned omfattende 
ressurser i arbeidet med å få landstrøm opp på politikernes 
dagsorden og i bransjen selv.

Mandag 10. oktober 2011 høstet landstrømsarbeidet frukter. 
Vårt samarbeid med Color Line resulterte i at Norges første 
landstrømanlegg ble satt i drift på Hjortneskaia i Oslo, da 
Color Magic som første skip slo av motoren og gikk over på 
landstrøm. Neste år følger Color Fantasy etter. Når begge 
disse skipene får strøm fra land, reduseres NOX-utslippene i 

Oslo Havn med 50 tonn årlig. I tillegg reduseres CO2-
utslippene med 3000 tonn, og SOX og partikler med 0,75 
tonn. Det tilsvarer utslippene fra 1700 personbiler.

Beregninger gjort av Norske Veritas viser at man kan redu-
sere norske klimagassutslipp med 154 500 tonn CO2-ekvi-
valenter ved å legge om til landstrøm i norske havner og i 
norske skip. (Les mer i Oslo SmartCity Rapporten).
Bellona var i oktober vertskap for den internasjonale standar-
diseringskomiteen for landstøm. Delegater fra hele verden 
avsluttet her arbeidet med å få på plass en internasjonal 
standard som gjør det mulig å rulle ut landstrømsanlegg i 
stor skala.

Bellona har i 2011 økt engasjementet i partnerskapet Clean 
Ship Coalition – som har observatørstatus i FNs internasjo-
nale maritime organ IMO. IMO er det viktigste verktøyet for 
å redusere utslippene fra internasjonal skipsfart, da de har 
ansvar for å etablere virkemidler for å redusere klimagass-
utslippene i tråd med FNs klimaarbeid. Et viktig gjennom-
brudd i arbeidet fant sted på miljøkomiteens møte i London 
i juni, da man kom til enighet om Energy Efficiency Design 
Index - et system som skal bidra til å gjøre nye skip mer 
energieffektive.

Som et ledd i disse prosessene har Bellona sammen med 
Jotun startet arbeidet med å etablere en felles metode for å 
måle skrogytelse, hvor begroing er et stort problem. Et dårlig 
behandlet skrog kan øke energiforbruket med inntil 18 %, så 
det er store gevinster både økonomisk og klimamessig ved å 
få på plass felles regler for skrogytelse.

Bellona er også medlem av NGO Shipbreaking Platform som 
jobber for å sikre miljøvennlig opphugging av skip. I dag 
foregår mye av skipsopphuggingen i Bangladesh og India 
hvor skip blir trukket opp på strender og hugget opp manuelt 
under uverdige arbeidsforhold og uten kontroll på avfall og 

Bildetekst: Visepresident of Corporate Development in Tesla Motors 
Diarmuid O’Connel gav Frederic Hauge en privat omvisning på Tesla-
fabrikken i Palo Alto, Californina. (Foto: Ingrid Kristensen/Bellona)
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utslipp som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. I mai 
2011 var Bellona vertskap for årsmøtet i NGO Shipbreaking 
Platform hvor vi la opp strategi for den videre kampen mot 
denne typen virksomhet. Vi arrangerte i den anledning 
fotoutstillingen «Broken» på Doga i Oslo, hvor vi viste frem 
bilder fra skipsopphugging i Alang Bay i Bangladesh.
I samarbeid med Young Ships hadde Bellona stand på NOR 
Shippings utstilling på Rådhusplassen i Oslo i mai. Her pre-
senterte vi noen av våre visjoner for fremtidens skipsfart. 
Bellonas miljøskip Kallinika lå ved Rådhuskaia og ble brukt 
som møtearena for næringsaktører, samt at vi tok i mot inte-
resserte publikummere.

Den største utfordringen for framtidens skipsfart er hvordan 
man skal skaffe CO2-nøytral energi. Bellona bruker omfat-
tende ressurser på å sette oss inn i utslippsprofilen til olje 
versus LNG (Liquid Natural Gas). 

Bellona ønsker at flere rederier velger LNG som energi til sine 
nye skip. Vi begrunner vårt standpunkt med at det ikke er 
utslipp av svovel og partikler fra LNG-motorer. Dagens skip 
som går på tungolje har omfattende utslipp som gir store 
konsekvenser for helse, hav- og naturmiljø. LNG inneholder 
mindre karbon enn olje, gir lavere utslipp av CO2, og er bedre 
egnet til bruk i brenselceller. Velger man LNG-motorer i skips-
farten reduseres tungoljebruken og dermed potensialet for 
oljesøl ved uhell, havarier, kollisjoner og andre uforutsette 
hendelser som kan skje på sjøen.

LNG er imidlertid en fossil energikilde, og overgang til LNG er 
derfor ikke et endelig mål, men snarere en bro over til LBG 
(bio-LNG). Bellona mener at LBG er en av energikildene som 
kan gjøre skipsfarten til en del av løsningen på våre klimaut-
fordringer. I kombinasjon med brenselceller vil LBG kunne 
øke energieffektiviteten fra 35-40 prosent på dagens olje-
drevne motorer til 60-80 prosent. 

Vi samarbeider også med flere teknologibedrifter om 
utvikling av brenselceller. Målsetningen er at det om få år 
skal være mulig å fange og lagre CO2-utslippet fra brensel-
celledrevne skip, og således gjøre skipsfarten karbonnegativ. 
Det er mange utfordringer med en slik visjon, og Bellona 
jobber aktivt for å legge press på myndighetene slik at de l
ager rammebetingelser som gjør at teknologer og 
skipsnæringen sammen kan løse disse utfordringene. 

Bildetekst: Fra åpningen av Landstrømsanlegget på Hjortneskaia. Fra 
venstre: Kaptein Erling B. Hansen – Havnedirektør Anne Sigrid Hamran – 
Trond Kleivdal Colorline – Ordfører Fabian Stang – Helge Otto Mathisen 

Colorline – Sigurd Enge Bellona. (Foto: Andreas Mathismoen/Bellona)

Luftfart
Klimagassutslipp fra luftfart er et økende problem, og ver-
dens luftfartsorganisasjon har etter 15 år ennå ikke klart å bli 
enig om et globalt system som skal ivareta dette. Avgifter på 
luftfart har blitt vurdert som et mulig bidrag til å finansiere 
klimatiltak som vil fremme omstilling og innovasjon. Bel-
lona har støttet EUs inkludering av luftfart i det Europeiske 
klimakvotesystemet. I februar holdt vi innlegg om luftfart i 
Arktis på luftfartskonferansen i Bodø og vi arrangerte et eget 
arrangement om biofuels under COP17.
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11. Avfall- og miljøgifter

20. juni aksjonerte Bellona mot Oleons tankanlegg i Sande-
fjord hvor det ble påvist store mengder ulovlig lagret farlig 
avfall fra oljeindustrien. Saken fikk stor medieoppmerk-
somhet, spesielt etter at opprydningsarbeidet bokstavelig 
talt gikk i luften da det ulovlige avfallet skulle fjernes.

Bellona politianmeldte ved to anledninger DVS Norge som 
er ansvarlig for avfallet. Første gang da selskapets ulovlige 
lagring ble kjent i forbindelse med Bellona-aksjonen, og 
deretter på ny, da eksplosjonen om bord på lasteskipet Mar 
Cristina brakte på det rene selskapets manglende vilje til å 
sørge for nødvendig sikkerhet. I etterkant ble det avdekket 
tilsvarende forhold også ved Øra næringspark i Fredrikstad 
og Hoff transportservice i Bergen (Les mer under Miljø-
patruljen).

Klif tok raskt tak i saken, og har også i etterkant politianmeldt 
flere av selskapene. Den totale mangel på kontroll som ble 
avdekket i disse sakene har fått Bellona til å starte arbeidet 
med å kartlegge hvor øvrige strømmer av farlig avfall fra 
oljeindustrien tar veien. Dette blir et viktig tema for stiftel-
sens arbeid i 2012.

Bellona-medarbeidere f.v. Håvard Lundberg, Martin Hviid Nielsen og Frederic 
Hauge under Oleon-aksjonen i Sandefjord. (Foto: Bellona)

Ny stortingsmelding
Bellona har også engasjert seg i debatten knyttet til ”Ny 
Stortingsmelding for Avfall”. Sammen med Norsk Industri 
og Avfall Norge henvendte Bellona seg til miljøvernministe-
ren og ba om at denne prosessen måtte involvere aktuelle 
aktører innen avfallsområdet. Ministeren responderte po-
sitivt på dette, og departementet innkalte før sommeren til 
oppstartsmøte. Avfallsmeldingen ble også tema for Bellonas 
ressursforum våren 2011.

Bellona har i 2011 fortsatt arbeidet med avfallskvaliteter. Vi 
jobber med å synliggjøre behovet for økt fokus på ressurs-
perspektivet i avfallsbehandlingen samtidig som vi er opptatt 
av at utfordringen med økende tilfang av miljøgifter i avfallet 
må løses. Dette arbeidet videreføres gjennom Bellonas res-
sursforum i 2012. 

Gruveindustrien
Bellonas arbeid på avfallsområdet har i 2011 hatt spesielt 
fokus på gruveindustrien. Vårt mål er at fremtidens gruvein-
dustri skal bli avfallsfri gjennom bedre utnyttelse av bi-
produkter og tilbakefylling av gruvemasser i bruddene. Som 
en del av dette arbeidet har vi deltatt på en rekke konfe-
ranser og arbeidsmøter. Vi har blant annet holdt innlegg på 
Dialogkonferanse om Sydvaranger Gruve, på Norsk Bergin-
dustris bærekraftkonferanse og på medieseminaret «Hva 
ligger gjemt i norske fjell» i regi av Norsk Industri.

Bellona jobbet i mange år for at bergverksbedriften Titanias skulle slutte å 
deponere gruveslam i blant annet Jøssingfjorden, og i stedet benytte land-

deponi. (Foto: Marius Dalen/Bellona)
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12. Atomkraft
 
Fukushima-ulykken gjorde atomkraft til et av de heteste 
energipolitiske spørsmålene verden over i 2011, og Bellonas 
ekspertise ble flittig brukt i norske medier. Vi har i tillegg 
utarbeidet rapporter om atomkraftens framtidsutsikter, og 
kjempet videre mot miljøfiendtlig aktivitet på Sellafield-
anlegget i Storbritannia.

