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

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

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

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

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

Bellona St. Petersburg 
Russland er et land med store miljøproblemer, i tillegg 
har landet demokratiske svakheter som gjør miljøarbeidet 
vanskeligere. I 1998 åpnet vi Bellona St. Petersburg, hvor vi 
blant annet etablert et Miljørettighetssenter hvor våre jurister 
gir fri rettshjelp til miljøaktivister i Russland. Rundt 100 
personer benytter seg årlig av dette tilbudet. Parallelt jobber 
vi med russisk atomproblematikk, ren fornybar energi og 
industriforurensning. Per i dag jobber 16 personer i Bellona 
St. Petersburg. 
 
Bellona Russland - avdeling Norge.  
På hovedkontoret i Oslo jobber fire medarbeidere med 
Russlandspørsmål. Arbeidet omfatter utarbeidelse av CCS-
veikart, som viser potensiale for klimagassutslipp i russiske 
regioner og østeuropeiske land. Vi driver omfattende 
opplysningsarbeid om miljøløsninger for det russiske 
publikum og vi informerer norsk publikum om situasjonen i 
Russland. Grunnet vårt årelange Russlandsarbeid er Bellona 
en viktig fagekspert for norsk samfunnsliv når det kommer til 
russiske miljøspørsmål. Bellona er per i dag en av Russlands 
største miljøvernorganisasjoner.
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1. Leder
Bellona mener det er mulig å begrense den globale oppvar-
mingen og sikre en bærekraftig, trygg verden i generasjoner 
fremover. Derfor jobber vi med konkrete løsninger og like 
konkrete krav - til næringsliv, myndigheter, sivilsamfunn og 
industri.

2014 var året da FNs klimapanel IPCC ga Bellona rett i den 
strategien vi har lagt oss på helt siden vi begynte å jobbe med 
karbonrensing for to tiår år siden. I siste del av FNs femte 
hovedrapport om klimaendringene heter det nemlig at 
innføringen av karbonfangst og -lagring er en forutsetning for 
å vinne klimakampen. Dette er teknologi Bellona jobber 
iherdig med å fremme, spesielt i EU-hovedstaden Brussel, 
der vi feiret 20 år i 2014. EU er en av verdens mest ambisiøse 
aktører på utslippsreduksjoner, og gjennom langvarig tilstede-
værelse i unionens høysete har vi opparbeidet oss tung kom-
petanse og en innflytelsesrik stemme innen karbonrensing.

På karbontokt i Ukraina
At vårt arbeid for karbonfangst- og lagring blir lagt merke til, 
ble også bekreftet da vi i november åpnet kontor i Kiev for 
å jobbe med dette i gassavhengige Ukraina. Allerede før den 
offisielle åpningen meldte det ukrainske energidepartementet 
at de ønsker Bellona som spesialrådgivere for karbonnegative 
strategier. Dette er et land som står helt på bar bakke når de 
nå skal forholde seg til EU-direktiver i henhold til samarbeid-
savtalen fra 2014. Vi tar med oss både vår brede EU-kom-
petanse fra Brussel og vår tunge fagkompetanse fra Oslo inn i 
prosjektet «Ukraine & Carbon Capture and Storage: Capacity 
Building through Energy and Climate Dialogue». Prosjektet 
støttes av det norske Utenriksdepartementet, og vi er stolte 
av å kunne bidra til redusert og renere energiforbruk i landet 
hvor slikt forbruk per person er rundt tre ganger høyere enn 
gjennomsnittet for OECD-land.

Karbonnegative columbiegg
I siste del av FNs femte hovedrapport om klimaendringene 
fastslo IPCC at vi ikke kommer utenom karbonfangst og 
lagring, eventuelt i kombinasjon med bioenergi, dersom vi 
skal vinne klimakampen. Bellona satser på å utvikle bærekraf-

tig produksjon av biomasse som ikke konkurrerer med alle-
rede knappe ressurser som landareal og ferskvann. Dette er 
mye av motivasjonen bak Bellonas involvering i Ocean Forest 
og Sahara Forest Project, to helt konkrete karbonnegative 
pilotprosjekter som begge kom et godt stykke lenger i 2014. 
I Sahara Forest Project skapes ren mat, energi og rent vann i 
ørkenen ved hjelp av saltvann og CO2. De imponerende resul-
tatene fra pilotdriften i Qatar er fremhevet i en 2014-rapport 
fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk. Nå er veien 
mot et fullskalaanlegg påbegynt. Som en slags knoppskyting 
fra Sahara Forest Project har vi også Ocean Forest, der det 
økologiske samspillet mellom ulike arter i integrert havbruk 
langs norskekysten kan bidra til å minimere miljøavtrykket fra 
havbruk, og samtidig avstedkomme nye kilder til biomasse og 
ren, fornybar bioenergi.  I 2014 kom det første håndfaste pro-
duktet; Ocean Forest fremstilte åtte tonn blåskjellmel som nå 
testes ut som kortreist, marin råvare til fiskefôr. 

Farvel til rekkeviddeangsten
Nå som elbiler er blitt et reelt bilalternativ, vil Bellona kurere 
den kanskje viktigste grunnen til at mange likevel ikke kjøper 
dem - nemlig rekkeviddeangsten. Sommeren 2014 etablerte 
vi i samarbeid med Salto ladestasjoner og Sønnico første fase 
av ladekorridoren eRoute71. Åtte ladestasjoner ble satt opp 
mellom Trondheim og Nordkapp, mens ytterligere en stasjon 
åpnet i Holmestrand i desember. Med støtte fra Transnova til 
etablering av opptil 32 nye ladelokasjoner satser eRoute71 as 
på en landsdekkende ladekorridor som skal være lett til-
gjengelig via en applikasjon, med betalingsløsninger som 
selskapet er godt i gang med å utvikle. Bellona Holdning og 
Salto ladestasjoner er eiere i selskapet, og satser på etablering 
av mange flere destinasjoner i 2015. 

I skyggen av Sotsji
Selv om vi legger vår stolthet i å innta en løsningsorientert 
tilnærming til miljøutfordringene, er og forblir Bellona også 
en uavhengig vaktbikkje. Samme år som Bellona feiret 20 år 
med kontor i Russland, arrangerte landet vinter-OL i Sotsji. 
Opp mot arrangementet hadde vi tett kontakt med en lokal 
miljøorganisasjon som utarbeidet en rapport om miljøødeleg-
gelsene i forbindelse med utbyggingen. Bidragsyter Yevgeny 
Vitishko ble pågrepet noen dager før OL startet for å ha skre-
vet slagord på et gjerde som rent offisielt ikke eksisterer fordi 

det er satt opp i en nasjonalpark. Sammen med Amnesty International, 
Helsingforskomiteen og Landsforeningen for lesbiske, homo-
file, bifile og transpersoner satte Bellona kreftene inn på å 
få den internasjonale pressen til å dekke denne og lignende 
saker. Vi har også besøkt Vitishko i fengselet, der han fortsatt 
satt ved utgangen av 2014. All ære til våre russiske kolleger 
som tør å ta den byrden det er å jobbe for en NGO i Russland.
Russiske myndigheter rettferdiggjorde de massive utbyggingene 
i Sotsji med at anlegget skulle være i bruk også etter OL. Det 
som møtte Bellona da vi besøkte Sotsji et halvt år etter, var en 
snøfri spøkelsesby med tomme luksushoteller, et over-
dimensjonert tog med forsvinnende få avganger og store sår 
i naturen. Sotsji ble bygd for å være glansbilde av Russland, 
men endte med å vise landets sanne jeg med maktmisbruk og 
knebling av meningsmotstandere. Dette er utfordringer Bellona 
stadig står overfor i vårt naboland. Etter 20 år her kan vi 
imidlertid også se tilbake på en rekke prosjekter som faktisk 
har båret frukter. I 2014 kom eksempelvis atomlagerskipet 
Lepse endelig på land for å bli hugget opp, noe Bellona har 
jobbet med siden oppstart i Russland. Alt i alt viser vår meritt-
liste fra landet at ting tar tid og krever tålmodighet, men at 
fremskritt kan skje også her. 

Het iskant-problematikk
At Arktis er et enormt sårbart område, kan ikke sies mange nok 
ganger. Ei heller i 2014, da et nytt begrep ble introdusert i den 
norske miljødebatten: «Iskanten» eller «iskantsonen». Dette 
skillet mellom åpent hav og sjøis i det nordlige Barentshavet 
er fredet for petroleumsvirksomhet i samarbeidsavtalen mellom 
regjeringen, Krf og Venstre. Debatten om hvor iskanten 
faktisk går blusset imidlertid opp da regjeringen likevel foreslo å 
tildele nye områder til oljeindustrien som tydelig ville komme 
i konflikt med iskantsonen – i motstrid med alle faglige råd. 
Så lenge denne sonen flyttes på etter politikernes eget for-
godtbefinnende, er det behov for noen som følger utviklingen 
tett og roper høyt. Det å rydde opp petroleumsforurensning i 
isfylte områder i iskantsonen er så å si umulig. Bellona fortset-
ter arbeidet for at det aldri skal bli aktuelt, og startet i 2014 
også utarbeidelsen av en Arktis-rapport som skal publiseres i 
2015. 

Daglig leder - Nils Bøhmer



2. Oljeindustriens 
miljøutfordringer
Bellona arbeider for å redusere utslippene fra oljeindustrien, 
skjerme sårbare havområder fra oljevirksomhet, bedre 
sikkerheten og beredskapen og for å vise fram alternativene 
til norsk oljeindustri. 

I 2014 har Bellona jobbet spesielt med den omstridte TFO-
ordningen, som kommer i tillegg til Olje- og energidepartementets 
ordinære konsesjonsrunder. Som medlem i oljevernutvalget 
har vi satt hardt mot hardt for å unngå enhver åpning for 
oljehåndtering i isfylte farvann. Vi har også satt søkelys på 
ødeleggende forvaltningspraksis, utslippsrisiko, den sårbare 
iskanten og potensialet og utfordringene for fornybarnæringen 
i nord. 

Undergravende TFO-ordning
TFO står for tildeling av forhånds¬definerte områder, og 
innebærer at Olje- og energidepartementet deler ut blokker 
som oljeselskapene på forhånd har vist interesse for, uten å 
ivareta miljø- og klimahensyn. Ordningen ignorerer miljøfa-
glige råd, skader norsk natur som Stortingets vedtatte forvalt-
ningsplaner skulle beskyttet, og undergraver systemet for 
helhetlig havmiljøforvaltning – et system den norske regjerin-
gen fremhever internasjonalt.  
Sammen med Natur og Ungdom, WWF, Naturvernforbundet 
og Greenpeace skrev Bellona høringsuttalelse til TFO-runden 
for 2014. Der anbefalte vi at ordningen burde avvikles. Like-
vel ble TFO-området utvidet, og 54 nye utvinningstillatelser 
i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet ble gitt gjennom 
TFO. Blant områdene som ble åpnet var flere kystnære områ-
der og områder rett sør for Lofoten. Dette er områder som 
miljøfaglige etater tidligere har advart mot å åpne.

Avdekket ødeleggende praksis
I august satte Bellona dagorden da vi avdekket hvordan 
oljeselskapene systematisk fikk tillatelse til å iverksette 
prøveboringer, ofte omstridte, før klagefristen hadde utløpt. 
Bellona mente at praksisen undergravet forvaltningen av 
havområdene og gjorde det politisk nærmest umulig for 

Miljødirektoratet som myndighet å sette ned foten for et 
selskap som allerede sto klar med borkronene sine på feltet. 
Høringsrundene ble derfor så å si effektløse. Bellonas kart-
legging førte til en større debatt rundt forvaltningsregimet 
og klima- og miljøminister Tine Sundtoft måtte redegjøre 
skriftlig til Bellona. 

Stor utslippsrisiko på norsk sokkel
Oljeindustrien representerer en stor miljørisiko på norsk 
sokkel. Dette gjelder både de kontinuerlige utslippene av 
produsert vann og kjemikalier, men også risikoen for ulykker 
og utslipp i ulik skala. Bellona har i 2014 vært aktivt tilstede 
i debatten rundt begge disse truslene og deltatt i diverse 
høringsrunder for å sette fokus på miljørisikoen oljeutvinning 
innebærer. I 2014 har Bellona også deltatt i arbeidsgruppa 
som er satt ned av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for 
å utarbeide en ny stortingsmelding om beredskap. Rappor-
ten ble overlevert ministeren i desember. 

Miljøfront mot boring i iskanten
I 2014 ble et nytt begrep introdusert i den norske miljødebat-
ten. «Iskanten» eller «iskantsonen» beskriver skillet mellom 
åpent hav og sjøis i det nordlige Barentshavet. Dette området 
betraktes som særlig sårbart og verdifullt. I samarbeidsavta-
len mellom regjeringen og KrF og Venstre slås det fast at det 
ikke skal drives petroleumsvirksomhet langs iskanten. Hvor 
denne iskanten går, har det imidlertid hersket stor uenighet 
om, og da regjeringen foreslo å tildele nye områder til oljein-
dustrien som tydelig ville komme i konflikt med iskantsonen, 
blusset debatten opp. Som et ledd i høringsprosessen til 
23. konsesjonsrunde ble Polarinstituttet bedt om å komme 
med en oppdatert og utfyllende definisjon av iskanten. I sin 
høringsuttalelse frarådet instituttet å åpne 20 av de 61 fores-
låtte blokkene. 
Sammen med de andre miljøorganisasjonene leverte Bellona 
et omfattende høringsinnspill til konsesjonsrunden, der vi 
ba om at hele konsesjonsrunden avlyses, pekte på kunns-
kapshull og frarådet oljeboring i en 100 kilometers radius fra 
iskanten.  
Sommeren 2014 satte Statoil verdensrekord da de boret 
verdens nordligste prøveboring ”Apollo” i Barentshavet 
sørøst for Bjørnøya. Også her ble klagefristen brutt, og vi 
skrev sammen med Greenpeace brev til departementet der 

vi påklagde vedtaket. 