Den 11. mars 2011 ble Japan rammet av et jordskjelv som 
målte 9,0 på Richters-skala. Jordskjelvet utløste en kjempe-
messig tsunami som førte til store materielle ødeleggelser, 
og rundt 16.000 mennesker døde. Tsunamien førte også til 
at atomkraftverket Fukushima mistet strømmen og dermed 
kjølingen til sine fire reaktorer. I de dramatiske dagene etter 
jordskjelvet var det flere hydrogen-eksplosjoner ved atom-
kraftverket, som resulterte i store utslipp av radioaktivitet.

Bellonas Nils Bøhmer er Norges fremste uavhengige atom-fy-
siker med inngående ekspertise innen verdens atompro-ble-
matikk. Bøhmer ble derfor en hyppig brukt ekspert i media 
i tiden under og etter ulykken. Hele 580 nyhetsoppslag om 
Fukushima i norske aviser og nettsteder refererte til Bellonas 
ekspertise. I tillegg deltok Bøhmer i en rekke innslag på radio 
og TV.

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer intervjuet av NRK i forbindelse med 
Fukushima-katastrofen. (Foto: fra NRKs nyhetssending)

Atomprosjekt
Bellona startet i januar 2011 et prosjekt som skal se nærmere 
på konsekvenser av en eventuell storstilt nybygging av atom-
kraftverk. Ambisjonen er å kartlegge planer og langsiktige 
strategier for utvikling av atomkraft i våre naboland og finne 
ut hvilke strategier de forskjellige landene har for å hånd-
tere det radioaktive avfallet og det brukte atombrenselet. 
Vi vil identifisere ulike utfordringer innen miljø, sikkerhet og 
økonomi knyttet til økt bruk av atomkraft. Vi vil spre infor-
masjon og kunnskap om disse problemstillingene og bidra 
til en informert debatt om klima-, miljø- og energipolitikk. Vi 
skal også sørge for politisk press og medieoppmerksomhet 
rundt problemstillingene, slik at atomavfallet i Norge og våre 
nærområder behandles på en best mulig måte. I prosjektet 
er det lagt ned et omfattende arbeid i 2011, og vi har blant 
annet produsert del-rapporter om situasjonen i Tyskland, 
Japan, England, Frankrike, USA, Russland og Sverige. 
Rapportene er offentliggjort på Bellonas nettsider.

Bellonas norske og engelske nettsider ble fortløpende oppda-
tert om situasjonen ved det japanske atomkraftverket. Bare 
på våre norske nettsider publiserte vi 24 nyhetsartikler om 
ulykken og konsekvensene for utviklingen i atomkraftindus-
trien. Mange innlegg kom også på trykk i riksdekkende aviser. 
I etterkant har Bellona holdt en rekke foredrag om konse-
kvensene av Fukushima-ulykken for forskjellige offentlige og 
private aktører.

Den massive medieoppmerksomhet rundt Fukushima-
ulykken gjorde at norske politikere endelig måtte åpne 
øynene for at Norge vil påvirkes av eventuelle atomulykker 
i våre naboland. Nils Bøhmer utfordret miljøvernminister 
Erik Solheim til å bli med til London og Sellafield og Solheim 
tok utfordringen. 7. april dro de for å fremlegge norske 

bekymringene for Sellafield. Hensikten med besøket var også 
at ministeren med egne øyne skulle få se anlegget og øke sin 
forståelse av problemene som Bellona har pekt på i årevis.

Miljøvernminister Erik Solheim tok Bellonas utfordring og ble med til 
Sellafield for å øke sin forståelse av problemene Bellona har pekt på i årevis. 
(Foto: Bellona)

Videre arrangerte Bellona, Lofoten mot Sellafield og 
Sellafield 12. og 13. april et seminar om Sellafield-anlegget. 
Hovedformålet med seminaret var å sørge for informas-
jonsdeling som bidrar til økt britisk forståelse for Norges 
bekymring for Sellafield, og for å øke norsk forståelse for 
hvilke utfordringer Sellafield står ovenfor.

Like før årsskiftet kom Storbritannia med en gledelig jule-
gave: Britiske atommyndigheter foreslår å avslutte den miljø-
farlige reprosesseringen av brukt atombrensel ved Sellafield 
innen 2018. Bellona vil fortsette å holde trykket oppe i saken, 
men seieren ser ut til å være nærmere enn noen gang.
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Fukushima-ulykken ble naturligvis et viktig tema under 
Bellona sitt seminar som markerte 25 år siden Tsjernobyl-
ulykken 26. april. Her var blant andre Ukrainas ambassadør i 
Norge og Bellonas Frederic Hauge foredragsholdere.

EUs Energikommissær Oettinger inviterte i mai Bellona til 
Brussel sammen med et utvalg andre europeiske organisasjo-
ner. Vi var bedt om å komme med innspill til EUs stresstester 
av europeiske atomreaktorer. I juni var Bellona i Wien hvor vi 
deltok i den norske delegasjonen til IAEA-ministerkonferan-
sen om atomsikkerheten etter Fukushima.

Den 18. oktober arrangerte Bellona et seminar hvor den 
russiske atomindustrien ble diskutert, med blant andre den 
russiske atomeksperten Vladimir Kuznetsov og Bellonas 
Aleksander Nikitin som foredragsholdere.

Dagens situasjon
I 2011 fantes det omkring 440 atomreaktorer som brukes 
til sivile formål i til sammen 30 land, i tillegg til rundt 250 
forskningsreaktorer i 58 land, og anslagsvis 180 reaktorer 
på til sammen 140 skip og ubåter. Med atomkraftverk følger 
ulykkesrisiko, fare for spredning av atomvåpen, skyhøye kost-
nader og radioaktivt avfall som må lagres trygt i flere hundre 
tusen år. 

Fukushima-ulykken regnes som den mest alvorlige atom-
ulykken på verdensbasis siden Tsjernobyl-ulykken i Ukraina i 
1986. Selv i dag, nesten ett år etter ulykken, er det utslipp av 
radioaktivitet fra anlegget, og man har ikke full kontroll over 
reaktorene som ble mest ødelagt.

Ulykken i Japan førte til en omfattende internasjonal debatt 
om hvor sikker atomkraft er og i hvor stor grad atomkraft 
skal være en del av den fremtidige energiforsyningen. Denne 
diskusjonen setter hele atomkraftrenessansen i et nytt og 
interessent lys. For eksempel har Tyskland i etterkant av 

Fukushima-ulykken bestemt seg for å fase ut atomkraft innen 
2022. Sveits og Belgia har gjort lignende vedtak. Japan har 
signalisert at de går bort fra sine planer om en vekst i atom-
kraft fra dagens 30 prosent til over 50 prosent i 2030. Andre 
land, for eksempel Frankrike, USA, Kina og Storbritannia, har 
derimot signalisert en fortsatt satsing på atomkraft.

Bellona følger kontinuerlig med på utviklingen, og årets 
hendelser har vist hvor viktig det er at vi fortsetter dette 
arbeidet. Vi vet ikke hvilke konsekvenser Fukushima-ulykken 
vil få for utviklingen av atomkraft i verden de neste tiårene, 
men mye tyder på at ulykken har ført til store endringer i 
synet på hvilken rolle atomkraft skal spille i fremtidens enegi-
produksjon.
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13. Miljøpatruljen

Miljøpatruljen er Bellonas forlengede arm når ulykken er 
ute eller når forurensning skal avsløres. I 25 år har vi jobbet 
med å hindre og avsløre miljøkriminalitet både til lands og 
til vanns. 2011 var intet unntak.

Oljeutslipp i norsk nasjonalpark
2011 startet med et brak. I skipsleia ut fra Fredrikstad 
dundret det 165 meter lange containerskipet M/S Godafoss 
på Kvernskjæret lykt, og Ytre Hvaler nasjonalpark ble tilsølt 
av tungolje. 

Bellonas Miljøpatrulje var ved havaristen bare timer etter 
grunnstøtingen. Miljøpatruljens fremste oppgave når ulykken 
er ute, er å observere og snakke med de involverte, for så å 
ta erfaringene videre til der viktige beslutninger fattes. 

Det viste seg at losen hadde forlatt skipet kun minutter før 
grunnstøtingen. Losforskriftene som ble endret 1. januar 
2011 innebar at losen ikke lenger måtte stå helt ut i åpent 
farvann – en endring Bellona advarte mot i en hørings-
uttalelse i 2010. Reglene ble da også endret etter ulykken. 
Bellona vil fortette arbeidet med å fremme førsteprioritet 
på skipssikkerhet når losforskriftene og lovene skal revideres 
igjen (les mer under Oljeindustriens miljøutfordringer/ Olje-
vern og sikkerhet til sjøs).

Massiv fiskedød Drepte all fisk i Akerselva
I mars pumpet renseanlegget Osen ved Maridalsvannet 6000 
liter klor rett ut i Akerselva, hvilket resulterte i at nesten hele 
fiskebestanden i elven døde. Elva som er ett av Oslos mest 
brukte rekreasjonsområder og en god lakseelv ble ødelagt på 
et blunk.

Miljøpatruljen ankom raskt renseanlegget. Det viste seg at 
årsaken var en kombinasjon av menneskelig svikt og uviten-
het om hvordan renseanlegget fungerer. 

Den viktigste jobben vi kan gjøre etter et sånt utslipp, er å 
sørge for at noe slikt aldri kan skje igjen. De ansvarlige må 
stilles til rette for ødeleggelsene de har forårsaket, og det 
må synliggjøres at dårlig sikkerhet ikke lønner seg. Bellona 
politianmeldte derfor Vann- og Avløpsetaten for brudd på 
forurensningsloven.

Politiet venter på Bellona-aksjonistene som ankommer med miljøskipet 
Kallinika. (Foto: Bellona)

Oleon og DVS Norge
En tidlig junimorgen, bare dager etter Bellona fylte 25 år, 
samlet Frederic Hauge troppene på miljøskipet Kallinika og 
aksjonerte mot bedriften Oleon i Sandefjord. Vi hadde mot-
tatt tips om at de lagret farlig avfall fra oljeindustrien ulovlig, 
og ankom Sandefjord med et stort pressekorps på slep.

Oleon la seg flate og innrømmet å ha lagret farlig avfall 
ulovlig, men skyldte på at selskapet DVS Norge, som hadde 
levert avfallet, ikke hadde oppgitt nøyaktig hva det var de 
lagret for dem. DVS Norge eier et mottaksanlegg for farlig av-
fall på Mongstad hvor de behandler avfall fra oljeindustrien. 