I havn med samstemt oljevernrapport
Våren 2014 ble Bellona utnevnt av Samferdselsdepartemen-
tet til å sitte i et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, 
produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk 
oljevernberedskap kan styrkes. Sammen med de andre med-
lemmene, som inkluderte Norsk Olje og Gass, NHO, LO, KS 
og flere forskningsinstitusjoner, la Bellona ned en betydelig 
innsats i dette arbeidet helt frem til utløpet av året. For Bel-
lona var det et viktig poeng at den endelige rapporten skulle 
inneholde klare anbefalinger uten dissens. Vi mener dette er 
nødvendig for størst mulig gjennomslag – fravær av dissens 
gjør at politikerne ikke kan nøye seg med å konstatere at 
meningene er delte. Oljevernutvalgets endelige rapport, 
med tittel «Norsk oljevernberedskap – rustet for fremtiden?» 
peker på viktige svakheter i norsk oljevernsforskning. Bellona 
er spesielt fornøyd med anbefalingen om å etablere et eget 
femårig forskningsprogram med en årlig ramme på min 40 
millioner, samt fokuset på følgeforskning og problematiserin-
gen av gapet mellom forskning og utvikling.

Is + råolje = fortsatt usant
Å få i havn en entydig rapport er naturligvis en krevende 
øvelse. Debatten i oljevernutvalget stod blant annet om hvor-
dan forholde seg til oljevern i isfylte farvann. SINTEF, Norsk 
Olje og Gass og universitetene i Nordland og Tromsø ivret 
etter å få satt i gang forskning på hvordan håndtere råolje 
i is. Bellona argumenterte med at Norge per i dag ikke har 
noen politikk som innebærer oljevirksomhet i isfylte farvann. 
Regjeringen har tvert imot en avtale om at Nordområdene 
holdes stengt for både petroleumsvirksomhet og konsekven-
sutredninger, og det ville dermed vært rimelig prematurt om 
utvalget anbefalte forskning på oljehåndtering i isfylt hav. 
I tråd med målsetningen om et samstemt dokument gikk 
utvalget dermed bort fra disse planene – og heller inn for det 
ovennevnte forskningsprogrammet for å styrke oljevernet i 
disse områdene, der både cruiseskip, oljetanktransport og 
annen skipsfart medfører risiko for oljeutslipp.

Enormt fornybar-potensiale i Nord
I samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre er 
Lofoten, Vesterålen og Senjas oljefrie framtid sikret ut denne 
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stortingsperioden. I 2014 har Bellona fortsatt arbeidet med 
å synliggjøre de fornybare alternativene som finnes i nord. 
Arbeidsverktøyet har i stor grad vært Nærings- og fiskeride-
partementets rapport ”Framtid i nord», lansert i april. Rap-
porten viser fram det Bellona har ment lenge; at det finnes 
et enormt uutnyttet potensial innenfor de fornybare nærin-
gene såsom fiskeri. Blant annet anslås det at man vil kunne 
bortimot femdoble sysselsettingen innenfor marine næringer 
fram mot 2050. 

Ofres for andre interesser
For at man skal sikre gode forutsetninger for disse næringene 
i nord, er det imidlertid avgjørende at de snakkes opp og ikke 
til stadighet ofres for andre interesser. Et premieeksempel på 
hvordan dette ikke gjøres så vi på Andøya i fjor høst. Norges 
Geologiske Undersøkelser fikk etter høylytte protester fra 
den lokale fiskerinæringa og hvalsafaribedrifter tillatelse til å 
skyte seismikk i Andfjorden.
Seismikkskytinga har en betydelig skremmeeffekt på livet i 
havet hvor det skytes, og fiskerne og reiselivsbedriftene fryk-
tet for inntektene. Fredag formiddag hadde det blitt obser-
vert flere hvaler i fjorden og fiskerne hadde god fangst. Etter 
mørkets frambrudd, i titida på kvelden satte seismikkskytinga 
i gang. To fiskebåter som var ute på fjorden fikk beskjed om 
å flytte seg for å gjøre plass til seismikkbåten og ble etter 
hvert bordet av Kystvakta. Kun kort tid etter seismikkskytinga 
hadde satt i gang var fjorden tømt for hval og fiskerne kunne 
melde om svart hav.

Bellona påklagde vedtaket sammen med Andøy Fiskarlag 
uten å få gehør. Bellona mener seismikkskytingen som 
ble gjennomført utgjør et brudd på Havressursloven, som 
lovfester fiskernes førsterett til havet og til å høste av havets 
ressurser. 

Anmeldelser og kystvaktkursing for bedre sikkerhet
Skipssikkerhet og oljevernberedskap er viktig for forvaltnin-
gen av norskekysten. Oljesøl fra skipstrafikk er en belastning 
for kystmiljøet, og tidligere hendelser viser at manglende 
kompetanse og sikkerhetsfokus har vært sterk medvir-
kende utslippsårsaker. Når uhellet først er ute er det ofte i 
dårlig vær og man befinner seg på utsatte steder og under 
utfordrende forhold. I september 2014 var Bellona observa-
tør på en oljevernøvelse i Oslofjorden, og i november deltok 
vi på Kystverkets seminar om verdsetting av miljøskader fra 
oljeutslipp. Oljevernberedskap er viktig for å redusere kon-
sekvensene av slike hendelser, men den har en begrenset ef-
fekt. Bellona mener preventivt sikkerhetsarbeid er den mest 
effektive måten å redusere miljøskader på norskekysten. I 
2014 bidro Bellona i Kystvaktens kursing av nye offiserer, da 
de besøkte våre lokaler og vi ga innspill om rammevilkår, 
oljevern, skipssikkerhet og relaterte spørsmål. Vi bestemte 
oss også for å anmelde selskapet Norterminal, som omlastet 
olje på uforsvarlig vis i Bøkfjorden - i islagt vann og ved en 
nasjonal laksefjord som blant annet er tilholdssted for den 
rødlistede stelleranda.



3. Bellonas arbeid for 
energi- og klimapolitikk 
i Norge
Skal vi vinne kampen mot farlige klimaendringer, må vi 
slutte å bruke energi som gir utslipp av klimagasser. Det er i 
hovedsak dette Bellonas energiarbeid i Norge handler om.

Spørsmålet om elektrifisering av feltene på Utsirahøyden var 
blant de aller viktigste energipolitiske sakene i Norge i 2014, 
og Bellona har hele tiden vært en avgjørende pådriver. Bellona 
har jobbet for at samtlige olje- og gassfelt skal elektrifiseres 
fra dag én. 

Helelektrifisering lønner seg
Helelektrifisering – det at all kraftforsyning til installasjoner 
på sokkelen er elektrisk, og ikke basert på gass – kan sikre at 
vi unngår totalt over 30 millioner tonn CO2-utslipp over Utsira-
feltenes levetid. Det er mye, ettersom Norges totale årlige 
utslipp i 2013 var på 53,9 millioner tonn. Elektrifiseringen kan 
gjennomføres til en pris som er langt rimeligere enn det vi må 
ut med dersom Klimaforliket ikke gjennomføres. 
Da Statoil i februar 2014 presenterte det såkalte konsept-
valget for utbyggingen, foreslo de elektrifisering kun av Johan 
Sverdrup-feltet i en første fase, og at de andre feltene skulle 
komme etter i en fase nummer to. Bellona var raskt ute med 
beinhard kritikk av planen, som ville medføre store og unød-
vendige klimagassutslipp.

Skapte politisk krav
Utviklingen i saken fikk stor oppmerksomhet hele vinteren og 
våren, og 16. mai krevde et stortingsflertall bestående av SV, 
MDG, Ap, Sp, KrF og Venstre at det blir full elektrifisering fra 
første dag. Det var imidlertid langt i fra siste ord i saken: I juni 
gikk Stortingets energi- og miljøkomité inn for å kreve elektri-
fisering så snart som mulig, og senest i 2022. Bellona ser på 
det som en stor seier at opposisjonen på Stortinget sørget for 
at elektrifisering på Utsira ble sikret, men skulle likevel ønske 
kravet om elektrifisering var fra dag én, og ikke senest i 2022.

Fikk rett i saksbehandlingskritikk
Bellona har lenge arbeidet for utbygging av de gode vindkraft-
prosjektene, og har kritisert saksbehandlingen i utbyggings-
prosjekter. I en rapport fra Riksrevisjonen i januar 2014 fikk vi 
støtte på at saksbehandlingen bør bli mer effektiv for å legge 
bedre til rette for økt produksjon av fornybar energi i Norge. 
Dette er helt i tråd med hva Bellona tidligere har foreslått i 
rapporten «Vindkraft - en nødvendig og sentral klimaløsning».

Grønne sertifikater kan gjøres enkelt
Et viktig krav fra Bellona har vært å gi norske vindkraftutbyg-
gere de samme vilkårene som svenske, slik at ordningen med 
grønne sertifikater i enda større grad resulterer i utbygginger 
også her til lands. Alt som skal til er å oversette og implementere 
avskrivingsregelverket de har i Sverige knyttet til fornybar 
energi. I forbindelse med regjeringens presentasjon av 
revidert nasjonalbudsjett i mai, understreket Bellona dette, og 
advarte mot å bruke den nylanserte grønne skattekommisjonen 
som en bremsekloss. 

Klimagrilling på Arendalsuka
Bellona deltok på Arendalsuka også i 2014, og arrangerte 
«Klimagrilling» sammen med Natur og Ungdom, Zero og Energi 
Norge. Bellonas petroleumsrådgiver Silje Lundberg var ord-
styrer og berømmet de unge stortingspolitikerne i panelet for 
å løfte debatten og snakke om de faktiske utfordringene vi står 
overfor i møtet mellom vår oljevirksomhet og vårt klimaans-
var. I tillegg til å ha en sammensatt politisk agenda, er Aren-
dalsuka et sosialt møtepunkt for mange. Et høydepunkt for 
Bellona-leder Frederic Hauge var samtalen med daværende 
IPCC-formann Rajendra Pachauri, der de to gikk gjennom to 
av Bellonas prosjekter Sahara Forest Project og Ocean Forest.

Velbesøkt EU-seminar
Bellona arrangerte europapolitisk seminar i Oslo i oktober. 
Temaene spente fra energisikkerhet, via norsk gass, 
karbonfangst og -lagring og til Norges påvirkningsmulighe-
ter i Brussel. En deltakerliste på over 100 personer viser at 
dette er et tema som opptar mange her i Norge. Statsråd Vi-
dar Helgesen deltok, i likhet med EUs ambassadør til Norge, 
Helen Campbell, og en lang og imponerende rekke repre-
sentanter fra politiske, industrielle og akademiske institusjoner. 
Helgesen kalte Bellonas tilstedeværelse i Brussel «en ressurs 

for Norge», og uttalte at tilstedeværelsen styrker kvaliteten på 
de norske innspillene til EU. 

Godt rustet til å skape plattformer
EU-seminaret i Oslo traff godt både tematisk og tidsmessig, 
og det er et klart behov for slike arrangementer i Norge, der 
kompetansen på politiske prosesser i EU-systemet ofte er 
mangelfull. Det er viktig for Bellona å skape plattformer der 
ulike samfunnsaktører kan møtes for å utveksle informasjon 
og erfaringer. Bellonas mangeårige engasjement i Brussel gir 
oss en enestående mulighet til å skape slike gode rom.  At en 
såpass liten organisasjon som Bellona har så stor gjennom-
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4. R&Dialogue Norge
Den tvingende nødvendige overgangen fra fossil til fornybar 
energi kan kun oppnås gjennom dialog. Det er noe Bellona 
tar på alvor.

Verden er i dag avhengig av energiproduksjon som påvirker 
klimaet negativt. Den reduksjonen av CO2-utslipp fra bruk av 
fossile brennstoff som trengs, krever en omstilling i samfunnet 
som det ikke er mulig å få til uten dialog. Bellona spiller en 
viktig rolle i R&Dialogue, et prosjekt som tar sikte på å utvikle 
både nasjonale handlingsplaner og en europeisk visjon for 
veien videre. 

Samler nasjonale handlingsplaner
R&Dialogue fokuserer på dialogen mellom forskning og 
sivilsamfunn - inkludert industri, frivillige organisasjoner og 
offentlige myndigheter - på veien mot et lavutslippssamfunn. 
Prosjektet foregår i ti ulike europeiske land og på europeisk 
nivå i Brussel. R&Dialogue er finansiert av Europakommisjonen 
og ledes av forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner og 
næringslivsaktører fra hele Europa. Det samler aktører fra 
alle sektorer og teknologier for å løse sosiale, teknologiske 
og økonomiske aspekter og har som formål at man skal lære 
av hverandre.  R&Dialogue-prosjektet har i skrivende stund 
pågått i 31 måneder, og opplever god fremgang. Bellona er 
ansvarlig for den delen av prosjektet som samler de ti nasjonale 
handlingsplanene, vi sitter i styringsgruppen og vi er prosjekt-
leder for R&Dialogue Norge. 