Bellonas avsløringer viste at DVS ved begrenset kapasitet 
videresendte det farlige avfallet til aktører som ikke hadde 
godkjenning. Bellona politianmeldte derfor DVS.

Saken fikk ytterligere oppmerksomhet da opprydningsar-
beidet bokstavelig talt gikk i luften da DVS skulle flytte det 
farlige anlegget fra Olsons anlegg. Miljøpatruljen var også 
da raskt på plass og en ny anmeldelse av DVS ble levert til 
politiet. (Les mer under Avfall og Miljøgifter).

Etter aksjonen rettet Bellona fokus mot den ressurssterke 
oljeindustrien. Vi påpekte at det må være oljeindustriens 
oppgave å sørge for at eget avfall blir behandlet på en god 
måte. I desember ba Klima- og Forurensningsdirektoratet 
oljebransjen om å utrede hva som skal til for at de selv tar 
ansvaret for forsvarlig håndtering av oljeproduksjonsavfall. 
Bellona følger dette arbeidet nøye. 

Seier i Nord
Bellona har jobbet utrettelig i to tiår for å forhindre oljeut-
vinning i de sårbare områdene i Nord-Norge. Miljøpatruljen 
har vært på utallige tokter i Nord-Norge med Miljøskipet 
Kallinika for å bidra til bevisstgjøring av befolkningen, for å 
aksjonere mot etablering av oljevirksomhet, for å hindre seis-
mikkskyting i gytetiden og for å delta i den politiske debatten. 

Det var med stor glede vi i mars mottok nyheten om at re-
gjeringen utsetter avgjørelsen om oljeboring i havområdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bellona vil fortsette å 
jobbe mot den mektige oljeindustrien og sørge for at politi-
kerne tar de riktige valgene (Les mer under Olje i Nord).
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14.  Kommunikasjonsarbeid

Skal du forandre verden, må du på TV. Bellona er den 
miljøorganisasjonen i Norge med mest medieomtale i 
løpet av 2011. Våre eksperter er gjengangere i avisspalter 
og debattstudioer, og våre prosjekter vekker oppsikt også 
i utenlandske medier. Bellonas kommunikasjonsavdeling 
er daglig i kontakt med journalister som ønsker å høre vår 
mening i viktige miljøsaker.

Å opplyse om miljøspørsmål er en av Bellonas sentrale 
oppgaver. Det er viktig at folk er godt informert, ettersom 
kunnskap er avgjørende når man skal ta riktige miljøvalg. 
Bellona er tydelig på både hva vi er motstandere av og hva vi 
er tilhengere av.

Bellona var i fjor den miljøorganisasjonen som fikk mest 
publisitet i norsk presse. Et søk i mediearkivet Atekst, som 
dekker de fleste norske medier og en del utenlandske nett-
medier, viser at Bellona i 2011 er omtalt i 6461 saker – en 
framgang på godt over 1300 saker fra året før. I januar 2011 
ble sågar Bellona-satsningen Sahara Forest Project (SFP) 
omtalt i verdens mest anerkjente vitenskapelige tidsskrift 
Science, som har én million lesere.

Vi har produsert nyheter og bakgrunnsstoff til Bellona web, 
på tre forskjellige språk. Vi har holdt foredrag og debattert, 
og vi har svart på alle typer henvendelser. I 2011 publiserte 
vi på våre norske nettsider bellona.no 257 nyhetssaker, 
mot 224 året før. Den russiske webutgaven har i perioden 
ytterligere befestet sin posisjon som en ledende og uavhen-
gig nyhetskilde for mange brukere, både når det kommer 
til miljøspørsmål og -rettigheter. Den engelske weben har 
primært fokusert på å dekke internasjonale atomsaker og kli-
maforhandlingene i tillegg til informere om utviklingen innen 
karbon negative løsninger og CCS.

Bellona i media
Det er en stor spredning i temaene vi er knyttet til i media 
– vi kommenterer alt fra sparepærer til elbiler. De temaene 
Bellona har fått spesielt mye spalteplass på er olje, der 
kampen om vern av Lofoten og Vesterålen sto sentralt, og 
opplysning om farene ved atomkraft i kjølvannet av Fukushi-
ma-ulykken i Japan. Vår avdekking av miljøkriminalitet på 
Oleon-anlegget i Sandefjord rett før sommerferien fikk også 
mye spalteplass. Innen CO2-håndtering har Bellona en unik 
posisjon. Vårt arbeid med energieffektivitet og Bellonahu-
set har vært i medias søkelys med solid dekning i nasjonale 
medier da vårt nye kontorbygg åpnet. Også i 2011 har CO2-
rensingen av gasskraftverket på Mongstad vært blant sakene 
Bellona har arbeidet mye med.

Scorer best av alle
I mars 2011 publiserte det nordiske analysefirmaet Aalund 
Business Research en undersøkelse om mediearbeid hvor 
norske journalister rangerte Bellona øverst av alle norske 
interesseorganisasjoner. Undersøkelsen tok for seg fylker, 
kommuner, utdanningsinstitusjoner, statlige institusjoner, 
partier og interesseorganisasjonene, og totalt sett havnet 
Bellona på andreplass, bare forbigått av Forbrukerombudet. 
Bellona scoret best av alle i kategoriene ”Informasjonsav-
delingens kunnskap om aktuelle saker” og ”Evne til å delta i 
aktuelle debatter”.

Magasinet Kampanje presenterte i oktober en annen under-
søkelse der Bellona peker seg ut positivt: På spørsmål om 
hvem respondenten mener fremmer sine synspunkter best i 
energi- og miljødebatten, kom Bellona-leder Frederic Hauge 
ut på topp, foran både miljøvernminister Solheim og olje- og 
energiminister Borten Moe. Og i november rangerte nord-
menn i følge den årlige rapporten fra Reputation Institute 
Bellona på topp tre over merkevarer de forbinder med miljø. 

Undervisning og veiledning
Bellonas magasin “101 Løsninger på Klimakrisen” formidles 
til skoleverket via SubjectAid, og ligger på 1. plass på deres 
ranking over mest populære undervisningsmateriale etters-
purt av lærere. Magasinet brukes til prosjektoppgaver hvor 
elevene presenterer miljøløsningene for klassen. 

Bellona har også i 2011 hatt en jevn strøm av henvendelser 
fra privatpersoner som ønsker informasjon om hvordan de 
kan gå fram i lokale miljøsaker. Denne typen rådgivning prio-
riteres høyt, og Bellona bidrar på denne måten til at folk kan 
ta i bruk sine demokratiske rettigheter for å oppnå resultater. 
Vi får stadig forespørsler fra næringsliv og skoleelever om 
hvordan de kan bidra til et mer miljøvennlig samfunn.

Foredrag og debatter
Bellona holder foredrag og deltar på svært mange konfe-
ranser både i Norge og internasjonalt. Etterspørselen etter 
Bellonas deltagelse er i dag langt større enn hva vi klarer 
å dekke, men foredrag står høyt på vår prioriteringsliste, 
ettersom denne typen virksomhet er en svært viktig kom-
munikasjonskanal for å nå ut med Bellonas budskap. I løpet 
av året har vi kommunisert med mange tusen mennesker 
gjennom vår foredragsvirksomhet og deltagelse i debatter og 
på konferanser.

Miljøfakta
Den 9. juni 2011 lanserte Bellona et helt nytt nettsted for 
informasjon om miljøspørsmål: Miljøfakta.no. Her fin-
ner privatpersoner, næringsliv og offentlige virksomheter 
kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan velge mer 
bærekraftige produkter. Tekstene er korte, lett forståelige for 
et bredt publikum, og de er skrevet i et nøytralt språk. Miljø-
fakta har blitt tungt profilert på vår samarbeidspartner Eniros 
nettsteder Gule Sider og Kvasir.

23



     BELLONA årsrapport 2011

Publikasjoner
Våren 2011 la Bellonas kommunikasjonsavdeling ned et 
omfattende arbeid med å produsere et 120-siders jubileums-
magasin, i forbindelse med at organisasjonen har eksistert i 
25 år. Magasinet tar for seg Bellonas arbeid gjennom tidene 
gjennom reportasjer om Bellonas hjertesaker, kontorene i 
Russland og Europa, samt enkeltpersoners egne Bellona-
historier.

Magasinet ble distribuert blant annet med Aftenposten 
Innsikt og i samtlige Rema 1000-butikker. I tillegg har vi laget 
en egen jubileumsweb, hvor innholdet i jubileumsmagasinet 
presenteres. Denne websiten inneholder også en tidslinje, 
hvor de viktigste hendelsene i de 25 årene som har gått er 
oppført. Tidslinjen er et nyttig verktøy som vil bli videreført i 
årene som kommer.

Jubileumsmagasinet prydes av Bellonas miljøhelt og illustrerer miljøkampens 
mange fasetter og utvikling gjennom de 25 årene vi har holdt på. (Foto: Dag 
Thorenfeldt)

ZEP
Bellonas representanter Anne Karin Sæther (frem til 
september) og Paal Frisvold (fra september) har vært en del 
av ledelsen (Co-chair) i arbeidsgruppen for kommunikasjon 
(Taskforce Public Communications) i EUs teknologiplattform 
for CO2-håndtering (ZEP). Bellona har som mål å styrke ZEPs 
kommunikasjon av CO2-håndtering som et viktig klimatiltak, 
spesielt gjennom et proaktivt mediearbeid.

Bellonas fageksperter er viktige ressurser når mediene skal dekke miljø-
relaterte saker. (Foto: Dag Thorenfeldt)
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15. Bellona Europa 

Bellonas arbeid overfor EUs institusjoner fokuserer på 
energi- og klimapolitikk, og vi deltar i en lang rekke av EUs 
formelle og uformelle fora. 

Bildetekst: Bellonas medarbeidere i Brussel, f.v. Daglig leder Eivind Hoff, 
praktikant Lorelei Limousin, rådgiver Jonas Helseth, nestleder Tone Knudsen 
og styreleder Paal Frisvold. (Foto: Tim Dirven/Felix Features)

Et viktig gjennombrudd for Bellona i 2011 var da Frederic 
Hauges engasjement i en rådgivende gruppe for Europakom-
misjonen bidro til at karbon-negative løsninger ble inkludert 
i EUs «Energy Roadmap 2050». Vårt øvrige arbeid har dreid 
seg om viktige ZEP-prosesser, Bio-CCS Joint Task Force og 
CCS-veikart for Polen, samt arbeid opp mot Kommisjonens 
forslag til ny forordning for sikkerhet i offshore-sektoren.