Identifiserer norske utfordringer
I Norge har Bellona samlet 18 norske aktører som representerer 
veldig ulike teknologier og sektorer, for sammen å komme 
fram til en felles visjon for det norske lavutslippssamfunnet. 
Det norske rådet for lavutslippssamfunnet, som ble etablert 
i 2013, har hatt en rekke møter i 2014 og har produsert en 
del skriftlig materiale. Rådet har blant annet forfattet rappor-
ten «Energi- og klimadialog i Norge i 2014». Denne rapporten 
peker på de viktigste uløste spørsmålene som må tas stilling 
til for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Eksempler på 
utfordringer som blir trukket fram er petroleumsindustriens 
rolle i fremtiden, behovet for konkrete målsettinger og 

definisjoner og hvorvidt Norge skal satse på et hjemme-
marked for fornybar energi. 

Må involvere sivile tidlig
Som leder for den europeiske delen av prosjektet, som samler 
resultatene fra de ti europeiske landene til én europeisk 
visjon, har Bellona laget en oversikt over lavutslippsdialogen 
innad i de involverte nasjonene, inkludert Norge. Hvor god er 
forståelsen for lavutslippsløsninger lokalt og nasjonalt, og hva 
er hindrene i hvert enkelt land? Rapporten «Energy dialogue - 
the story so far» svarer på dette. 
Bildet som tegner seg er sammensatt. I flere land er strømnet-
tet lite tilpasset framveksten av fornybar energi. Den økono-
miske krisen har gjort det vanskeligere å finne friske penger 
til lavutslippsløsninger og fornying av infrastruktur. Samtidig 
viser rapporten eksempler på at lokale fornybarprosjekter kan 
bli en suksess dersom borgere og sivilsamfunn blir involvert 
tidlig i utbyggingsprosessen. R&Dialogue-rapporten dannet 
grunnlaget for nasjonale, strukturerte diskusjoner i prosjek-
tets ti deltakerland.

Europeisk visjon på trappene
I juni var Bellona medarrangør for en workshop under den 
årlige Sustainable Energy Week i Brussel. Her var deltakerne 
enige om at en bred dialog må til for å skape forståelse og 
aksept for lavutslippstiltak. Men det er likevel et stykke igjen 
før dette blir skikkelig integrert i lokale og nasjonale 
beslutningsprosesser. 
Bellona er også med på å koordinere kommunikasjonen til 
prosjektet. Vi bidrar med nyhetsbrev og oppdaterer nettsiden 
rndialogue.eu. I 2014 begynte vi også planleggingsarbeidet 
for et større arrangement i Brussel. Samtidig startet vi 
prosessen med å utvikle en europeisk visjon og handlingsplan 
for lavutslippssamfunnet. 
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5. Energieffektivisering 
i bygg
Energibruk i bygninger står for over en tredel av energi-
forbruket i fastlands-Norge. Bellona jobber med å fremme 
energieffektivisering som en løsning på klimaproblemet, og 
da er den norske byggsektoren en svært aktuell arena. 

Energieffektivisering har av enkelte blitt holdt opp mot en 
forventning om lavere energipriser på relativt kort sikt. 
Bellona mener vi i Norge må løfte blikket og se frem mot 
2050. For å begrense temperaturstigningen til to grader, må vi 
innen 2050 leve i et nullutslippssamfunn. Da har vi behov for 
både mer fornybar kraft og mer effektiv energibruk. Bygg som 
oppføres nå og rehabilitering som gjennomføres i dag vil ha 
effekt i mange tiår fremover. Det er ingen tid å miste.

Trenger balanserte energikrav
I tråd med klimameldingen og klimaforliket fra 2012, ble 
arbeidet med nye minstekrav for energi i bygg – altså krav i 
byggteknisk forskrift - satt i gang i 2013. Det tverrpolitiske
klimaforliket anga passivhusnivå som energikrav. Selve 
kravsnivået skal besluttes på bakgrunn av utredninger om 
samfunnsøkonomiske konsekvenser, så vel som konsekvenser 
for helse og kompetanse i byggenæringen.  Bellona har vært 
opptatt av at man må finne en balanse mellom å sikre robust 
bygningskropp og å åpne opp for fleksibel byggeskikk og 
utvikling av nye løsninger. Dette synet har Bellona formidlet i 
kronikker, i innspillmøter med Direktoratet for byggkvalitet og 
i referansegruppen opprettet av samme direktorat. 

Skattefradragsordning skal sikres
Bellona har lenge arbeidet for et støttesystem til et neglisjert 
segment; de enkeltvise og mangfoldige energieffektivise-
rings-tiltakene i husholdningene. Skattefradrag for enøk-tiltak 
i husholdninger, et av mulige virkemidler Bellona har fron-
tet, ble garantert av samarbeidspartiene Venstre, Krf, Høyre 
og Frp i valgkampen og fulgt opp i samarbeidsavtalen og 
Sundvolden-plattformen. Gjennom 2014 arbeidet Bellona 
sammen Norsk Teknologi, Byggenæringens landsforening, 
Norske boligbyggelag, Zero og Naturvernforbundet for å 

sørge for at den lovede skattefradragsordningen kom på 
plass. Regjeringen valgte i statsbudsjettet for 2015 å lansere 
en midlertid rettighetsbasert ordning gjennom Enova, og har 
sagt at dette skal gjøres om til en fradragsordning i skatte-
systemet med Enova som godkjennende myndighet. Bellona 
følger opp for å sikre at regjeringen fremmer forslag til skatte-
fradragsordning i revidert nasjonalbudsjett for 2015.

Jubler for ny mål-mulighet
Etter den rødgrønne regjeringens flaue forsøk på en målsetning 
for energieffektivisering, var det svært gledelig at den nye 
regjeringen varslet at en ny, ambisiøs og kvantifiserbar målsetning 
skal på plass. Bellona mener et overordnet mål er viktig, da 
det vil danne et premiss for en samlet virkemiddelpakke
 innen feltet. Dette må også bety at virkemidler justeres
 underveis, for å sikre at man når målet. Vi mener det er natur-
lig at en målsetning for energieffektivisering blir omhandlet i 
den kommende energimeldingen, ettersom de ulike sektorers 
energi- og effektbruk må ses i sammenheng med energisyste-
met. Dette har Bellona kommunisert gjennom avisoppslag og 
møter med OED, og ikke minst gjennom våre innspill til energi-
meldingen.
I tillegg til energieffektivisering jobber Bellona også for at fossile 
brensler som olje og gass fases helt ut av byggsektoren og fjer-
nvarmeproduksjonen. Vi jobber også for at spisslasten, altså 
den energien man bruker på de kaldeste dagene legges om 
fra dagens fossile løsninger (olje og gass) til å bli mest mulig 
fornybar. 

Opprop for grønn innkjøpsgruppe 
Selv om Sundvolden-plattformen stadfester at regjeringen 
skal «sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i 
bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løs-
ninger,» ble hele bevilgningen til Direktoratet for forvaltning 
og IKT (Difi) sitt arbeid på feltet kuttet. Difi hadde tidligere 
hatt midler for å hjelpe stat, kommune og fylkeskommune å 
implementere miljøhensyn i anskaffelser samt miljøledelse. 
Denne uheldige avgjørelsen ble tatt uten noe form for evaluering 
av Difis arbeid. Bellona krevde at Høyre, Frp, Venstre og Krf 
måtte gjenbevilge midlene over statsbudsjettet gjennom 
blant annet å organisere et opprop. Oppropet for Difis arbeid 
ble støttet av 29 aktører. Selv om Venstre og Krf gjenbevilget 
midlene i sine alternative statsbudsjetter, var bortfallet av 

midlene et faktum gjennom budsjettforliket før jul. Imidler-
tid har et samlet Storting sagt at Difi fortsatt skal arbeide for 
å sikre miljøhensyn i offentlige anskaffelser, dog innenfor 
gjeldene budsjettrammer. Bellona vil jobbe for at det kommer 
et ressurssenter på plass i Difi for å sikre at miljøhensyn tas og 
at veiledning er tilgjengelig. 

Enorm «forbrukermakt» i offentlig sektor
I 2014 leverte vi også en høringsuttalelse til Forenklingsutvalget, 
da de foreslo å stryke loven om offentlige anskaffelsers krav 
om å ta miljøhensyn. Bellona mener dette er et forslag som 
ikke kan gjennomføres. Det ligger en enorm mulighet for 
påvirkning i offentlige anskaffelser til å etterspørre og drive 
fram de nye løsningene som trengs i miljø- og klimakampen. 
Offentlig sektor bruker årlig 400 milliarder, noe som utgjør 
hele 18 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt. 150 av 
disse milliardene benyttes på bygg.

Aktivt Byggforum
Bellonas Byggforum er en tverrfaglig møteplass for å fremme 
langsiktige og forutsigbare rammevilkår for miljøriktige og 
energieffektive bygg. Her skal Bellonas politikk på byggområdet 
knas grundig. I 2014 arrangerte vi fem Byggforum-seminarer. 
Vårseminarene hadde tema «Byggsektorens rolle i energi- 
og effektbalansen», «Regelverk for bygg: Energikrav, gode 
miljøløsninger og sunt inneklima» og «Forbedret overtagelse 
og etterprøving av bygg». De to høstseminarene dreide seg 
henholdsvis om høringsforslaget omhandlende ny plusskun-
deordning, og om Bellonas fjernvarme- og kjølepolicy. Alle 
seminarene ble godt besøkt.



6. CO2-håndtering i 
Norge
2014 brakte store milepæler for CCS-teknologien både i 
Norge og internasjonalt. Bellona kjemper for at regjeringen 
skal gripe mulighetene dette gir.  

2014 var året da industrien var lokomotivet for CCS-arbeid i 
Norge, mens regjeringen satt helt stille i båten.

Står på viljen, ikke teknologien
Året ble innledet med det som skulle bli en av de største 
høringene siden andre verdenskrig; kontroll- og konstitus-
jonskomiteens gjennomgang av Mongstad-kollapsen. Under 
høringen var Frederic Hauge tydelig på at teknologien for å 
få til fullskala-CCS er tilgjengelig, og at politisk udugelighet er 
årsaken til krasjlandingen. Bellona fikk klar støtte fra tekno-
logileverandør Aker Solutions på dette. 
Det at det er den politiske viljen det står på, heller enn tekno-
logien, ble i løpet av året bevist gjennom teknologitestanleg-
get på Norcems sementfabrikk i Brevik. Her har testingen av 
Akers aminteknologi gitt svært positive resultater. 
2014 var også året da verdens første fullskala-CCS-anlegg 
åpnet. Bellona fikk representanter fra dette anlegget i Canada 
til Norge for å dele sine erfaringer med norske aktører.

Tilbakeviser dårlige unnskyldninger
I kjølvannet av nedleggelsen av Mongstad startet Solberg-
regjeringen arbeidet med å skrive en ny CCS-strategi for 
Norge. Klimaforliket slår fast at Norge skal levere et fullska-
la-anlegg innen 2020. Dette bør ligge til grunn for den nye CCS-
strategien. Bellona leverte innspill til Olje- og energideparte-
mentets arbeid og var tydelige på hvor ambisjonsnivået må 
ligge, men regjeringen valgte likevel å presentere en strategi 
helt blottet for handlekraft. 
Bellonas reaksjon på CCS-strategien og på regjeringens pås-
tand om at CCS er veldig vanskelig i Norge, var å utarbeide 
en sekspunktsplan fro hvordan Norge kan bygge opp en solid 
CCS-industri. Denne Bellona-meldingen ble sendt på høring til 
rundt 200 norske CCS-aktører og skal ferdigstilles i mars 2015. 
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7. Sahara Forest 
Project
Sahara Forest Project bruker det vi har nok av til å produsere 
det vi har for lite av. Resultatene fra pilotdriften i Qatar 
overgikk forventningene, og i 2014 gikk virksomheten over 
i neste fase.

Sahara Forest Project er en nyskapende og konkret løsning 
på energi-, vann- og matutfordringene, basert på prinsippet 
om en «trippel bunnlinje». Det vil si at aktivitetene skal være 
bra for folk, bra for miljøet og finansielt lønnsomme. I ørken 
og med saltvann og CO2 skapes ren mat og energi, rent vann 
og grønne arbeidsplasser. De imponerende resultatene fra 
pilotdriften i Qatar får mye oppmerksomhet over hele verden. 

På vei mot fullskala-anlegg
I 2014 startet neste fase. Etter å ha sikret nødvendig finansiering 
forberedes byggingen av et anlegg i Jordan, i Akaba nær Røde-
havet. Det første anlegget, som påbegynnes i 2015, vil inne-
holde saltvannskjølte drivhus, forskningsfasiliteter, utendørs 
vegeteringssoner, et PV-anlegg og fordampningsdammer for 
saltproduksjon. Dette anlegget er et første skritt mot etableringen 
av et 20 hektars test- og demonstrasjonsanlegg. Senteret vil 
være et sted for opplæring og innovasjon, og samarbeide tett 
med regional og internasjonal kompetanse på et bredt spekter 
av problemstillinger. 

Fremheves av FN
I en 2014-rapport fra FNs organisasjon for ernæring og land-
bruk er Sahara Forest Project presentert og trukket frem som 
en meget vellykket løsning for å adressere utfordringer knyttet 
til mat-, vann- og energiproduksjon i ørkenområder.