BEST
Vårt BEST-team jobber med å kartlegge forskjellige lands 
potensial for å kutte sine CO2-utslipp fram mot 2050 - i form 
av det vi kaller CCS-veikart. (Se BEST og CCS-veikart.)
I november ferdigstilte vi en rapport om hvordan mulighets-
studiene for CCS, som er obligatorisk for nye kraftverk i EU 
siden juni 2009, bør gjennomføres. 

Polen 
Den 24. mars lanserte vi CCS-veikartet for Polen i Warszawa 
på både polsk og engelsk. Omfattende arbeid med å fremme 
CCS-veikartet er gjennomført. Høydepunktet var da Bellona 
ble invitert til å holde et seminar for underkomiteen for 
energi i det polske parlamentet 20. mai, og deretter 30. juni 
for den polske Clean Coal Technology Platform. Det polske 
CCS-veikartet ble også distribuert til samtlige generaldi-
rektører for energi i EUs medlemsland av GCCSI.

Som følge av CO2-arbeidet vårt i Europa åpnet vi i 2011 et 
nytt Bellona-kontor, Bellona Polska, i Krakow. Bellona Polska 
ble registrert som en polsk stiftelse i juni. Bellona Polska 
utarbeidet i 2011 to rapporter med anbefalinger til den neste 
polske handlingsplanen for energieffektivisering. I arbeidet 
med handlingsplanen gjennomførte vi møter og grundige 
intervjuer med Energy Service Companies (ESCOs) og andre 
enøk-aktører i bygningsbransjen, og vi leverte felles anbefa-
linger til polske myndigheter. Rapportene ble presentert for 
visestatsminister Pawlak i juli. Etter hektisk møteaktivitet i 
løpet av høsten ble en rekke av forslagene tatt opp i den nye 
polske handlingsplanen for energieffektivisering, blant annet 
forslaget om å opprette et fond for svært energieffektive 
bygninger. Handlingsplanen venter endelig godkjennelse av 
regjeringen i 2012. Rapportene er oversatt til engelsk.

Romania
Bellona Europa har gjennomført omfattende reisevirksomhet 
til Bucuresti i Romania for å bistå med råd til det rumenske 
CCS-konsortiet ”Getica” da de skulle søke EU om NER300-
midler. En av våre samarbeidspartnere i Romania, ISPE, stilte 
i 2011 to av sine ansatte tilgjengelig for å forberede et ru-
mensk CCS-veikart. Bellona er nå i ferd med å sluttføre dette 
veikartet som viser et stort potensial for karbonnegative 

løsninger i Romania. Landet har nemlig stor tilgang på bære-
kraftig biomasse og svært gode lagringsmuligheter for CO2.

ZEP 
Bellona har ledet en ”Joint Working Group On CCS Incen-
tives” som hadde fått i oppgave fra ZEPs Advisory Council å 
utarbeide en ZEP posisjon om ”CCS Deployment Incentives”. 
En workshop ble holdt i Brussel i februar for å identifisere de 
viktigste kriteriene og foretrukne alternativene for CCS-insen-
tiver. Temaet var en viktig del av diskusjonen om ny ZEP-
strategi gjennom høsten 2011. Videre representerer Bellona 
miljøorganisasjonene i en ny gruppe som har fått i oppgave 
å utarbeide en ZEP-posisjon på dette temaet i løpet av første 
kvartal 2012. (Les mer under Karbon Negativ)

Kontroversen om aminer ved Mongstad har krevd betydelig 
arbeid i ZEP i 2011. Bellona har deltatt i ferdigstillingen av 
ZEPs rapport om kostnader ved CCS i Europa, som konklu-
derer med at det ikke er noen uoverkommelige helse- eller 
sikkerhetsfarer ved teknologien. Rapporten ble vedtatt av 
ZEPs Advisory Council 15. juni.

Bellona ledet også tre møter i Task Force Policy and Regula-
tion, og har deltatt i den nyoppnevnte ad hoc-gruppen ZEP 
Strategy Group. Bellona deltok på ZEPs «Taskforce Techno-
logy» møte i Amsterdam 22. november. Et sentralt tema 
var ønsket fra enkelte deltagere i ZEP om å sammenligne 
økonomien i investeringer i fornybar energi med CCS og ned-
felle resultatene i en egen rapport. På møtet ble det klart at 
Bellonas arbeid med industri-CCS i ZEP hadde båret frukter, 
da fem representanter fra ulike industrier ble invitert til å 
presentere sine CCS-prosjekter på møtet.
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Bellona suksess i Oettingers rådgivende gruppe
Frederic Hauge ble i 2011 utnevnt som medlem i 
Oettingers rådgivende gruppe, ledet av professor Dieter 
Helm. Gruppens oppgave var å legge fram en rapport i for-
kant av meldingen «Energy Roadmap 2050» som ble 
fremmet av Kommisjonen i desember. Bellona la ned et 
omfattende arbeid i utarbeidelsen av rapporten.

Bellona hadde ambisjoner om å få inn referanser til po-
tensialet for biomasse med CCS som en karbon-negativ 
løsning, både i rapporten fra den rådgivende gruppa og i 
Kommisjonens «Energy Roadmap 2050». Begge deler klarte 
vi! Potensialet er omtalt, i likhet med referanser til Bellonas 
2030-mål for lavkarbonteknologier med CCS som et mulig 
virkemiddel. Bellona bidro også til å få inn punkter om gren-
sejusteringer/karbontoll og behovet for å la enkeltland gå 
lenger enn EU i den rådgivende gruppas rapport. 

Olje i nord
I mai hadde Bellona møter med Kommisjonen og sendte 
innspill til Kommisjonens høring om hva EU burde gjøre for 
å bedre sikkerheten for oljeboring til sjøs. I oktober kom 
Kommisjonen med et forslag til forordning for sikkerhet i 
offshoresektoren, der Bellona blant annet fikk gjennomslag 
for å behandle flytende og faste installasjoner på samme vis. 
(Les mer under Oljeindustriens miljøutfordringer).

Shipping
Bellona Europa stod bak et endringsforslag til Europaparla-
mentets rapport om EUs Arktis-politikk. I forslagene ba vi 
Kommisjonen om at de i utarbeidelsen av IMOs Polar Code 
for Shipping foreslår strenge regler for sotutslipp og for 
bruk av tungolje for skipstrafikk i Arktis. Endringsforslagene 
ble vedtatt i plenum 25. januar. Etter vedtaket har Bellona 
undersøkt nærmere hvordan sotutslipp kan reduseres gjen-
nom dialog med Transport & Environment og Kommisjonen. 
Bellona jobber videre med å identifisere foretrukne løsninger 
(Les mer under Transport – Shipping).

EBTP/biomasse
Bellona Europa arrangerte i februar det første møtet i ZEP og 
EBTPs felles arbeidsgruppe (JTF) for bio-CCS. Mandatet ble 
endelig vedtatt sammen med en arbeids- og møteplan for 
2011.

I mars deltok Bellona Europa på World Biofuels Markets 
hvor vi holdt en presentasjon av Bellonas arbeid på dette 
området. Vi har også gitt innspill til Kommisjonens høring om 
bærekraftighetskrav for biomasse i fast- og gassform.

Bellona har sendt et skriftlig innspill om bakgrunn for å satse 
på ny produksjon av alger (både makro- og mikroalger) til 
Kommisjonen, og vi holdt innlegg om dette på en workshop i 
Berlin i juni.

I mai holdt Kommisjonen et seminar om biodrivstoff i 
luftfartssektoren hvor de hadde invitert relevante aktører, 
blant dem Bellona. I oktober deltok vi på IEAs workshop om 
bioenergi i Paris hvor vi presenterte Bellonas arbeid med Bio-
CCS. Representanter fra store deler av verden uttrykte stor 
interesse for dette arbeidet. Bellona deltok videre i et panel 
med EBTP-formann Lars Hansen på Europa Bio-konferansen 
om bio-basert økonomi i Amsterdam i oktober.

BioCCS/Joint Task Force (JTF)
Tre møter er avholdt i JTF BioCCS i 2011. Bellona har for-
beredt og skrevet utfyllende referater fra disse møtene, samt 
utarbeidet en utfyllende disposisjon for en rapport som skal 
produseres av JTF. Bellona har også på vegne av JTF utarbei-
det innspill om BioCCS som en del av Kommisjonens fremt-
idige forskningsprioriteringer etter at det syvende ramme-
programmet går ut i 2014.

Bellona leder arbeidet med å produsere en Strategic 
Research Agenda/Strategic Deployment Document (SRA/
SDD) på BioCCS som vil kunne godkjennes av begge 

moderplattformer (EBTP og ZEP).  På JTF-møtet 5. oktober 
gav gruppen støtte til arbeidet som var gjort.

Bellona Europa var i Trondheim i mai for å presentere arbei-
det i JTF på SINTEFs skyggegruppemøte for deres biomasse-
relaterte engasjement i forskningsnettverket EERA.

Bellona gav flere presentasjoner om BioCCS på våre side-
events under COP17 i Durban i desember. Her deltok blant 
andre en representant for FNs klimapanel (IPCC), som var 
svært interessert i JTF-arbeidet, og Bellona Europa ble 
oppfordret til å holde IPCC oppdatert om fremdriften i dette 
(les mer under COP17 i Durban, Sør-Afrika).
Kommunikasjon

Bellona Europa har produsert i snitt tre saker i uken for Bello-
na.org, i hovedsak om CCS. Disse sendes annen hver uke som 
Bellonas CCS-nyhetsbrev til ca. 500 mennesker, hovedsakelig 
i Europa. Bellona Europa har for øvrig bidratt med kronikker 
og stilt opp på intervjuer for norske medier en rekke ganger 
i 2011.

Bidrag i Norge
Innspill til Kommisjonens høring om “Energy Infrastructure 
Permitting” ble utarbeidet sammen med Bellona Oslo. Vi 
har også bidratt til dialog om kvotehandelssystemet med 
Finnfjord. 

Bellona Europa har utarbeidet skriftlig innspill til Kommi-
sjonen på vegne av European Environmental Bureau om 
en konsekvensutredning de har fått laget om elektrisk og 
elektronisk avfall (WEEE) og inkludering av solcellepaneler 
med eller uten kadmium under WEEE-direktivet. Vi ble 
således brukt som ekspertkilde og intervjuet i prosessen med 
utarbeidelse av rapporten.
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16.  Bellona Russland 

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

Den eneste vindmøllen i Murmansk. (Foto: Ruth Lothe/Bellona)

16.1 Atomproblematikken
Bellona har i over 20 år jobbet med å fremme økt atom-
sikkerhet, sikre forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall og 
med å etablere arenaer for et mer åpent og demokratisk 
miljøarbeid i Russland. I 2011 har fokus vært på atom-
utfordringer i Nordvest-Russland, russisk atompolitikk og 
informasjonsspredning via Bellona Web. 