Kunnskaps- og innovasjonsgenerator
Bellona er både en av grunnleggerne av stiftelsen Sahara 
Forest Project og en av medeierne i Sahara Forest Project AS. 
Stiftelsen Sahara Forest Project, opprettet i 2010, legger til 
rette for og fremmer forskning, kunnskap og teknologibruk 
som gjør det mulig å dyrke land og skape nye arbeidsplasser 
ved lønnsom produksjon av mat, vann, biomasse og energi. 

Sahara Forest Project AS, etablert i 2011, er et norsk aksje-
selskap. Selskapets formål er å skape lønnsom innovasjon og 
miljøriktige løsninger for produksjon av mat, vann og energi. 
Målet nås ved å etablere Sahara Forest Projects teknologi i 
aktuelle land.  I 2014 etablerte Sahara Forest Project AS et 
aksjeprogram for medarbeidere og foretok en emisjon hvor 
ledende norske investorer ble med på eiersiden.
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8. Ocean Forest
Visjonen bak Ocean Forest er å vise at det er mulig å kombi-
nere bærekraftig matproduksjon og CO2-fangst. Selskapets 
målsetninger er banebrytende, og et år etter lanseringen av 
har vi lært mye og kommet i gang med en rekke tiltak – om 
enn i en annen rekkefølge enn planlagt. 

Ocean Forest, etablert sammen med Lerøy Seafood Group, 
har en visjon om bærekraftig produksjon av biomasse og 
energi langs norskekysten i stor skala. Selskapet forsker 
på hvordan det økologiske samspillet mellom ulike arter i 
integrert havbruk kan bidra til å minimere miljøavtrykket fra 
havbruk, og samtidig avstedkomme nye kilder til biomasse 
og ren, fornybar bioenergi. Dette krever nytenkning både 
innenfor regelverket og teknologi. 

Kinderegg for miljøet
I et integrert system vil utslipp av spillfôr og fiskeavføring 
fungere som «gjødsel» for arter som blåskjell og alger som 
dyrkes pelagisk i samme område. Ved å samtidig dyrke natur-
lig forekommende arter som sjøpølse og børstemarker som 
«støvsuger» havbunnen under anleggene vil man dessuten 
kunne motarbeide opphoping av næringsstoffer under anleg-
gene. På så måte vil en overgang fra monokultur til integrert 
havbruk både lede til økt ressursutnyttelse (resirkulering av 
næringsstoffer som ellers ville gått tapt) og minimert miljøpå-
virkning fra næringsutslipp (deler av næringsutslippet blir 
ekstrahert av de andre artene). Man oppnår også økt ressur-
seffektivitet bare gjennom det faktum at man høster lenger 
ned i næringskjeden, samt at alger, blåskjell og bunndyr kan 
fungere som mat, som biomasse til produksjon av biobrensel 
eller som kortreiste, marine fôrråvarer. 

Første ladning blåskjellmel
I påvente av endelige tillatelser til storstilt blåskjellproduks-
jon har vi begynt å nøste i andre spennende delmål, som for 
eksempel bruk av blåskjellmel som kortreist, marin råvare 
til fiskefôr. I november 2014 kunne Ocean Forest melde at vi 
hadde produsert åtte tonn blåskjellmel ved Pelagia Karm-
sund Fiskemel. 

Blåskjellmel inneholder mye protein og passer derfor godt 
i fiskefôr. I motsetning til planteprotein kan blåskjell dyrkes 
uten bruk av store landareal, ferskvann og sprøytemidler. 
Melet inneholder dessuten alle de aminosyrene som laksen 
trenger. 

Undersøker effekten i fôr
Ewos har nå produsert fiskefôr-pellets der blåskjellmel utgjør 
en del av sammensetningen. Målet er å teste om blåskjellmel 
kan erstatte deler av dagens proteinråvarer, såsom langreiste 
og arealkrevende planteråvarer, og/eller fiskemel. Det er 
igangsatt forsøk der vi sammenligner fiskens appetitt, vekst 
og overlevelse i grupper som er fôret med konvensjonelt fis-
kefôr og grupper som får fôr med blåskjellmel. Videre jobber 
vi sammen med Nifes for å se på om naturlig forekommende 
algetoksiner kan ha negative effekter på fisken eller forbru-
ker.  

Mulig lusekontroll-alternativ
Forskningsresultater fra laboratorieforsøk har vist at blåskjell 
filtrerer ut svømmende stadier av lakselus. Betydningen av 
blåskjell som et bidrag til ikke-medikamentell lusekontroll er 
ikke testet ut i storskala. Når vi setter i gang storstilt produks-
jon av blåskjell skal vi derfor også vurdere om det er målbare 
effekter på lusenivå som følge av storskala produksjon av 
blåskjell i nærheten av laksemerder.  

Alger som renholdsarbeidere
I Ocean Forest har vi også søkt om tillatelser til å dyrke rødal-
gen søl samt tare artene butare og sukkertare. Alger fanger 
store mengder atmosfærisk CO2, og renser dermed luft 
samtidig som de motvirker forsuring av havet. De bruker det 
vi har i overflod (CO2, sol, sjøvann og næringssalter) til å pro-
dusere det vi trenger mer av (ren luft, rent hav og biomasse 
til mat, fôr og ren, fornybar energi).      

Hjelper fisken
Tare/makroalger fungerer også som skjul for ville fiskebes-
tander. Det er estimert at den norske tareskogen er hjemsted 
for cirka tre millioner tonn fiskeyngel. Dyrkede alger i stors-
kala vil derfor også kunne bidra betydelig til de ville fiskebes-
tandene vi fisker på langs den norske kysten. Ettersom tare 
også vil være et skjul for rensefisk som naturlig beiter på lus, 

vil algene indirekte kunne bidra til et lavere lusepress.

Skal finne optimale dyrkemetoder og -arter
Hovedfokuset i Ocean Forest er sjøfasen.  Delmålene rundt 
alger omfatter derfor testing av hvilke dyrkings- og høsteme-
toder som gir størst biomasse og mest økonomisk gevinst. 
Videre er det viktig å kartlegge hvilke naturlig forekommende 
arter som er skikket for å dyrkes i integrerte systemer. Vi 
jobber derfor sammen med dyktige fagmiljøer som kan dyrke 
såkalte kimplanter («sette-alger») basert på lokale/stedegne 
morplanter, og som ser på ulike system for dyrking av alger.   

I kast med flaskehalser
I påvente av nødvendige lisenser for storstilt dyrking på 
lokaliteten som inngår i Ocean Forest har vi begynt å nøste 
i viktige flaskehalser for bruken av algene. Per i dag utnyttes 
hovedsakelig kun alginat, som bare utgjør en liten del av 
algen. Vi deltar derfor i et interregionalt forskningsprosjekt 
der hovedmålet er anvendelse av hele algefraksjonen til 
industriell videreforedling og menneskelig konsum. 



9. Havbruk
Havbruk er den formen for matproduksjon som er mest 
energi- og ressurseffektiv og legger minst press på knapphets-
ressurser.  I 2014 har Bellona jobbet med å løse miljøut-
fordringene og minimere det økologiske avtrykket slik at 
morgendagens løsninger for matproduksjon og ren energi 
skal kunne komme fra havet. 

Verdens fremtidige konflikter vil handle om kampen om til-
gang til ren energi, ren mat og rent drikkevann.  Begrensningene 
i dyrkbart landareal og ferskvann gjør at man må finne alter-
native løsninger for å dyrke nok mat til å dekke det økende glo-
bale behovet.  Målt i energiinnhold kommer bare to prosent 
av dagens globale matforbruk fra havet. Samtidig er mer enn 
70 prosent av jordas overflate dekket av hav. Vi i Bellona mener 
derfor at løsningen ligger i å dyrke havet i mye større grad enn 
det gjøres i dag.  Samtidig står næringen ovenfor store utfor-
dringer som må løses. Derfor er Bellona i aktiv dialog med 
både næring, myndigheter og fagmiljø for å finne løsninger 
for bærekraftig vekst i havbruk. 

Storinnsats bak ny sjømatmelding
En av de viktigste hendelsene for norsk havbruk i 2014 var 
høringen om Nærings- og fiskeridepartementets melding til 
Stortinget om bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretopp-
drett, den såkalte sjømatmeldingen.
Bellona er i en privilegert posisjon hvor man har en god 
dialog med beslutningstagere og myndigheter.  I forbindelse 

med sjømatmeldingen har vi derfor både vært invitert til – og 
deltatt på - møter bak lukkede dører med departement og 
stortingsgrupper, samt på åpne høringsmøter for å spille inn 
våre krav og løsningsforslag for bærekraftig vekst i norsk havbruk.  
Bellona spilte blant annet inn at handlingsregelen vil være den 
vekstmodellen som har best forutsetning for å tilrettelegge 
for miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk. Videre 
har vi spilt inn mulige strategier for hvordan de bærekraftige 
nivåene for de ulike miljøindikatorene skal oppnås, noe vi 
mente var fraværende i den sjømatmeldingen som ble lagt ut 
på høring.  

Stiller krav til næring og myndigheter
For næringens del spilte Bellona derfor inn forslag til strategier 
for endrede produksjonsmetoder, innføring av ny miljøteknologi 
og ulike tiltak for å oppnå vedvarende lave lusenivå, nedgang 
i bruk av kjemiske avlusningsmiddel, mindre rømmingsrisiko, 
økt ressursutnyttelse og bedret fiskehelsesituasjon generelt. 
For myndighetenes del er det avgjørende å tilrettelegge for 
måloppnåelse av de ulike miljøindikatorene. Dels ved å ha en 
klar strategi for tildeling av nye areal, noe som kan redusere 
både miljøpåvirkning og smitterisiko, og dels ved å ha en 
samlet strategi for forskning på og innføring av ny miljøteknologi, 
som for eksempel integrert havbruk.
Hele høringssvaret vårt er tilgjengelig på hjemmesidene til 
Bellona og til regjeringen.

Vinn-vinn med integrert havbruk
I 2013 lanserte vi Ocean Forest sammen med Lerøy Seafood 
Group for å synliggjøre i hvor stor grad integrert havbruk kan 

redusere miljøavtrykket fra havbruk. I et integrert system vil 
spillfôr og fiskeavføring fungerer som «gjødsel» for eksem-
pelvis blåskjell og alger som dyrkes pelagisk i samme område, 
samtidig som man dyrker naturlig forekommende arter som 
sjøpølse og børstemarker for å «støvsuge» havbunnen under 
anleggene. Dermed får vi minimert miljøpåvirkningene fra 
næringsutslipp, vi får resirkulert næringsstoffer som ellers 
ville gå tapt, og vi oppnår økt ressurseffektivitet bare gjennom 
det faktum at man høster lenger ned i næringskjeden, samt 
at alger, blåskjell og bunndyr kan fungere som mat, som bio-
masse til produksjon av biobrensel eller som kortreiste, marine 
fôrråvarer. 

Nytt samarbeid med Norges sjømatråd
I desember 2014 inngikk Bellona en ny, treårig samarbeid-
savtale for å fremme økt matproduksjon fra havet på en 
bærekraftig måte, denne gangen med Norges sjømatråd. 
Avtalen ble feiret med julesildverksted sammen med fiskeri-
ministeren. Hovedformålet med samarbeidet er å skape en 
god og fagbasert dialog om viktigheten av bærekraftig sjømat. 
I verden i dag er det enorm etterspørsel etter mat, renere 
energi og flere grønne arbeidsplasser. Havbruks-næringens 
miljøutfordringer kan løses, næringen kan bidra til å fjerne CO2 
fra atmosfæren og samtidig skape fremtidens grønne arbeids-
plasser. Samarbeidet med Norges sjømatråd er strategisk vik-
tig for å oppnå Bellonas ambisiøse miljømål for bærekraftig 
norsk matproduksjon til havs. I et formalisert samarbeid kan 
vi dessuten spille inn gode ideer og konstruktiv kritikk i debat-
ten om bærekraftig sjømat.

Foto: Thinkstock



10. Elbil
Bellona har i mange år stått i front for elbil i Norge. Dermed 
ble 2014 et knallår, med norsk salgsrekord, Tesla-tur fra 
Kirkenes til Murmansk og ladekorridor mellom Trondheim 
og Nordkapp.

Hele 18 090 nye elbiler ble registrert i løpet av året, en økning 
på nesten 130 prosent fra 2013. Stadig flere bilprodusenter 
hiver seg på i kampen om elbilkundene, noe som har gitt et 
raskt voksende utvalg modeller å velge i. 

Elbilfordelene hett tema
Med økt salg kommer også diskusjonen om elbilfordelene 
opp igjen. Gjennom Klimaforliket ble elbilfordelene fredet «til 
2017 eller 50 000 elbiler». Når vi nå ser at antallet biler stiger 
langt raskere enn antatt, må myndighetene ta stilling til dette 
på nytt kjappere enn planlagt. Stadig flere engasjerer seg i 
diskusjonen rundt elbilfordelene - både for og imot. Likevel 
var det i 2014 fortsatt bred politisk enighet om at norsk elbil-
politikk er en suksess som skal videreføres. Vi puster lettet ut, 
igjen, og følger nøye med videre.

Første Tesla over russergrensa
2014 var nok et år med mye fokus på elbil for Bellona. I mars 
kjørte Frederic Hauge over grensa fra Kirkenes til Murmansk 
i sin elektriske Tesla Model S i anledning kontorets 
20-årsjubileum. Dermed ble 20 års arbeid for renere industri, 
kamp mot utslippsgiganten Norilsk Nikel, og ikke minst mot 
russisk atomlobby, markert med framtidens teknologi. Første 
Tesla til å krysse den russiske grensa gikk naturlig nok ikke 
upåaktet hen, og Hauge ble møtt av et massivt pressekorps 
ved sin ankomst. 

Viste kjempepotensiale for batterilagring
I november publiserte Bellona Europa et notat som viste 
potensialet for lagring av elektrisitet i brukte elbilbatterier, og 

dermed hvordan disse batteriene blir en svært viktig del av det 
europeiske energibildet i nær framtid. Når fornybar energi kan 
lagres vil man på sikt eliminere behovet for back-up-kraftverk i 
Europa, og dermed også kunne utkonkurrere norsk gass, viste 
notatet, som fikk bred dekning i pressen.

Solid start for ny norsk ladekorridor
Sommeren 2014 etablerte Bellona, Salto ladestasjoner og 
Sønnico første fase av ladekorridoren eRoute71, med ut-
byggingen av åtte ladestasjoner mellom Trondheim og Nord-
kapp. Alle parter hadde et ønske om å ta prosjektet et stort 
skritt videre gjennom å bygge flere ladestasjoner i tiden 
framover og dermed bidra til ladeinfrastruktur i hele landet. 

I september fikk vi positivt svar på vår søknad til Transnova 
om støtte til etablering av opptil 32 nye ladelokasjoner på 
kr. 50.000,- per lokasjon. 11. november 2014 ble selskapet 
eRoute71 AS stiftet, med Bellona Holdning og Salto ladest-
asjoner som eiere.19. desember åpnet selskapets første 
ladestasjon i Holmestrand - fire ladestolper med total effekt 
på ca. 50 kW. Holmestrand kommune og NOAH var viktige 
støttespillere her. Vi er nå i dialog med flere potensielle destinasjoner 
om etableringer, samt lansering av en applikasjon. Det jobbes 
også med videreutvikling av betalingsløsninger. I 2015 vil 
mange flere destinasjoner bli etablert, og eRoute71 vil bli et 
viktig tilbud til elbileiere over hele landet.

Foto: Bellona



11. Shipping
Shipping-industrien har både de største utslippsutfordringene 
og det største potensialet for energieffektiv transport. 
Løsningene fins, og Bellona jobber for at disse skal effektvi-
seres og innføres.

Shipping-industriens miljøutfordringer henger sammen med 
at man i sjøtransport ikke har den landbaserte industriens 
mulighet til elektrifisering via strømnettet. Samtidig er 
sjøtransport en energieffektiv måte å transportere varer på, 
fordi man kan frakte enorme kvantum og fordi sjøveien byr på 
mindre motstand enn det landeveier gjør. Sjøtransport spås 
større utbredelse i fremtiden, og potensialet for hva man kan 
oppnå hvis man gjør denne transportmåten mer miljøvennlig 
er derfor enormt. Når Bellona jobber med forbedring og 
innføring av skipsfartsteknologi, er det tre områder hvor vi 
mener de utslippsreduserende tiltakene må settes inn først, 
fordi de henholdsvis er landenære og ekstra sårbare: Arktis, 
nærskipsfart og såkalte «inland waterways». I 2014 drev vi 
alt fra generelt påvirkningsarbeid i relevante fora til konkret 
nybrottsutvikling av en såkalt regenerativ propell – en propell 
som under seiling vil få elektromotoren til å fungere som en 
dynamo.

Strategisk Råd – Marut
Bellona sitter i Strategisk råd for maritim utvikling (MARUT), 
som er utnevnt av Nærings- og handelsministeren for å gi 
råd til regjerningen i saker som berører maritim næring. Her 
sitter ledende representanter for både næring og forvaltning, 
og rådet fungerer som en viktig kanal for å formidle synspunkter, 
strategier og veivalg. Bellona har i år deltatt på to møter i 
Nærings- og fiskeridepartementet strategiske råd. I et møte 
med næringsminister Monica Mæland 16.desember 2014 ble 
man enig om at rådet skulle gi anbefalinger til regjeringens 
arbeid med en ny maritim strategi. Rådet har en ambisjon om 
å følge arbeidet fra formulering av strategi og videre under-
veis i implementeringsarbeidet.

Bellona er opptatt av at i et internasjonalt marked må man 
ha fokus på energieffektivitet og miljøvennlige løsninger. Det 
er viktig at det offentlige legger til rette for slik utvikling bl.a. 

gjennom etablering av nødvendig infrastruktur for alternative 
drivstoff. Som en av verdens mest avanserte maritime nasjoner 
er ambisjonen å gå foran som gode forbilder ved å kutte 
miljøskadelige utslipp ytterligere.

Fra vei til sjø
Siden 1970-tallet har norske politikere hatt en ambisjon om 
å flytte gods fra vei til sjø. Godstransport til havs er uover-
truffent mer energieffektivt enn på vei – både fordi man kan 
transportere større volum og fordi vannmotstanden er mindre 
enn rullemotstanden – i alle fall når man ikke under nedfarten 
kan hente inn energien man har brukt til å kjøre opp Dovre. Å 
få godstransport over fra vei til sjø er også gunstig for trafikk-
sikkerheten på norske veier, for vedlikeholdsbudsjettene og 
for innlandsforurensningen. Men i løpet av det halve århun-
dret som har gått med overgangen fra vei til sjø som en uttalt 
visjon, har sjøtransporten tapt markedsandeler til trailer
transporten. Bellona jobber aktivt med å fjerne årsakene til 
dette paradokset.

Bedre rammevilkår for fraktefartøyene
I 2014 samarbeidet Bellona med Fraktefartøyenes rederiforening 
om å skape bedre rammevilkår som kan styrke konkurranse-
kraften, bidra til flåteutvidelse og oppmuntre til utvikling av 
lavutslippsløsninger som gjør norsk verftsindustri mer 
konkurransedyktig. Skal man klare å tilrettelegge for miljø-
vennlig og energieffektiv transport i Norge vil det kreve nasjonal 
koordinering, hvor man inkluderer distrikts-, samferdsels-, 
nærings- og miljøpolitikk. Bellona arbeider målrettet for at 
investeringer og politiske beslutninger skal bidra til energi-
effektive, fremtidsrettede og miljøvennlige løsninger som vil 
gi en vinn-vinn situasjon for næring, distrikt, luftkvalitet og 
miljø. Bellona deltok i 2014 på flere seminarer om temaet og 
har hatt en rekke møter med aktører innenfor feltet.

LNG viktig i nærskipsfart
At forflytningen fra vei til sjø må sammenfalle med en over-
gang til miljøvennlige løsninger for nærskipsfarten, er spesielt 
presserende fordi utslippene fra nærskipsfart har direkte 
effekt på landjorda. Effekten av NOx-utslipp i sjø er relativt 
mikroskopisk i forhold. På norskekysten er det stort sett regn 
og sørvestlig blest, og dermed blir utslippene fra all nærskips-
transport lempet rett inn på land. Dette gjelder også i stor 

grad for europeisk skipsfart, som er ti ganger så stor.  I mai 
deltok vi på et seminar om LNG som energi for fremdrift av 
skip. Bruk av LNG som energi for nærskipsflåten er et viktig 
utslippsreduserende tiltak og en av veiene til fornybar-
samfunnet. LNG er en bro over til fornybar energi. Fornybar-
alternativet Bio-LNG er et alternativ til biodiesel som vil gi 
lavere klimagassutslipp fordi NOx- og partikkelutslippene her 
blir eliminert. Bellona promoterer denne typen løsninger i alle 
fora vi er til stede. Vårt arbeid for å få redusert avgiftene har 
bidratt til at Norge i dag er det landet som i størst grad bruker 
LNG til fremdrift på skip.

Potente polarutslipp
Bellona er en av åtte stiftere av Clean Shipping Coalition (CSC), 
som setter søkelys på alle miljøaspekter knyttet til maritim 
transport. CSC jobber spesielt opp mot International Maritime 
Organization, der koalisjonen har observatørstatus. Fokus er 
på tiltak for å redusere utslipp av nitrogen- og svoveloksider og 
sot, da særlig innenfor spesielt sårbare områder med utslipps-
kontroll samt i Arktis. Bellona er ikke imot arktisk shipping, 
bare mot utslippene og risikoen for oljesøl. Bellona følger 
blant annet etablering av ny Polarkode, utfasing av tungolje 
og tiltak for å redusere klimagassutslippene og klimadriveren 
sot. Utslipp av sot i polare strøk er en meget potent klimadriver 
fordi snø og is dekket med sot vil smelte raskere. Utslipp av 
tungolje i Arktis vil være meget skadelig for marint liv og 
det vil samtidig være krevende å rydde opp da utslippet vil 
befinne seg i fjerntliggende farvann med kulde, mørke, havis 
og stormer. 

Intet strandliv for norske skip
I ledtog med NGO-en Shipbreaking Platform, som Bellona 
var med å stifte, arbeider vi spesielt med kampanjen “Off 
the Beach” som skal få en slutt på opphuggingen av skip på 
strender i Bangladesh, Pakistan og India. Opphugging på disse 
strendene er skadelig for livet i havet og for arbeiderne som 
jobber uten verneutstyr og opplæring, samtidig som miljø-
gifter som asbest, oljerester og tungmetaller blir behandlet 
uforsvarlig under disse forholdene. I 2014 rettet vi igjen 
søkelyset på norskeide eller -kontrollerte skip som endte på 
disse strendene, blant annet ved å utarbeide en «svarteliste» 
over rederier som sender skipene sine hit. Antallet norskeide 
eller -kontrollerte skip som hugges på strendene ser ut til å 



avta som følge av Bellonas påvirkningsarbeid. Vår målsetning 
er at innen utgangen av 2015 vil ingen skip fra Norge ende på 
strendene i Asia. 

Gjennombrudd for hybridbåtene
På landeveien har elektriske og hybridelektriske biler kommet 
for å bli. De har vist seg overlegne både når det gjelder støy, 
energieffektivitet og ytelse. På sjøen handler det om å drive 
propellen rundt med en elektromotor og hente energi fra 
batteribanken. Når batteribanken er tom starter man et diese-
laggregat, gassmotor, brenselscelle, solceller eller andre kilder 
for å øke rekkevidden. Hvis batteribanken på en hybridbåt er 
dimensjonert riktig kan turer gjennomføres slik at man kun 
bruker energi ladet fra land.  Tidligere har man klart å elektrifisere 
trailere med en rekkevidde på 300 kilometer, og Bellona har i 
2014 vært med på å marinisere denne batteripakka.  Kombi-
nert med dieselaggregat gir dette oss rekkevidden vi trenger 
og energibesparelsene vi ønsker. Sammen med våre partnere 
i Norge, Sverige, Danmark, Færøyene og Island skal Bellona 
hjelpe i gang et marked for denne type løsninger i Norden. I 
mai 2014 deltok Bellona også på en hybridelektrisk konferanse 
og utstilling i Amsterdam.

Revolusjonerende propell
Sammen med det islandske rederiet North Sailing, som dri-
ver seilbåt-turisme og -hvalsafari på nord-Island og Grønland, 
jobber Bellona med å planlegge, designe og installere et 
hybridelektrisk anlegg på deres båt Opal og vår båt Kallinika. 
De oppløftende resultatene av den innledende mulighetsstudien 
gjorde det mulig å sette i gang med realisering av prosjektet 
i 2014. Studien viste at elektriske motorer har større dreie-
moment over hele turtallsskalaen, noe som gir mulighet til å 
ha en større propell som går saktere rundt. Med riktig utforming 
og dreibare propellblader opplever man mindre energitap, 
og det trengs dermed mindre energi for å utføre samme 
arbeid. Propellen er normalt en av de store energilekkasjene 
i et fremdriftssystem. Mulighetsstudien viste imidlertid at 
man ved bruk av elektriske motorer kan snu dette på hodet, 
og utvikle propeller som når de sviver rundt under seil vil få 
elektromotoren til å fungere som en dynamo. I 2014 fikk 
Bellona og North Sailing i samarbeid med sveitsiske Lithium 
Storage utviklet en slik regenerativ propell, som er helt unik 
for dette prosjektet. Frederic Hauge presenterte teknologien 

i et innlegg på den årlige verftskonferansen i Ålesund i oktober. 
Dagen etter omtalte Teknisk Ukeblad gjennombruddet i ar-
tikkelen «Slik kan skip seile lydløst i Arktis».

Må samles om landstrøm
Landstrøm er en viktig del av menyen for å forbedre sjøtrans-
port-næringen. For å etablere landstrøm for skip kreves det 
ikke utvikling av ny teknologi. Barrierene er snarere stan-
dardisering og finansiering. Landstrøm representerer årlige 
utslippsreduksjoner på opptil 150 – 200.000 tonn CO2, noe 
som kan komme godt med for de utslippskuttene som politikerne 
har forpliktet seg til gjennom klimaforliket. Selv om flere 
kommunale havneselskap har gjennomført utredinger for 
landstrøm for store skip, blant annet cruiseskip, har 
prosjektene stanset opp på grunn av manglende finansiering. 
Bellona har tett kontakt med flere av aktørene som jobber 
med disse prosjektene. Vi mener at et slikt klimatiltak, som 
også bidrar til å forbedre den lokale luftkvaliteten i byene, bør 
være noe det er mulig for storting, fylkeskommune, havner og 
rederier å samarbeide om. 