I 2011 fikk Bellona et stort gjennombrudd i samarbeidet med 
russiske atommyndigheter, blant dem det statlige sel-
skapet som er ansvarlig for hele den russiske atom-
industrien, Rosatom. Bellona har jobbet intensivt med det 
russiske byråkratiet for å etablere en forståelse for at man 
gjennom å samarbeide med NGOer og gjennom offentlig 
diskusjon rundt miljøutfordringer vil oppnå de beste løs-
ningene.

Analyser og rapporter
Rapporten om flytende atomkraftverk som Bellona pub-
liserte i 2010 viste blant annet at slike prosjekter er menings-
løst økonomisk sett. I januar 2011 presenterte vi rapporten 
for Rosatom. Etterpå kom meldingen om at Rosatom ikke 
kommer til å bruke atomkraft i en eventuell utvinning av olje 
og gass i nord eller Barentshavet, noe vi fant svært gledelig.
Bellonas gjennomførte i 2011 en analyse av økonomien i 
russisk atomkraft, og denne ble møtt med stor interesse av 
både NGOer og russiske myndigheter.

Lokale forskjeller
Bellona har merket at selv om vi nå har et bra samarbeids-
forhold med sentrale atommyndigheter, er det fremdeles 
store utfordringer når det gjelder samarbeidet på lokalt nivå 
i Murmansk-området. Det er vanskelig å få på plass objek-

tive offentlige høringer og det kan være vanskelig å få tak i 
informasjon.

Dette ble smertelig klart da atomubåten Yekaterinburg stod 
i brann på skipverket ved Murmansk by i desember 2011. 
Offentlig informasjon om hendelsen var svært begrenset, 
og omfanget av hendelsen var lenge uklar. Bellona gjorde et 
omfattende arbeid med å skaffe tilveie relevant informasjon 
om hendelsen, og miljøstiftelsens atomfysiker Nils Bøhmer 
var sentral i dekningen av saken i norske medier.

Holder trykket oppe
Bellona-prosjektene, som omfatter atomsikkerhet i atom-
lagringsskipet Lepse og atomlageret i Andrejeva-bukta har 
opplevd en stillstand i 2011.  Bellona har imidlertid holdt 
fokuset på disse prosjektene gjennom hele året for å sikre 
deres posisjon på russiske myndigheters dagsorden. Vi har 
fått indikasjoner på at prosjektet vil prioriteres i 2012.

Bellonas representanter fra kontorene i Murmansk og St. 
Petersburg har deltatt aktivt på og arrangert flere seminarer 
og offentlig høringer om atomproblematikken i Russland i 
2011. I forbindelse med dette arbeidet har man publisert en 
rekke artikler på Bellonas russiske websider. Representanter 
fra Bellonas russlandsavdeling i Oslo har også arrangert og 
deltatt på en rekke seminarer, samt bidratt med ekspertise 
ved flere anledninger.  Det gjelder for eksempel Rosatoms fo-
rum i St. Petersburg i april hvor sikker håndtering av radioak-
tivt avfall og brukt atombrensel stod på dagsorden.

16.2 Industriforurensning 
Utslipp fra Norilsk Nikkel har i mer en 75 år medført store 
forurensingsproblemer på Kolahalvøya, Tajmir og i de russisk-
norske grenseområdene. Problemene, som på tross av løfter 
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om det motsatte, har ikke blitt mindre. Forurensningen har 
dessverre fått mindre oppmerksomhet både hos myndig-
hetene og folk flest de siste årene. Bellona gjorde et omfat-
tende arbeid i 2011 for å synliggjøre problemstillingene for 
norske myndigheter, særlig i Finnmark, som er direkte berørt 
av forurensningen.

Bellona har fulgt miljøpolitikken i Norilsk Nikkel tett også i 
2011, og vi har gjort en vurdering av miljøinnsatsen til Norilsk 
Nikkel-konsernet basert på data fra NILU og Metrologisk 
senter i Murmansk fylke. Konklusjonen var at forurensnings-
problemene fortsatt er urovekkende store.
I mai 2011 arrangerte man historiens første høring om No-
rilsk Nikkel. Bellona fulgte høringen tett og lot seg provosere 
over at den stort sett dreide seg om hvor bra virksomheten 
til Norilsk Nikkel er, til tross for at forurensningen i dag er like 
omfattende som før.

Konstruktiv dialog
Bellona arrangerte i oktober en rundebordskonferanse i 
samarbeid med Norilsk Nikkel på Kolahalvøya. Hensikten var 
å øke oppmerksomheten rundt forurensningen fra smelte-
verkene i de norske og russiske nordområdene. På konferan-
sen bidro miljøsjefen til fylkesmannen i Finnmark, ordføreren 
i Sør-Varanger kommune, representanter fra det norske 
generalkonsulatet i Murmansk, NILU, og representanter fra 
det russiske forskningsmiljøet, representanter for russiske 
myndigheter og ledere i Norilsk Nikkel-konsernet, samt 
fagrådgivere fra Bellona.

Rundebordskonferansen var første gang Norilsk Nikkel åpnet 
dørene for en dialog med det sivile samfunn om forurens-
ningsproblemene. Bellona håper at vi her så starten på en ny 
og mer løsningsorientert holdning og at det var begynnelsen 
på et konstruktivt samarbeid om hvordan man kan få ned 
forurensningen.

Det var god oppslutning om Rundebordskonferansen Bellona arrangerte 
sammen med Norilsk Nikkel på Kolahalvøya i oktober 2011. (Foto: Bellona)

På dagsorden
Formidling av informasjon om miljøsituasjonen i regionen og 
forurensningen fra Norilsk Nikkel-konsernet har høy priori-
tet i Bellona. Vi la ned et omfattende arbeid med å bringe 
informasjon om Bellonas synspunkter til forskjellige norske 
og internasjonale massemedier gjennom året. Vi startet også 
en kampanje på Facebook som heter «Stop Norilsk Nickel 
Pollution». I tillegg drifter vi en russisk nettside og en blogg 
om miljø og forurensning i nordområdene og skaper dermed 
forum for debatt rundt temaene.

Bellona utfordret alle fylkespartier i Finnmark om å sette 
Nikkel-saken på den politiske dagsorden i forkant av lokalval-
gene i oktober. Saken fikk god omtale i lokalpressen og bidro 
til å opplyse folk i området om forurensningssituasjonen i 
deres nærmiljø.

Bellona-rapport
Bellona produserte i 2010 en omfattende rapport om 
forurensning og miljøskader fra Norilsk Nikkel-konsernet. I 
2011 oppdaterte vi rapporten og oversatte den til engelsk: 
”Environmental Challenges in the Arctics. Norilsk Nickel: The 
Soviet Legacy of Industrial Pollution”. Frederic Hauge lanserte 
rapporten under Kirkeneskonferansen i februar og sørget for 
at Norilsk Nikkel-saken ble behørig omtalt i aviser og på tv.

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

De siste årene har en rekke lovendringer innskrenket be-
folkningens demokratiske rettigheter, både når det gjelder 
innsyn og muligheter til påvirkning av beslutningsprosesser 
i Russland. ERC, Bellonakontoret i St.Petersburg har merket 
dette i sitt arbeid med å vurdere miljøkonsekvenser av byg-
geprosjekter og utnytting av skog- og vannressurser. Korrups-
jon og miljølovgivning som blir ignorert både av myndigheter 
og næringsliv, er hverdagskost i Russland.

Et motsvar til denne utviklingen er at den russiske befolk-
ningen stadig blir mer interessert i miljø, spesielt med tanke 
på egen helse. Både i St. Petersburg og Moskva eksisterer et 
titalls grasrotbevegelser som sloss mot utbygginger og for 
et renere miljø i nærområdet. Dessverre fører dette også til 
at miljø i større grad blir et følsomt tema for myndighetene. 
Fravær av frie og uavhengige medier gjør ikke situasjonen 
enklere.

Overvåking av brudd på menneske- og miljørettigheter
Bellona driver regelmessig overvåking av brudd på miljø- og 
menneskerettighetene i Russland. Vi identifiserer ulovlighe-
ter og publiserer sakene på våre nettsteder. Vi sender også 
henvendelser til myndighetene med krav om å etterforske 
og straffe de ansvarlige. ERC Bellona sendte rundt 1000 slike 
klager til russiske myndigheter i 2011.
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Informasjonsspredning
Vi jobber for å bidra til demokratiutvikling ved å informere 
offentligheten - organisasjoner, politikere, studenter, jour-
nalister, enkeltpersoner - om menneskerettigheter, miljøret-
tigheter og retten til fri informasjon. Budskapet sprer vi via 
internett og ulike skriftlige publikasjoner.

Bellonas.ru er en av de mest besøkte miljøwebsidene i Russ-
land. Her publiserer vi informasjon om fremgangsmåter for 
hvordan russere kan ivareta egne miljørettigheter samt annet 
miljørelatert materiale. Informasjonen distribueres også via 
vårt eget magasin «Environment and Rights» som vi utgir fire 
ganger årlig.

Sammen med den kjente miljøforkjemperen Alexei Yablokov 
utarbeidet Bellonas advokat i 2011 en egen brosjyre om 
brudd på miljømenneskerettigheter i St. Petersburg. Dessu-
ten publiserte Bellona St. Petersburg i 2011 en 300 siders 
rapport om brudd på miljømenneskerettigheter i samtlige 
russiske regioner.

Gratis juridisk rådgivning og fri rettshjelp 
Bellona fører saker for russiske administrative kontrollinstan-
ser 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 2011 hadde Bellona to advokater som tok imot russiske 
borgere som trengte juridisk bistand og kjørte sakene deres 
gjennom rettssystemet. Den viktigste saken var «Citizens 
mot bygging av Okhta Center - Gazprom skyskraper i St. 
Petersburg» hvor vi vant i Høyesterett. Vi vant også saken om 
beskyttelse av aktivister som forsvarte Khimki-skogen, og vi 
kjørte en sak for å bevare Lopukhinsky-hagen i St.Petersburg 
sentrum.