Dyrt og farlig los-kostnadskuttforslag
Det har vært mye diskusjon rundt bruk av los på norske og 
utenlandske skip i norske farvann. Juni 2014 behandlet stor-
tinget forslag til ny loslov, og det ble vedtatt at opprettelse av 
et nytt losbordingsfelt ved Bastøy skal utredes. Dette området 
er omlag 20 nautiske mil nærmere Oslo enn hva som er los-
pliktig i dag, noe som vil medføre at skipene vil sparer en time 
eller to med losgebyr. I ytre Oslofjord er det maritime nasjonal-
parker på begge sider av fjorden. Å fjerne losplikten her vil øke 
risikoen for oljesøl i et område som tvert om trenger bedre 
beskyttelse. Lostjenestene er dessuten brukerfinansierte, 
og ved å opprette et tredje bordingsfelt mot dagens to øker 
totalkostnadene. Når man så legger til grunn at lostjenesten 
per i dag er det mest kostnadseffektive tiltaket for økt skips-
sikkerhet på norskekysten, mener Bellona at opprettelsen av 
et nytt losbordingsfelt havarerer på sin egen urimelighet. 
Bellona gikk derfor hardt ut mot Losutvalgets antakelser om 
at de aktuelle lospliktfrie korridorene vil gi kostnadsbespa-
relser samlet sett, og at sjøsikkerheten opprettholdes med 
denne løsningen. I september 2014 holdt vi også innlegg på 
Norsk Losforbund sitt landsmøte i Haugesund.

Skittent skip en klimasynd
I tillegg til utslippsredusering og utfasing av olje jobber Bel-
lona sammen med Jotun for å utarbeide en felles metode for 
å beregne hvordan begroing av skrog og propell påvirker skro-
gets yteevne - altså hvordan manglende rengjøring og ved-
likehold av skrog og propell gjør at man må bruke mer kraft 
for å oppnå samme fart. Målinger som Bellona og Jotun har 
presentert tyder på at man oppnår minst ti prosent besparelse 
ved å systematisk monitorere tilstanden på skrog og propell - 
hvilket tilsvarer 0,3 prosent av alle menneskeskapte utslipp. 
Målet er å utvikle en internasjonal standard for en slik måle-
metode, og dette har Bellona vært tilrettelegger for i Clean 
Shipping Coalition-arbeidsgruppen «Hull and Propeller 
Performance Standard».
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12. Industri
Industri er blant bærebjelkene i Bellonas arbeid. Den norske 
prosessindustrien har allerede kommet langt miljømessig, 
og i 2014 fortsatte vi samarbeidet med tunge industrielle 
aktører.

Bellona har aldri vært blant dem som mener all industri er 
miljøfiendtlig styggedom. Tvert imot har vi jobbet opp mot 
industrien fra dag én – i motsetning til de fleste andre miljøor-
ganisasjoner, som i varierende grad har kommet etter. Dermed 
har Bellona også vært med på den store endringen og forbe-
dringen som har skjedd i norsk prosessindustri, som i dag bruker 
stadig mer fornybar kraft, og er blant verdens mest energi-
effektive og reneste prosessindustrier.

Skal bruke hver smule
I 2014 har Bellona jobbet sammen med industrien for å kart-
legge om restenergi og de fraksjonene som i dag defineres 
som avfall kan få en annen anvendelse. Konkret har vi vurdert 
hvordan man kan bruke avgangsmasser fra prosessindustrien som 
råvarer til ny produksjon. Bellona har blant annet sammen 
med Norske Skog undersøkt hvordan selskapet kan nyttig-
gjøre seg flyveaske fra sin papirproduksjon, som nå går til 
spille, og hvordan avløpsslammet kan nyttes til biogasspro-
duksjon. 

Tenker langsiktig
Prosessindustrien er en av de aktørene Bellona arbeider opp 
mot som tenker mest langsiktig. Vi samarbeider med Norsk 
Industri, Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening, Norcem, 
Norske skog, Eramet og NOAH om konkrete strategier for 
bærekraftige langsiktige investeringer. Det viser seg at ener-
gieffektive løsninger er virkemidler som industrien er veldig 
interessert i, nettopp for å trygge sin fremtid og sine investe-
ringer. I denne bransjen kan det ta opp til ti år før en idé blir 
realisert, og de investeringene som skal foretas i produksjon-
smidler skal kanskje vare i opp mot 50 år. Bransjens utfordring 
er at den må tilpasse sine investeringer til langsiktige miljø- og 
klimakrav. Snakker Bellona for eksempel om karbonfangst, 
-lagring og bruk, vet vi at vi at de bransjeløsningene vi presenterer 
for dette må være bærekraftige i flere titalls år. I 2014 arran-

gerte Bellona sammen med ferrolegeringsindustrien og andre 
industripartnere flere seminarer der vi belyste spørsmål 
knyttet til avgangsmasser, restenergi, industriforståelse og 
karbonfangst i industrien.

Må gi uttelling
Bellona er svært opptatt av at både EU og Norge skal og må 
ta karbonlekkasje alvorlig. Der er industrien en veldig aktuell 
arena. Nettopp derfor har vi vært sterkt engasjert i at de norske 
bedriftene skal trygges ved å få CO2-priskompensasjon, noe 
som nå er på plass.  Et annet statlig insentiv Bellona har stor 
tro på er å gjøre miljøperspektivet til et av kriteriene som 
legges til grunn i offentlige anskaffelser. I 2014 startet vi derfor 
en debatt om hvorvidt selskaper med mindre økologisk fotav-
trykk skal gis fordeler i offentlige anbudsrunder.

Søkes: industriforståelse
Parallelt med dette arbeidet ønsker Bellona også å være en 
aktør som skaper sårt tiltrengt industriforståelse. Hver nord-
mann bruker nesten et halvt tonn stål per år, og cirka 40 
kilo andre metaller. Når prosessindustrien som frembringer 
av disse metallene og ferrolegeringene er stadig sterkere til 
stede i alt vi omgir oss med i hverdagen, er det paradoksalt 
at vi vet stadig mindre om hva som lages, hvorfor og hvordan. 
Som fagpolitisk organisasjon må Bellona bidra til å skape 
forståelse for at vi i dagens samfunn ikke kommer utenom 
materialbruk. Tidligere har denne innsatsen kommet i skyggen 
av oljenæringen, som har fått all fokus når man har snakket 
om næringsliv i Norge. Bellona har likevel ivaretatt sin rolle 
som talerør for den industrielle fastlandsnæringen, og etter at 
noe av optimismen begynte å gå ut av oljenæringen i 2014 har 
andre nå kommet etter. Bellona vil bruke dette til å skape bred 
politisk og samfunnsmessig forståelse for industriens rolle og 
betydning for framtiden.

Kurerer NIMBY-tankegang
I 2014 dro vi også ut i lokalsamfunn og snakket om industriens 
rolle for kommuner og befolkning. Prosessindustrien møter 
på mye såkalt NIMBY-problematikk. NIMBY er kort for “Not in 
my backyard” - en holdning som er utbredt overfor prosessin-
dustrielle bedrifter. Bellona mistenker at også dette bunner i 
den fremmedgjøringen overfor produksjon og materialer som 
er stadig mer tydelig i samfunnet vårt, og dette er noe vi vil 
motarbeide.

Foto: Thinkstock



13. Miljøgifter, 
miljøkriminalitet og 
forurensning
Spredningen av miljøgifter utgjør sammen med klimaendringene 
og ødeleggelsen av det biologiske mangfoldet den største 
miljøutfordringen menneskeheten står ovenfor. I 2014 har 
Bellona kjørt en egen kampanje for å øke innsatsen i kampen 
mot miljøgifter.

Det kreves en betydelig innsats både på nasjonalt og internasjonalt 
nivå dersom de stadig større mengdene og stadig nye typene 
miljøgifter skal bringes under kontroll.

Krafttak mot miljøgifter - ny nasjonal miljøgiftstrategi
I juni inviterte Bellona til et tverrfaglig seminar etter at regjeringen 
samme vår hadde varslet at den vil legge frem en nasjonal 
miljøgiftstrategi. Her drøftet representanter for industrien, 
forskningsmiljøene, miljøforvaltningen og forbrukerinteressene 
hvilke virkemidler en slik strategi bør inneholde for at 
generasjonsmålet om eliminering av miljøgifter skal kunne 
innfris. I etterkant utarbeidet Bellona et notat med stiftelsens 
samlede innspill til norsk miljøgiftpolitikk som først ble forelagt 
Miljøverndepartementet på et eget møte i september, og 
deretter oversendt Stortingets Energi- og miljøkomite i for-
bindelse med stortingshøringen om handlingsplan for miljø-
gifter som ble avholdt 16. desember. 

Giftfritt i pressen
Parallelt med Bellonas politiske arbeid har stiftelsen kjørt en 
informasjonskampanje spesielt rettet mot unge forbrukere 
kalt #Giftfritt. Kampanjen har utløst en rekke presseoppslag 
i riksdekkende medier. I tillegg har Bellona publisert en serie 
artikler om miljøgifter på egne hjemmesider og hatt møter og 
holdt foredrag for en rekke skoler og foreninger.  
Bellona har i tillegg innledet en dialog med blant annet Miljø-
direktoratet, Forbrukerrådet og Svanemerket om hvordan 
forbrukernes rettigheter hva angår informasjon om innhold av 
helse- og miljøskadelige stoffer i ulike produkter kan styrkes. 
Både giftfritt-kampanjen og dette arbeidet fortsetter i 2015.

Langtidsskadevirkninger av BP-ulykken i Mexicogulfen
Bellona har i 2014 hatt spesiell fokus på langtidsskadevirkninger 
etter BP-ulykken i Mexicogolfen. I en serie artikler har 
Bellona brakt ny kunnskap og erfaringer om økologiske skadevirk-
ninger, menneskelige helseeffekter og ringvirkninger for lokalt 
næringsliv – alle konsekvenser som stadig er betydelige i de 
berørte delstatene. En oppsummering av denne artikkelserien 
ble presentert i en kronikk i Aftenbladet under norsk olje-
industri sitt ONS-arrangement i Stavanger.

Urovekkende ukultur i oljeindustrien
Bellona ser få tegn til bedring når det gjelder den ukulturen 
som har fått spre seg i norsk oljeindustri, der respekten for 
regelverk som omhandler sikkerhet og miljøhensyn er i synlig 
forvitring. En av sakene i 2014 hvor dette ble aller mest synlig, 
var oljeutslippet fra Statfjord A i januar. Granskningsrapporten 
til Petroleumstilsynet avdekket på ny grove regelverksbrudd 
og en mangelfull vilje hos ledelsen når det gjelder å ta slike 
hensyn alvorlig, noe Bellona påpekte i flere presseoppslag i 
blant annet Teknisk Ukeblad, Aftenbladet og Offshore.no. 
Bellona har i 2014 fått en rekke henvendelser fra blant annet 
journalister og forskere som ønsker en gjennomgang av de 
sakene Bellona har fulgt. Bellona ble av samme grunn i 
desember invitert til et møte med Riksrevisjonen. 

Flere anmeldelser for miljøkriminalitet
Ulovlig dumping av avfall har preget mye av Bellonas arbeid 
med miljøkriminalitet i 2014. I juli anmeldte Bellona 
handelsselskapet Trondos for dumping av bygningsavfallet fra 
en Coop-butikk i et turområde i Meråker kommune. I oktober 
anmeldte Bellona Andebu kommune for grov tjenesteforsømmelse 
og medvirkning til omfattende ulovlig deponering av avfall 
og uforsvarlig lagring av farlig avfall, samt uregulert tømming 
av septikslam i lokale vassdrag. Dette utløste en rekke store 
presseoppslag i blant annet Tønsberg blad. I november 
anmeldte på nytt Bellona et tilfelle av ulovlig forsøpling i Elverum 
kommune. 

Advarer mot unnfallenhet
Disse tre anmeldelsene, samt et økende antall tips om mindre 
alvorlige saker, føyer seg inn i det som synes å være en negativ 
trend når det gjelder etterlevelse av avfallsbestemmelsene i 

miljøregelverket. Bellona advarte derfor om en slik trend da 
stiftelsen redegjorde for sin vurdering av status for håndtering 
av miljøkriminalitet under Økokrims miljøkrimkonferanse 
i november. Samtidig uttrykte Bellona bekymring for at den 
økte prioritering som miljøkriminelle straffesaker fikk i en 
periode etter at Riksadvokaten og Økokrim satte fokus på 
dette nå synes å være borte, og at vi på ny opplever en tilstand 
hvor alvorlige miljøkriminelle straffesaker i for liten grad kommer 
til behandling i rettsapparatet. Bellona gjentok også sin 
kritikk av Petroleumstilsynet for å være for tilbakeholdne med 
sanksjoner overfor aktører som bryter regelverket, og for aldri 
å politianmelde straffbare forhold som oppdages. I etterkant 
av seminaret rykket Aftenposten ut på lederplass med et krav 
om at Petroleumstilsynet må skjerpe sin virkemiddelbruk og 
anmeldelsespraksis med full støtte fra Riksadvokaten. 

Bredt anlagt avfallsarbeid
Bellona deltar i Nasjonalt kontaktutvalg for avfall, som ble 
opprettet etter valget i 2013 og som er ment å være en høring-
sarena mellom myndighetene og avfallsaktørene. Gjennom 
2014 har Bellona hatt Norsk Industri, Norsk Gjenvinning og 
Oslo kommunes energigjenvinningsetat som partnere i avfall-
sarbeidet. Bellona har i tillegg samarbeidet med offentlige og 
private aktører og myndigheter om løsninger og politikk.