Undervisning og seminarer
Bellona holdt fire online workshops for jusstudenter som 
deltar i den årlige konkurransen «Eco-advokat». De beste 
kandidatene får et abonnement på tidsskriftet «Ecology and 
Law» samt tilgang til å følge videre opplæring. Vi har opplevd 
en stor pågang for deltagelse i denne konkurransen, hvilket 
viser oss at interessen for miljørett er tiltakende ved russiske 
universiteter (Les mer – på russisk).

Sjefen for ERC Bellona Nikolay Rybakov deler ut prisen til årets Eco-advokat. 
(Foto: ERC Bellona)

Analyser og rapporter
Bellona, representert ved blant andre Alexandr Nikitin, er en 
del av Human Rights Council of St. Petersburg. Vi er ansvar-
lig for miljødelen i den årlige rapport som her utarbeides 
om menneskerettigheter i St. Petersburg (Se rapport - på 
russisk).

Russiske myndigheter har gjennomgått hvordan miljørett i 
Russland praktiseres, og presenterte i 2011 en rekk forslag 
til endringer. Bellona har evaluert disse og gitt innspill til 
forbedringer.

Bellona har i samarbeid med Transparency International 
og Higher School of Economics i Moskva gjennomført en 
overvåkning og analyse av miljøkriminalitet og korrupsjon i 
Russland. 

16.4 Ren Energi Russisk oljevirksomhet
Bellona er en aktiv pådriver i kampen for å gjøre russisk 
oljeindustri mer åpen og inkluderende, og jobber for å skape 
dialog mellom oljeindustrien og det sivile samfunnet.

Vi er bekymret for de miljømessige konsekvensene av olje-og 
gassutvikling i Arktis og overvåker kontinuerlig utbyggings-
planene ved Shtokman. I 2011 deltok Bellona på et møte 
mellom Shtockman Development (SD) og Severnaja Koalitisa 
hvor vi kom med anbefalinger og krav til SDs planlagte olje- 
og gassvirksomhet i Barentshavet. Bellona deltok også på 
fem offentlig høringer om utbyggingsplanene til SD. Bellonas 
Murmansk produserte på bakgrunn av disse høringene en 
rapport med anbefalinger for Shtokman Development AG 
vedrørende miljøkonsekvenser, og publiserte artikler om 
høringene på våre nettsider.

Vi deltok også i en ekspertgruppe, sammensatt av represen-
tanter fra ulike NGOer, med den hensikt å overvåke utbyg-
gingsplanene ved Shtokman og Prirazlomnoe.

Sprer miljøbudskapet
Bellona har i 2011 bidratt til å øke den offentlige debatt rundt 
fornybar energi og rundt olje- og gasspørsmål i Russland. 
Gjennom egenproduserte artikler på Bellona Web, gjennom 
artikler vi har fått på i aviser og gjennom våre representan-
ters opptreden i andre medier har vi bidratt til å sette disse 
temaene på dagsorden.

I februar arrangerte Bellona et seminar om klimatrusselen 
for russiske journalister. Seminaret ble gjennomført i sam-
arbeid med det norske konsulatet i Murmansk og fant sted 
i konsulatets lokaler. Russiske klimaforskere fra Moskva var 
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invitert for å holde foredrag og energiutfordringer i 
Murmansk-regionen ble diskutert. Seminaret resulterte i en 
rekke oppslag i russiske medier.

8. juni holdt Bellona et klimaseminar i Oslo med Vladimir 
Zakharov, miljørådgiver til Russlands president Medvedev, 
som hovedtaler (Les mer her).

Bellona Murmansk arrangerte et energieffektiviserings-
seminar for russiske journalister i Svanvik i november 2011. 
Her viste vi frem norsk energieffektiviseringsteknologi og 
-prosjekter. Blant prosjektene som ble presentert var 
Kirkenes Skole som er pusset opp med fokus på energi-
effektivisering.

Vi produserte i 2011 produsert en rapport om økonomiske 
aspekter for fornybar energi på Kolahalvøya. Rapporten vil 
bli presentert på et seminar om småskala fornybar energi på 
Kolahalvøya i 2012.

Utvikler tettere nettverk
Situasjonen for frie organisasjoner i Russland er foruroli-
gende. Myndighetenes kampanje mot miljø- og 
rettighetsorganisasjoner har ført til en svært vanskelig 
arbeidssituasjonen. Samarbeidet og koordineringen 
mellom miljøvernorganisasjonene er imidlertid blitt bedre 
enn noensinne, og Bellona etablerte i 2011 enda nærere 
samarbeid med andre russiske NGOer, med aktører innen 
russisk næringsliv, og med forsknings- og universitetsmiljøer.

16.5 Tsjernobyl-seminar
I april 2011 var det 25 år siden Tsjernobyl-katastrofen – den 
verste atomulykken verden hadde sett. Bellona markerte års-
dagen for ulykken med en fagkonferanse hvor vi presenterte 
nye rapporter om atomkraft. Konklusjonen var utvetydig: 
Risikoen er altfor stor og kostnadene altfor høye. 

På konferansen presenterte Bellona en rapport som tar for 
seg de reelle kostnadene knyttet til atomenergi. Analysen 
viste at den russiske atomindustrien er sterkt subsidiert og at 
den ikke er i stand til å konkurrere kommersielt.

Bellonas påpekte at den russiske atomindustrien er preget 
av korrupsjon, statlig innblanding og mangel på sunn kon-
kurranse. Slik slipper industrien å ta inn over seg de reelle 
kostnadene og blir holdt kunstig i live. Med like vilkår ville 
atomkraften i Russland bli utkonkurrert av både fornybar 
energi som vann- og vindkraft, samt til gass og andre konven-
sjonelle energibærere.

Olje- og klima-
rådgiver i Bellona 
Murmansk Nina 
Lesikhina på Bellonas 
stand under olje- og 
industriutstillingen 
i Murmansk. (Foto: 
Bellona Murmansk)

Betaler fortsatt 25 år etter
Ukrainas ambassadør Oleksandr Tsvietkov bidro på 
arrangementet med å fortelle om konsekvensene Tsjernobyl-
katastrofen har hatt for folk flest i hans hjemland.

– Tsjernobyl endret Ukraina på grunnleggende vis. Byer ble 
ubeboelige, godt jordbruksland ble ubrukelig over natten og 
vi bruker fremdeles hele fem prosent av brutto nasjonal-
produkt på å hanskes med følgene av ulykken. Tsvietkov 
fortalte også om det pågående arbeidet for å sikre trygg 
behandling av det farlige brenselet som fortsatt ligger inne i 
ulykkesreaktoren.

Bellona ønsker velkommen til Tsjernobyl-seminar.  (Foto:Bellona)
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17.  Internasjonalt klimaarbeid

Bellonas klimaarbeid baserer seg på at klimagassutslippene 
ikke begrenses av landegrenser og at utslippskutt, energi-
effektiviseringstiltak og utvikling av fornybar energi må 
gjøres globalt. Vårt arbeid retter seg således mot inter-
nasjonale aktører, så vel som nasjonale. I 2011 videreførte 
Bellona vår tradisjon for tydelig tilstedeværelse under FNs 
klimaforhandlinger og en stadig satsning på energiprosjek-
ter i utviklingsland.

Energiprosjekt i utviklingsland
Bellonas deltagelse i Sahara Forest Project har i 2011 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 kan 
gi sysselsetting og vekst i utviklingsland, samtidig som det 
ikke legger beslag på verdifull landbruksjord.  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 å skape bærekraftig 
velstand der. (Les mer under Sahara Forest Project).

Bruk av høysvovlig drivstoff
Bellona startet i 2011 et arbeid med å undersøke hvordan 
man kan gå bort fra bruk av bunkers (høysvovlig tungolje) i 
skipsfarten og erstatte den med mer miljø- og klimavennlige 
alternativer. Vi ser også på løsninger i forhold til å redu-
sere sotutslipp fra skipsindustrien. I den forbindelse holdt 
vi et foredrag på Wilhelmsen Premier Fuels internasjonale 
konferanse 13. oktober, der vi utfordret bunkersbransjen på 
hvordan de kan bli med på denne omstillingen. Som en del av 
arbeidet besøkte Bellona Veritas’ analysesenter for bunkers-
prøver hvor vi hentet inn nyttig kunnskap (Les mer under 
Transport – Shipping).

Fossilsubsidier
Bellona har siden COP14 i Poznan i 2008 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 ONS i Stavanger der 
Peter Wooders fra Global Subsidies Initiative la frem funn fra 
ulike studier om hvordan produksjon- og forbrukssubsidier 
virker. 

Bellona har vært en aktiv pådriver for at omfanget av slike 
subsidier i Norge burde undersøkes systematisk. I 2011 ble 
en slik studie påbegynt og Bellona kom med innspill til rap-
portens førsteutkast. Under COP17 i Durban ble det avholdt 
et eget side-event om fossile subsidier i Bellona Rommet.

Kortlivede klimagasser
Hydrofluorkarboner (HFK) er en av de mest hissige klima-
gassene 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. Våren 
2011 hadde Bellona besøk av representanter fra INECE som 
holdt foredrag for våre ansatte. I anledning besøket deres 
tilrettela Bellona for møter med Økokrim, Klif og Politihøys-
kolen.

Bellona har gjennom vårt samarbeid med Clean Air Task 
Force og International Cryosphere Initiative skaffet midler 
til studier av sotutslipp fra landbruks-sektoren i Russland. 
Bellona var vertskap for to side-events om Sot-utslipp under 
COP 17.

USA
For å videreutvikle vårt miljøarbeid i USA har Bellona etablert 
gode forbindelser med den amerikanske ambassaden, le-
dende tenketanker og akademikere i USA. Våren 2011 var vi 
vertskap for gjester som Andrew Light fra Center for American 
Progress, Daniel Kammen fra Verdensbanken/Universitetet i 
California, Berkeley, Tom Woods som var ansvarlig for USAs 
arbeid i Afrika under Bush-administrasjonen og Peter Woo-
ders fra Global Subsidies Initiative. Vi hadde også møter med 
Environmental Investigation Agency og Tanyette Talon som 
leder lokalgrupper i Pennsylvania mot skifergass.

Bellona arrangerte i mars et seminar om Deep Water 
Horizon, med den amerikanske admiralen, Thad Allen fra 
US Coast Guard som foredragsholder. Han var mannen som 
ledet beredskapen og opprydningen i Mexicogolfen (Les mer 
under Bellona og oljeindustrien).

Energy+ 
Våren 2011 startet utenriksdepartementet et prosjekt kalt 
Energy+. Prosjektet tar sikte på å skaffe tilveie ren energi til 
de ca. 1.3 mrd menneskene som i dag er uten. Dette skal 
skje ved å satse tungt på fornybar energi, hvor man også vil 
oppnå klimagevinster. Bellona vil ta del i Energy+ initiativet 
gjennom å lansere ulike energiprosjekter i utviklingsland. Vi 
deltok derfor på den formelle lanseringen av «Energy for All» 
i oktober og holdt i samarbeid med Utenriksdepartementet 
et foredrag om Energy+ initiativet under klimatoppmøtet i 
Durban.

CCS-arbeid utenfor EU
Bellona har gjennom en årrekke vært aktiv i Carbon Seques-
tration Leadership Forum (CSLF). I dette forumet har man 
diskutert mulighetene for bruk av CCS utenfor EU, med 
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spesielt fokus på potensialet i USA og Asia. Bellona fortsatte 
arbeidet i 2011 og bidro til å utvikle et internasjonalt ramme-
verk og incentivordninger, som CCS i de rene utviklings-
mekanismene (CDM). De rene utviklingsmekanismene gjør 
det mulig for industrialiserte land å redusere sine utslipps-
forpliktelser gjennom å starte utslippsreduserende tiltak i 
utviklingsland. Bellona anser det som svært viktig at de raskt 
fremvoksende økonomiene som India, Kina og Brasil satser 
tungt på CCS. Vi er også deltagere i det internasjonale NGO 
nettverket for CCS.

For å få best mulig internasjonalt gjennomslag arbeider 
Bellona gjennom internasjonale nettverk og partnerskap 
og er blant annet medlem av Global Climate Network, UN 
Global Compact og er observatør til hhv. IMO, UNFCCC og 
UNEP Governing Council. Arbeidet med og i disse gruppene 
fortsatte gjennom hele 2011.
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18.  COP17 i Durban, Sør-Afrika

Bellona gjorde også i 2011 en betydelig innsats på FNs 
årlige Klimatoppmøte. Strategisk plassert vegg i vegg med 
delegasjonene til USA og Tyskland lå «The Bellona Room» 
hvor vi arrangerte 24 internasjonale workshops. Her viste vi 
frem pragmatiske løsninger som kan gjennomføres uavhengig 
av om en internasjonal bindende avtale kom på plass.

Miljøvernminister Erik Solheim holdt innlegg om Energi+ på BellonaRoom. 
(Foto: Bellona)

FNs årlige klimatoppmøte COP17 ble i 2011 arrangert i den 
sør-afrikanske byen Durban i perioden 28. november til 9. 
desember. 194 land deltok i forhandlingene, og mer enn 20 
000 representanter fra regjeringer, organisasjoner, bedrifter 
og media var akkreditert til de ulike arenaene. Bellona dele-
gasjonen bestod av seks representanter fra kontorene i Oslo 
og Brussel.

Bellonas strategi under forhandlingene var å vise frem prag-
matiske løsninger som kan gjennomføres uavhengig av om en 
internasjonal bindende avtale kom på plass. Konkret dreide 
det seg om arbeid knyttet til å fremme renere og fornybar 
energi i utviklingsland, promotere karbonnegative tilnær-
minger, drive lobbyisme for CCS i CDM, industriell CCS, samt 
markedsmekanismer innen maritim sektor og luftfart.

Bellona-foredrag
Bellona holdt totalt 17 foredrag under forhandlingene, 12 
av disse på BellonaRoom. Eksternt representerte Frederic 
Hauge EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP) ved 
tre anledninger, både i Sør-Afrikas CCS-paviljong på ICC, i EUs 
paviljong samme sted og ikke minst på World Climate 
Summit lørdag 3.desember. Det anslås at han snakket for 
rundt 500 mennesker totalt på disse arrangementene.
Jonas Helseth snakket om bio-løsninger på et seminar i regi 
av den internasjonale flyindustrien (ATAG), mens Svend Søy-
land snakket om internasjonale klimautfordringer for luftfart 
og skipsfart på et offisielt arrangement i regi av FN. I tillegg 
ledet Bellona diskusjoner og presenterte konkrete forslag 
til løsninger gjennom en rekke seminarer og workshops. 
Tilbakemeldingene på Bellona-arrangementene var mange 
og positive, først og fremst fra våre samarbeidspartnere fra 
Utenriksdepartementet, Global CCS Institute, ZEP, UNIDO og 
et titalls internasjonale NGOer og tenketanker.

Media
Bellonas representanter ble flittig brukt som kommentatorer 
fra klimaforhandlingene i norske nyhetssendinger på tv og 
radio. Uttalelser fra våre representanter ble også referert 
i om lag 50 redaksjonelle oppslag i norske papiraviser, og i 
rundt 185 nettsaker.

Frederic Hauge ble dessuten intervjuet av en indisk tv-kanal 
om Sahara Forest Project. Samme prosjekt ble gjenstand 
for et fem minutters langt intervju på FNs egen tv-kanal 
«UNFCCC Climate Change TV». Frederic Hauge ble også 
intervjuet av Hub Culture under World Climate Summit der 
han holdt innlegg om CCS på vegne av ZEP.

Bellona Web dekket klimaforhandlingene nøye og vi pro-
duserte totalt 28 nyhetsartikler fra Durban. Parallelt over-
førte vi direkte sendinger fra BellonaRoom via Bellona-TV 
(Se opptak). I tillegg la vi ut i overkant av 70 meldinger på 

Twitter, hvilket gav oss en 10 % økning i antall «followers».

Nettverksbygging
Bellona har siden COP15 i København blitt en anerkjent aktør 
under klimaforhandlingene. Vi har et åpent og tillitsfullt 
forhold til sekretariatet.

Bellona har bred kompetanse på en rekke fagfelt, samt gode 
historier å fortelle enten det gjelder teknologiforståelse, 
Russlandsarbeid, CCS eller oljevern. Vi kjenner lederne og 
kjernepersonell i alle de største NGOene, sentrale forhan-
dlingsledere, 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 bredt med 
våre arrangement og budskap.

Veien videre
Bellonas satsing gjennom Sahara Forest Project og gryende 
arbeid i forhold til energitilgang i fattige land kan åpne til-
fanget av samarbeidspartnere globalt. Dagens nettverk i EU 
og USA er svært verdifullt for vårt arbeid. Videre vil vi fokusert 
på å finne allierte i de fremvoksende økonomiene.

Bellona hadde forhåpninger om et positivt utfall av arbeidet 
med rammeverk, der CCS ble en integrert del av de rene 
utviklingsmekanismene. Vi gledet oss over at partene lykkes 
med å videreføre Kyotoforpliktelsene, selv om Canada trakk 
seg. Gledelig var det at Australia kom tilbake. Vi anså det 
som svært usannsynlig at økonomiene i utviklingsland ville 
akseptere bindende forpliktelser i Durban, men er samtidig 
fornøyd med at den gamle todelingen etablert i 1992 - mel-
lom fattige land som ikke har utslippstak og rike land med 
forpliktelser - nå vil bli endret slik at alle forplikter seg. Det 
blir vår oppgave som NGO å se til at forpliktelsene som skal 
ferdigforhandles i 2015 begynner å løpe fra 1.1 2016 snarere 
enn fra 2020.
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19.  Samarbeidsprogram med 
            næringslivet
Bellona erkjente tidlig at verken miljøorganisasjonene 
eller myndighetene alene kan drive frem løsningene på 
alle miljøutfordringene verden står overfor. Vi er avhen-
gig av at næringslivet i større grad tenker på samfunns-
messige konsekvenser, og Bellona jobber målrettet for 
at de skal være rustet til å takle vanskelige miljømessige 
utfordringer.

(Foto: Bellona)

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 inte-
grasjon av miljøhensyn i et økende antall samarbeids-
bedrifter. 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 inno-
vativt 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 25 år utfordret bedrifter til å ta samfunnsansvar 
og tenke innovativt og miljøvennlig. Mange av de tekno-
logiske 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 på-
drivere for å implementere miljøløsninger, men de er avhengig 
av gode rammevilkår for å kunne løse utfordringer knyttet til 
utrulling. 

Forutsigbare rammevilkår
Bellona jobber målrettet med myndigheter, forsknings-
institusjoner og næringsliv for å påvirke rammevilkårene som 
er avgjørende for å løse dagens og morgendagens miljø-
utfordringer. 

I 2009 opplevde vi hvor skadelig uforutsette endringer i 
rammevilkår kan være for miljøløsninger.  Regjeringens 
håndtering av biodieselavgiften virket direkte avskrekkende 
på investeringslysten i miljøteknologi hos flere aktører i 
næringslivet – som opprinnelig hadde ønsker om å kommer-
sialisere og industrialisere egne miljøløsninger.

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 proak-
tive deltagelse i utformingen av europeiske rammevilkår i 
klima- og miljøspørsmål. 

Skaper møtearena
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 (Se oversikt Samarbeids-
forum).

Bellona har gjennom vårt samarbeidsprogram med nærings-
livet skapt en arena for bærekraftig næringsutvikling, et 
fellesskap for å utveksle kompetanse, erfaring og bygge relas-
joner, samt skape synergi mellom næringsliv, myndigheter og 
samfunn. 

Bellonas samarbeidspartnere i 2011:
Aker Clean Carbon, Aspelin Ramm, BKK, Brødrene Dahl, 
Color Line, Dagligvarehandelens leverandørforening (DLF), 
E-CO, Eidesvik, Eiendomsspar, Energi Norge, Eniro, Eramet, 
Ferrolegeringens Forskningsforening (FFF), Norsk Eiendom, 
Hafslund, Naturkraft, NOAH, Norsk Industri, Norsk Teknologi, 
Pangea, REC, REMA 1000, Siemens, Statkraft, Norsk Gjenvin-
ning, Wilhelmsen Maritime Services, Yara, Microsoft Norge 
og Lerøy. 

BEST
Bellona Environmental CCS Team (BEST) jobber internasjonalt 
med CO2-håndtering. BEST støttes av Global CCS Institute, Eu-
ropean Climate Foundation, Total, Shell, Aker Clean Carbon, 
Alstom, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og 
Norges forskningsråd (Les mer under Bellonas CO2-håndte-
ringsarbeid).
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20.  Samarbeidsforum

Ressursforum
Bellona lanserte i 2010 Ressursforum. Forumet har som for-
mål å jobbe med problemstillinger knyttet til verdens økende 
ressursknapphet. Representanter fra industri, vareproduksjon, 
og sentrale aktører i avfallsbransjen samles til debatt om 
hvordan utfordringene mest effektivt kan møtes, og poten-
sielt utnyttes som en konkurransefordel.