Forbehandling før energigjenvinning
Vi gjenvinner stadig mer avfall, men de senere år har ande-
len avfall til materialgjenvinning blitt redusert til fordel for 
energiproduksjon. Bellona har tidligere påpekt at myndighetene 
må stille krav om at avfall som skal energigjenvinnes 
forbehandles, for å sikre utsortering av viktige materialer. 
Fortsatt går store mengder våtorganisk avfall til forbrenning, 
og verdifulle næringsstoffer og energiressurser går tapt. Den 
etterspurte biogasstrategien ble lagt frem av regjeringen i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Det mest robuste 
virkemiddelet, utsorteringspåbud for matavfall, glimret 
imidlertid med sitt fravær. Det er fristende å påstå at det er de 
som vil minst som får prege avfallspolitikken.

Kan komme langt fort
Bellona registrerer at det fortsatt finnes miljøer som kun ser 
avfall som et samfunnsøkonomisk virkemiddel, og unngår å 
koble avfallsproblematikk til vissheten om at jordas ressurser 



ikke er utømmelige. Ambisjonene for avfallspolitikken i Norge 
ble utviklet på nittitallet. Vi fikk produsentansvarsordninger 
og deponiforbud for våtorganisk avfall, men først i 2009 et 
deponiforbud for nedbrytbart avfall. Forståelsen for en 
sirkulær økonomi og en fremtidig ressursknapphet er økende, 
og EU har ambisjoner om 70 prosent materialgjenvinning i 
2030. Etter Bellonas mening kan Norge nå dette målet langt 
tidligere. 

Alarmerende brannsikkerhet
I 2014 var det flere svært uheldige branner i gjenvinningsanlegg. 
Mye av komponentene i avfall er miljøgifter. Disse må des-
trueres i egne forbrenningsanlegg med særdeles strenge krav 
til utslipp. Ved brann i anleggene frigjøres miljøgifter til luft og 
i sigevannet som følge av brannslukkingen. Bellona har vært i 
kontakt med ulike myndighetsområder og er blitt overrasket 
over den manglende bevisstheten og samordningen hos myn-
dighetene knyttet til brannfare og risiko.

Neste stopp Brevik
NOAHs behandlingsanlegg på Langøya har i 25 år mottatt og 
behandlet nasjonalt og nordisk uorganisk farlig avfall. I løpet 
av de nærmeste ti årene vil behandlingskapasiteten på 
Langøya være fylt, og Norge trenger ny behandlingskapasitet. 
Bellona har gjennom flere år fulgt arbeidet med å finne nye 
lokaliteter. Bellona har vurdert mange lokasjoner og falt ned 
på at kalkgruvene i Brevik vil være det beste alternativet. 
Brevik og Grenland representerer tung industriell kompetanse 
og behandler i dag betydelige mengder organisk, farlig avfall. 
Rent transportlogistisk er det god nærhet til avfallskildene. 
Kalkgruvene i Brevik har også tilnærmet de samme egen-
skapene som Langøya. Kalkstein gir genuint gode lagrings-
forhold. I 2014 har Bellona derfor jobbet videre med å løfte 
Brevik som alternativ overfor nasjonale, regionale og lokale 
myndigheter og befolkning.
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14. Atomkraft
Med atomreaktorer følger ulykkesrisiko, skyhøye kostnader, 
radioaktivt avfall som må lagres trygt i hundretusenvis av år 
og fare for spredning av atomvåpen. Bellona har grepet alle 
muligheter 2014 har budt på til å belyse disse farene og 
problemene. 

I 2014 fantes det omkring 438 atomreaktorer som ble brukt 
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 atomdrevne skip og ubåter. 

Trist treårsmarkering
11. mars 2014 var det tre år siden jordskjelvet og den påfølgende 
atomulykken i Fukushima. Ulykken i Japan regnes som den 
mest alvorlige atomulykken på verdensbasis siden Tsjernobyl 
-ulykken. Hendelsen førte til en omfattende internasjonal 
debatt om hvor sikker atomkraft er og i hvor stor grad atom-
kraft skal være en del av den fremtidige energiforsyningen. I 
anledning treårsmarkeringen fikk Bellona en rekke mediehen-
vendelser fra blant andre NRK og TV2, og på egne nettsider 
satte vi også fokus på det lokale engasjementet rundt atom-
sikkerhet i Fukushima.

Bredt anlagt Sellafield-seminar
To ganger i 2014 har Bellona i Oslo fått besøk av representanter 
fra britiske atommyndigheter og ledelsen ved atomanlegget 
Sellafield, som et resultat av vårt langvarige arbeid med 
anlegget. De besøkende orienterte om statusen ved anlegget, 
og under disse besøkene ble det også planlagt et felles seminar. 
Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom Lofoten mot 
Sellafield, Sellafield og Bellona i London i november. Blant de 
rundt 50 deltagerne på seminaret var blant annet representanter 
fra det britiske parlamentet, det britiske Energi- og klima- og 
Utenriksdepartementet, Sellafield og både britiske og norske 
atomyndigheter. 

Punkterte thorium-myter
Potensialet for å utvikle reaktorer som kan benytte thorium 
som brensel er blitt diskutert i lang tid. Thorium er et grunn-
stoff som fins i større mengder enn uran i naturen, men det er 

ikke nødvendigvis mer miljøvennlig å utvinne dette. Emnet har 
vært særlig aktuelt i Norge fordi landet har relativt store res-
surser av thorium, men det er også en gryende diskusjon om 
dette internasjonalt. I 2014 har Bellona derfor blitt intervjuet 
av blant annet BBC og fransk TV om emnet, og også publi-
sert en lengre artikkel på egne russisk- og engelskspråklige 
plattformer. Her punkterer vi en del av thorium-mytene.

Finansieringsfokus på hjemmebane 
I 2014 leverte vi inn en høringsuttalelse om Institutt for 
Energiteknikks søknad om ny konsesjon for drift av Halden-
reaktoren. Vi har også belyst den manglende finansieringen 
av håndteringen av høyaktivt radioaktivt avfall i Norge og av 
sikker demontering av våre to reaktorer. Dette har vi blant 
annet gjort gjennom møter med næringsminister Monica 
Mæland og en rekke representanter på Stortinget.
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15. Skole og publikums-
kontakt
Skolen er en viktig arena hvor man kommer tett på barn og 
ungdom og deres kunnskapsutvikling. Også i 2014 har Bellona 
jobbet med å åpne de unges øyne for både miljø-utfordringer 
og - kanskje viktigst - løsninger. 

Bellona ønsker gjennom sitt skoleprosjekt å bidra til å utvikle 
nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn og bevissthet 
om bærekraftig utvikling. Det er viktig at dette etableres i en 
tidlig alder. Vårt mål er å gjøre den oppvoksende generasjon 
godt rustet til å ta egne gode valg. Skolen er med på å forme 
morgendagens samfunn, og Bellona bidrar til dette med den 
kunnskapen og kompetansen som vi har opparbeidet oss 
gjennom snart 30 år som miljøorganisasjon.

Verdifull skolesekk
Bellona har siden 2013 vært med som en ekstern aktør i Den 
naturlige skolesekken.  Dette er en nasjonal skolesatsing 
som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får 
kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens 
miljøutfordringer. Med prosjektet løsningsorientert miljøvern 
i skolen ønsker Bellona å gi både elever og lærere god oversikt 
over miljø- og klimautfordringene, og ikke minst en forståelse 
for de mange gode løsningene som eksisterer.  

Skrik fra naturen
Praktiske oppgaver og utfordringer til elevene er en del av vårt 
undervisningsopplegg. Eksempelvis har vi, i samarbeid med 
kunstprosjektet Skriket fra Naturen, utarbeidet av Lise Wulff, 
gitt konkrete oppgaver som har skapt engasjement og involvert 
flere fag. Å lage et skrik av småelektronisk avfall, plastem-
ballasje og annet avfall har gitt elevene et godt bilde på hvor 
mange ressurser som er på avveie i hjemmet, på skolen og i 
naturen.

Positive tilbakemeldinger
I 2014 har Bellona gjort seg gjeldene for elever og lærere i 
barneskolen, på ungdomstrinnet og VG1 ved cirka 30 norske 
skoler gjennom foredrag, undervisningsbistand, skolebesøk, 

utarbeiding og distribusjon av undervisningsmateriell.  Til-
bakemeldingene fra lærerne har vært veldig positive, og 
Bellona er svært fornøyd med den muligheten Den naturlige 
skolesekken har gitt oss til å nå ut til skolen. Å se på effekten 
av et foredrag og skolebesøk har inspirert oss til å ville satse 
videre på dette. Vi ser frem til videre samarbeid med Den 
naturlige skolesekken i 2015.

Elvelangs med Grønne midler
Bellona har siden 2013 samarbeidet med bydel Sagene og 
deres miljøsatsing Grønne midler. Denne bydelen har et sterkt 
ønske om å øke miljøengasjementet hos innbyggerne, noe 
Bellona vil bidra til. Gjennom skolebesøk og foredrag har 
særlig barn og unge fått en bedre forståelse for begrepet 
bærekraftig utvikling og blitt inspirert til å være med å løfte 
frem en mer miljøvennlig hverdag. Vi ønsket særlig å gi 
bydelens skoleelever og lærere innsikt i samspillet i naturen 
og samspillet mellom mennesker og natur. 
Ved hjelp av bydelens støtte kunne Bellona sette av ressurser 
til å jobbe spesielt med dette. 
Gjennom prosjektperioden har vi besøkt en rekke skoler og 
holdt foredrag, fått besøk av skoler til våre lokaler, og bistått 
lærere i utvikling av undervisningsopplegg, eksamensoppga-
ver og planlegging av aktivitetsdager.  Vi har også vært med på 
Elvelangs og Rusken langs Akerselva der fokuset var på miljø-
gifter og farlig avfall. 

Tett på
Bellona mottar et stort antall henvendelser fra elever og 
lærere som søker miljø- og klimainformasjon. Vi bruker derfor 
mye tid på veiledning i forbindelse med studentoppgaver, 
intervjuer og svar på spørsmål fra denne gruppen. 
Gjennom Bellonas Miljøpatrulje og Miljøskipet Kallinika sin 
tokt langs norskekysten møtte vi også i 2014 miljøengasjerte 
i alle aldre. I løpet av sommeren bidro vi med informasjon-
sstander på lokale samlingssteder, skoler, universiteter og 
høyskoler. Her kommer vi tett på lokale og nasjonale miljø-
utfordringer som privatpersoner og lokalsamfunn engasjerer 
seg i.

Avgjørende støttemedlemmer 
I 2014 mottok vi ca 1,5 millioner kroner i støtte og gaver fra 
våre støttemedlemmer og andre privatpersoner. Vi er privilegert 

med gode og trofaste støttemedlemmer som gir oss mulighet 
til å jobbe med spørsmål som oljefritt Lofoten, miljøkriminalitet 
og miljøgifter – arbeidsområder som ikke hadde vært mulig 
uten støtte fra engasjerte privatpersoner. Det er mange som 
ønsker å engasjere seg i miljøarbeidet som frivillige, og vi 
håper å kunne engasjere enda flere i årene som kommer.

Foto: Bellona



16. Internasjonalt
klimaarbeid
Klimagassutslippene stoppes ikke av landegrenser. Verdens 
felles klimamål må oppnås gjennom samarbeid på tvers av 
land, regioner, sektorer og næringer, og Bellonas arbeid retter 
seg derfor både mot nasjonale og internasjonale aktører.

Bellona har siden COP15 i København i 2009 vært en anerkjent 
aktør under de internasjonale klimaforhandlingene. Vi har et 
åpent og tillitsfullt forhold til COP-sekretariatet og har valgt å 
fokusere på påvirkning av delegater snarere enn andre i NGO-
verdenen. Vi har bred kompetanse på en rekke fagfelt, samt 
gode historier å fortelle enten det gjelder teknologiforståelse, 
russlandsarbeid, CCS eller oljevern. Vi kjenner sentrale forhandlings-
ledere, toppledere fra industrien, tidligere statsledere, ledere 
av flere FN-organisasjoner, ledere og kjernepersonell i alle de 
største NGO-ene og ikke minst politikere innenfor EU og fra 
USA. Dette bidrar til at vi når ut til et bredt publikum med våre 
arrangementer og budskap.

Klima høyt på 2014-agendaen
For å få best mulig internasjonalt gjennomslag arbeider 
Bellona gjennom internasjonale nettverk og partnerskap, 
blant annet som medlem av Global Climate Network, UN Global 
Compact og som observatør til henholdsvis IMO, UNFCCC og 
UNEP Governing Council. Arbeidet med og i disse gruppene 
fortsatte gjennom hele 2014, et år der klima stod høyt på 
den globale agendaen; FNs klimapanel IPCC la frem siste del 
av sin femte hovedrapport, et ekspertpanel oppnevnt av FN 
publiserte rapporten New Climate Economy, og FN holdt det 
største internasjonale klimatoppmøtet på stats- og regjerings-
nivå noensinne – i tillegg til klimatoppmøtet i Lima senere på 
året. Som tidligere har det vært viktig for Bellona å markere 
seg tydelig på den internasjonale arena, og Bellona videre-
førte sin tradisjon med solid tilstedeværelse under begge FN-
toppmøtene i 2014. Den internasjonale klimadebatten i 2014 
var også preget av at stormaktene USA og Kina kom tydeligere 
på banen enn tidligere. Bellona var en av få norske aktører 
som var representert da USAs utenriksminister John Kerry i 
juni inviterte 200 av verdens ledende forskere samt statsledere, 

politikere og organisasjoner fra 80 land til en internasjonal 
konferanse om havets tilstand, «Our Ocean». 