Ressursforum i 2011
29.03.2011: Det kommer en avfallsmelding, hva bør den si?
19.05.2011: Forbrukerholdninger som katalysator og bremse- 
           kloss for ressurseffektiv produksjon
01.09.2011: Industrialisert sirkulering av næringsstoffer
14.10.2011: Statsbudsjettet (Kombinert forum for Energi,  
       Ressurs og Bygg)

Energiforum
Bellonas Energiforum ble etablert i 2003 for å være en møte-
plass for sentrale aktører innen energi-, industri- og bygg- og 
eiendomsbransjen. I 2011 arrangerte vi åtte møter hvor vi 
jobbet med langsiktige og forutsigbare rammevilkår som 
fremmer fornybar energi, energieffektivisering og klimakutt i 
industrien.

Energiforum i 2011
13.01.2011: Klimagassvekting av Energibærere del 2 - hvilken  
        vekting trenger vi?
20.01.2011: El-sertifikater - hva skal til for å lykkes?
20.05.2011: CO2-kompsasjon for kraftkrevende industri
24.06.2011: Ren energi og ren industri – en motsetning?  
       - Hvilken rolle spiller utenlandskabler for energi-  
        og industrisektoren?
24.08.2011: Enova 
14.10.2011: Statsbudsjettet 2012 (Kombinert forum for 
       Energi, Ressurs og Bygg)
28.10.2011: Nettets rolle i energipolitikken 

ByggForum
Høsten 2011 startet vi opp byggforum etter samme modell 
som Energiforum. Bellonas Byggforum skal være en tverr-
faglig møteplass for å fremme langsiktige og forutsigbare 
rammevilkår for miljøriktige og energieffektive bygg.

ByggForum i 2011
15.08.2011: Støtteordninger for energieffektivisering i 
        eksisterende bygg- hva er best på kort sikt?
24.08.2011: Bellona spør: Hva kan Enova gjøre for deg, hva  
        kan du gjøre for Enova?
10.10.2011: Grønne leiekontrakter
14.10.2011: Statsbudsjettet (Kombinert forum for Energi,  
        Ressurs og Bygg)

Skyggegrupper
For å videreformidle arbeidet som gjøres i EUs teknologiplatt-
form for CO2 håndtering (ZEP) til norske CCS-aktører arrangerer 
Bellona såkalte Skyggegruppemøter.

Skyggegruppemøter i 2011
03.03.2011:  Norwegian industry – does it have         
         a future?
31.05.2011:  Biomass and CCS
15.09.2011:  CCS progress in the EU
15.11.2011:  Insentiver for CCS og Bio-CCS
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21.  Deltagelse i råd og utvalg

Frederic Hauge:
ZEP - viseformann advisory council
EBTP (European Biofuels Technology Platform) - steering      
commitee 
Joint EBTP and ZEP Task force on CCS and Bio - leder
European CCS Demonstration Project Network - medlem 
av styringsgruppen
European Industrial Initiative on CCS - medlem av s
tyringsgruppen
Roadmap 2050 advisory group EU kommissær Gunther - 
Oettinger - rådgiver
MARUT strategisk råd - medlem

Anne Lise Leonczek:
Den norske speilkomiteen SN/K 278 (fiskeri og akvakultur) 
til ISO/TC 234 - medlem
Sintefs Intergrated Mulittropich Aquaculture (IMTA) - 
partner

Nils Bøhmer: 
NOU Fase-2 utvalget, midlertidig lager for mellom- og 
høyaktivt radioaktivt avfall - medlem (NOU ferdig 
10.02.11)

Svend Søyland:
Clean Shipping Coalition - founding member
NGO ship breaking platform - member 
Focal point UNFCCC - representative UNEP government 
council
Polyteknisk forening - member
Carbon sequestation leadership forum - stakeholder 
member

Paal Frisvold:
ZEP Coordination Group - medlem
CATO-2 – International Advisory Board i den Hollandske 
CCS-plattformen - medlem
IEAs Advisory Board on Policy and Regulation for 
CCS - medlem

Erlend Fjøsna:
CEN/CENELEC - Advisory Group on Standardisation of CCS 
technologies and processes - medlem

Eivind Hoff:
ZEP – arbeidsgruppen for Policy and Regulation - co-chair
ZEP – Coordination Group - medlem
ZEP – Temporary Working Group on Market Economics - 
medlem
European Environmental Bureau (EEB) - representant for 
BellonaEuropean
Citizens’ organizations for Standardization - representant 
for Bellona 

Jonas Helseth:
Joint EBTP and ZEP Taskforce on CCS and Bio - sekre-
tariatsfunksjon
EBTP - stand-in for Frederic i Steering Committee
EBTP - medlem av arbeidsgruppene for bærekraft og 
marked
ZEP - medlem av taskforce for teknologi

Anne Karin Sæther; (-> november)
ZEP - Co-chair av arbeidsgruppen for Public Communi-
cation

Joakim Hauge:
EBTP - Medlem av arbeidsgruppen for alger og råstoff-
tilgang

Gøril Tjetland: (-> november)
ZEP – arbeidsgruppen for Technology - medlem
CO2NET, europeisk CCS-nettverk - medlem
IRIS referansegruppe - medlem
ECCO, 7. rammeprogramprosjekt - medlem
COMET, 7. rammeprogramprosjekt - medlem

Guro Nereng: 
Norsk passivhusforening - styremedlem
Manage smart in smart Grids - medlem
Norwegian Green Building Council - medlem
SN/K 223 Miljøstandardisering I BAE-næringen - medlem

Sigurd Enge: 
Evaluation of the oil for development program - resource 
team

Håvard Lundberg:
Referansegruppe for energispillet - medlem

Karl Kristensen:
OG21TTA1 - medlem
NEK (Norsk Elektroteknisk komite) - medlem
KLIF sin konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn - 
medlem
Stiftelsen Miljømerking - varastyremedlem

Martin Hviid Nielsen:
Referansegruppen for Nasjonal Transportplan 2014 – 
2023 - medlem
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22. Rapporter og publikasjoner

Januar 2011:  Historien om Bellonahuset – Brosjyre om  
  Norges mest energieffektive kontorbygg

Februar 2011:  Norilsk Nickel: The Sovjet Legacy and 
  Industrial Pollution

Februar 2011:  Bergen Smart City

Mars 2011:  Insuring Energy Independance – A CCS  
  Roadmap for Poland

April 2011:  Tsjernobyl – konsekvenser av katastrofen  
  for mennesker og natur (Russisk)

April 2011:  Floating nuclear power plants

Mai 2011:  The Economics of the Russian Nuclear  
  Power Industry

Juni 2011:  Miljøfakta.no: en forbrukerorientert web 
  side med miljøinformasjon

Juni 2011:  Bellonas Jubileumsmagasin og web

Juni 2011:  Bellonas årsrapport 2010

Oktober 2011:  Oslo Smart City
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23.  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 stiftelsens nettsider.

Styret har i 2011 bestått av følgende personer:

Viktor E. Jakobsen, styreleder valgt av stifter  

Frederic Hauge, styremedlem valgt av stifter 

Olaf Brastad, styremedlem valgt av stifter  

Erlend Fjøsna, styremedlem valgt av ansatte  

Gøril Tjetland, styremedlem valgt av de ansatte 

Tone Knudsen, varamedlem valgt av ansatte 

Lokaler
Bellona holder til i Maridalsveien 17B i Oslo.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet
Stiftelsen hadde 19 kvinnelige og 33 mannlige medarbeidere 
ved utgangen av 2011. Dette øker kvinneandel fra 31 % i 
2010 til 36,5% i 2011. Kvinneandelen i styret (inkludert 
vararepresentanter) var 28,5%

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

Miljø
Stiftelsens virksomhet belaster ikke miljøet i nevneverdig 
grad. Virksomheten påvirker det ytre miljø i form av luft-
forurensning fra forbrenning av noe fossilt drivstoff til 
transport (båt, bil/buss og fly). Bellona eier en el-bil (Buddy) 
og har en avtale som innebærer noe bruk av ytterligere en 
el-bil (Tesla).

Bellonas nye hovedkvarter er Norges mest energieffektive 
kontorbygg. Ved innredning er det bevist satset på gjenbruk 
kombinert med miljøvennlige/energieffektive løsninger. For-
bruket 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 for 
Oslo Kommune. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, men det 
var innkjøringsjusteringer knyttet til ventilasjon/varme ved 
innflytting i nytt tett bygg. 

Sykefraværet til stiftelsens ansatte var 646 dager i 2011. 

Økonomi
Inntektene ble i 2011 kr 49 308 213,-. Året gav et regnskaps-
messig overskudd på kr 1 183 781,-, da de totale kostnadene 
endte på kr 48 124 432,-.     

Pr. 31.12.2011 var stiftelsens egenkapital kr. 2 772 182,-.

Regnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde 
av stiftelsens resultat i 2011 og selskapets økonomiske stilling 
pr. 31.12.11. 

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning om 
fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede.

Oslo, 2. mai 2012

I styret for Miljøstiftelsen Bellona
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24.  Årsregnskap 2011

Resultatregnskap 2011 Balanse 2011

Driftsinntekter og driftskostnader

Støtte fra privatpersoner
Støtte fra andre
Prosjekttilskudd
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

2011

1 295 426
27 461 361
15 480 000

5 071 426
49 308 213

26 216 113
1 206 035

20 091 163
47 513 311

1 794 902

22 625
7 247

0
547 554

93 439
- 611 121

1 183 781

2010

1 464 664
26 053 567 
19 741 754

9 394 840
56 654 825

29 021 579
1 178 106

25 658 177
55 857 862

796 963

6 433
270 434

2 348
249 993 
132 966

- 103 744

693 219

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

2011

7 663 387
6 041 902

13 705 289

6 601 072
3 066 445
9 667 517

23 372 806

100 000
2 672 182
2 772 182

4 702 552
15 898 073
20 600 624

23 372 806

2010

5 235 444
2 169 250
7 404 747

8 610 398
6 014 865

14 625 263
22 030 010

100 000
1 488 401
1 588 401

2 734 473
17 707 137
20 441 610

22 030 010
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