Fikk rett om karbonrens
Den siste delen av FNs femte hovedrapport, synteserapporten, 
ble lansert i november 2014. I sin analyse av hvordan to-
gradersmålet ikke skal overstiges, var FN-rapporten krystallklar: 
Her konkluderes at klimakampen ikke kan vinnes uten 
karbonfangst og -lagring fra fossil energi, eller karbonfangst 
og -lagring i kombinasjon med bioenergi.  Dette er første gang 
FNs klimapanel IPCC tar til orde for denne typen karbonnegativ 
satsing, noe Bellona opplever som en stor oppmuntring til 
vårt pågående arbeid.  Helt siden Bellona lanserte karbonne-
gativ-begrepet i rapporten «How to combat global warming» 
i 2008, har vi lagt karbonnegative strategier til grunn for hele 
vårt arbeid.  Blant annet leder Bellona arbeidsgruppen Joint 
Taskforce Bio-CCS i Brussel, som studerer mulighetene for kar-
bonfangst og -lagring i kombinasjon med bioenergi. En funda-
mental utfordring er i den sammenheng å sikre bærekraftig 
produsert biomasse som ikke konkurrerer i for stor grad med 
allerede knappe ressurser som landareal og ferskvann. Dette 
er mye av motivasjonen bak Bellonas involvering i prosjektene 
Ocean Forest og Sahara Forest Project, som begge har 
produksjon av bærekraftig biomasse som et av hovedmålene.

En ny klimaøkonomi er mulig
New Climate Economy-rapporten som ble utarbeidet av et 
FN-oppnevnt ekspertpanel der Jens Stoltenberg var blant 
medlemmene, er et veldig viktig bidrag til den internasjonale 
diskusjonen om hvordan klimamålene kan nås. Rapporten 
viser hvordan teknologisk innovasjon og investeringer i effektive 
lavutslippsløsninger kan skape muligheter for bedre vekst, 
flere arbeidsplasser, økt fortjeneste og økonomisk utvikling. 
Den knuser mytene om at klimainnsats er dyrt og konkluderer 
- som Bellona har påpekt i årevis - at velferd og økonomisk 
vekst ikke trenger å gå på bekostning av klima og miljø. Nå 
er man nødt til å tenke smart og flytte den enorme mengden 
kapital som er plassert i fossilsektoren til fornybarsektoren og 
andre teknologier. Bellona har det siste året hatt en rekke møter 
med aktører innenfor finans for å diskutere dette, og ser med 
glede at stadig flere finansaktører endrer strategi. Rockefeller 
Brothers Fund meldte i 2014 at det skal trekke seg ut av alle 
fossilinvesteringer. Fondet viser dermed vei sammen med det 

tyske pensjonsfondet, det svenske pensjonsfondet og nå sist 
Kommunal Landspensjonskasse.

Fart og fremtidshåp i New York
Ikke siden klimaforhandlingene i København i 2009 har flere 
statsledere samlet seg for å diskutere klima enn på FN-
toppmøtet i New York i september 2014. Dette var starten på 
et år med dialog og forberedelser til klimaforhandlingene i 
Paris i desember 2015. For Bellona var det en anerkjennelse å 
bli invitert som observatør til høynivåkonferansen av FNs 
generalsekretær. Klimaambassadør Leonardo DiCaprio var 
blant talerne, og det var med glede vi så ham gyve løs på sub-
sidiene som gis til fossilindustrien - et budskap også Bellona 
har gått hardt ut med de siste årene. Det var også positivt at 
Barack Obama, president for nasjonen som står for nesten en 
tredel av verdens utslipp, i en usedvanlig tydelig tale erkjente 
at USA har en stor del av ansvaret for klimaproblemene, og 
derfor må jobbe med løsninger. Bellona har erfaring fra nært 
samtlige klimaforhandlinger i FNs regi og oppfattet stemningen 
i New York som mer positiv enn på tidligere klimatoppmøter. 
Ute i New Yorks gater demonstrerte hundretusenvis av mennesker, 
og de fleste delegatene satt igjen med større tro på at man 
til slutt kommer fram til en global avtale. Bellona hadde un-
der toppmøtet god kontakt med de norske delegasjonene og 
andre relevante aktører. Vi hadde blant annet møter med 
daværende leder av FNs klimapanel Dr. Rajendra Pachauri, 
Todd Stern, Nature Conservancy, Clinton Global Initiative og 
Bloomberg New Energy Finance.  

Setter inn støtet mot de største synderne
Den kanskje mest oppløftende fremgangen i New York fant 
sted utenfor FNs lokaler, på den femte generalforsamlingen i 
Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC). CCAC er en sammen-
slutning av land og organisasjoner som arbeider for bedre 
luftkvalitet og reduserte utslipp. Som et av de første medlem-
mene og som den eneste norske NGO-en har Bellona en aktiv 
rolle i CCAC. Vi vil bruke erfaringene fra Montreal-protokollen 
som regulerer ozonødeleggende stoffer til å få ned utslippene 
av metan, hydrofluorkarboner og sot. Disse utslippene har 
stor klimaeffekt og fører til store helseskader. Ett av de konkrete 
initiativene fra CCAC er å finne en erstatning for hydrofluor-
karboner, som brukes som kjølemedie i  kl imaanlegg, 
varmepumper og kjøleskap. Ett kilo av hydrofluorkarbonet 



HFK 134a tilsvarer utslipp av 1400 tonn CO2. Bruken vokser 
dramatisk, og India alene bruker 40 prosent av sin elektrisitet 
til drift av klimaanlegg. I New York lanserte CCAC også et auksjons
system for å gi eiere av landfyllinger, dyreavføring og rense-
seanlegg en garantert pris for hvert tonn metanutslipp de 
klarer å redusere. Metan er 88 ganger mer skadelig enn CO2. 
Dersom prosjektet lykkes kan det redusere metanutslippene 
med mange hundre millioner tonn. På kort sikt er det CCAC 
gjør nå den mest effektive strategien for å hindre at den 
globale oppvarming når et kritisk nivå. Klimagevinsten for å 
finne erstatning til HFK og samtidig redusere utslipp av metan 
og sot er estimert til å være seks ganger større en den mest 
aggressive strategien for kutt i CO2-utslipp. Bellona har også 
bidratt i dette arbeidet med en rapport om norske utslipp av 
kortlivede klimagasser og en rapport om kortlivede klima-
gasser i Russland, som begge ble publisert i 2014. På klima-
toppmøtet ble initiativene fra CCAC ved flere anledninger 
trukket fram av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon som 
eksempel på fremgang. Bellona kommer til å fortsette og 
prioritere det viktige arbeidet som gjøres i CCAC i 2015.

Slapt, men optimistisk i Lima
Klimatoppmøtet 2014 foregikk i Lima i Peru i desember, og var 
det tjuende i rekken for medlemmene i FNs klimakonvensjon 
UNFCCC. Representanter fra nesten 200 land og fra utallige 
sivilsamfunnsorganisasjoner var samlet for å enes om rammene 
til en ambisiøs global klimaavtale som skal underskrives 
i Paris i 2015 og tre i kraft i 2020. Forventningene i forkant 
av toppmøtet var lave. På overtid ble «Lima Call for Climate 
Action» vedtatt. Dokumentet, som legger grunnlaget for en 
beslutningstekst til Paris-avtalen, opplevdes av mange som 
lite ambisiøst og altfor generelt. Bellona har deltatt på nær 
samtlige FN-toppmøter om klima og merket seg også i Lima 
mer optimisme enn på lenge, blant annet fordi stormaktene 
USA og Kina endelig er på banen, og fordi EU har blitt enige 
om ambisiøse mål. Stadig flere land og regioner går dessuten 
foran i utviklingen og implementeringen av klimatiltak, samtidig som 
teknologioptimismen er langt større en for kun få år siden.  

Savner norske utslippsmål og fossilfritt oljefond
Bellona har fulgt med på og kommentert Norges deltakelse 
internasjonalt i året som har gått. Det er skuffende at den 
norske regjeringen ikke klarte å melde inn konkrete 

nasjonale utslippsmål til toppmøtet i New York, til tross for en 
klar oppfordring fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon. Den 
norske regnskogssatsningen har fortsatt og ble i 2014 utvidet 
til å inkludere flere land som Liberia, Indonesia og Peru. 
Bellona er veldig fornøyd med at det satses, og at norske olje-
penger brukes til å bevare sårbar og livsviktig regnskog i land 
som ikke selv har kapasitet til å påta seg ansvaret. I det hele 
er Norge en konstruktiv aktør på den internasjonale arena, 
men Bellona savner at landet tar tydelige grep når det gjelder 
å fremskynde utviklingen av klimateknologier ved å flytte 
inve-steringene i Statens pensjonsfond utland fra fossil- til for-
nybarsektoren.
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17. Bellona Russland
Bellona er blant Russlands største miljøvernorganisasjoner 
- bare WWF og Greenpeace er større enn Bellona i Norges 
største naboland, som har over 146 millioner innbyggere. 
Bellona har vært til stede i Russland helt siden Frederic 
Hauge seilte til Novaja Semlja for å protestere mot russiske 
atomøvelser i 1990. 

I dag har vi kontorer i Murmansk og St. Petersburg, i tillegg til 
russlandsavdeling i Oslo. Arbeidsområdene er russisk atom-
problematikk, industriforurensning, miljørettigheter og ren 
fornybar energi. Innen atomsikkerhet og fri miljørettsrådgivning 
har Bellona vært en pionér i det russiske terrenget. 

Bellona St. Petersburg (Faktaboks) 
Russland er et land med store miljøproblemer. I tillegg har 
landet demokratiske svakheter som gjør miljøarbeidet 
vanskeligere. I 1998 åpnet vi Bellona St. Petersburg, hvor vi 
blant annet har etablert et Miljørettighetssenter der våre 
jurister gir fri rettshjelp til miljøaktivister i Russland. Over 200 
personer benytter seg årlig av dette tilbudet. Parallelt jobber 
vi med russisk atomproblematikk, ren fornybar energi og 
industriforurensning. Per i dag jobber 16 personer i Bellona 
St. Petersburg. 

Bellona Russland - avdeling Norge (Faktaboks) 
Bellona er en av Russlands største miljøvernorganisasjoner. På 
hovedkontoret i Oslo jobber fire fagrådgivere med Bellonas 
russlandsprosjekter. Vi driver omfattende opplysningsarbeid 
om miljøløsninger for det russiske publikum og informerer det 
norske publikum om miljøsituasjonen i Russland. Grunnet vår 
årelange erfaring er Bellona en viktig fagekspert på miljøspørsmål 
i Russland for både norsk og russisk nærings- og samfunnsliv. 

Bellona Murmansk (Faktaboks) 
I 2014 feiret Bellona 20 år som vaktbikkje i Murmansk. At 
Bellonas aller første kontor utenfor Norge åpnet nettopp her, 
er ingen tilfeldighet; atomavfall, atomubåter fra den kalde 
krigen, gamle atomreaktorer og andre tikkende miljøbomber 
utgjorde en enorm radioaktiv trussel. Mye av dette lå nord-
vest i Russland, nær norskegrensen. I samme område forårsaket 

giganten Norilsk Nikkel massiv forurensing over flere tiår. 
Bellona Murmansk, som teller 3-4 ansatte, jobber derfor med 
atomsikkerhet, industriell forurensning og ren, fornybar energi. 
Bellona Murmansk har siden 1994 jobbet med å øke den 
internasjonale oppmerksomheten rundt russisk håndtering av 
radioaktivt avfall. 

17.1 Atomutfordringer 

Bellona har jobbet i over 20 år med å fremme økt atom-
sikkerhet, sikre forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall og 
etablere arenaer for et mer åpent og demokratisk miljøarbeid 
i Russland. I 2014 var fokus på russisk atompolitikk og atom-
utfordringer i Nordvest-Russland. 

Russland har fremdeles store utfordringer knyttet til arven 
fra Sovjetunionen og den kalde krigen. Arven inkluderer en 
kompleks atomindustri og store mengder radioaktivt avfall. 
Atomlobbyismen står sterkt i Russland og får god støtte fra 
det russiske maktapparatet. Atomlobbyistene utnytter et 
mangelfullt lovverk og dermed implementeres tiltak som ikke 
ivaretar helse og miljø. 

Oppryddingen må fortsette 
Store mengder radioaktivt avfall og brukt atombrensel lagres 
på svært lite tilfredsstillende måter ved marinebasene og 
skipsverftene på Kolahalvøya. Takket være Bellonas iherdige 
innsats har det vært en del opprydding, og i dag er det igjen 
omtrent fem av de hundre atomubåtene som lå her da Bellona 
startet sitt arbeid på 90-tallet. Situasjonen er fortsatt alvorlig 
hva angår lagrene for brukt atombrensel i Andrejeva-bukta og 
ombord på atomlagerskipet Lepse som ble fraktet til Nerpa 
skipsverft høsten 2012 og endelig plassert i en tørrdokk i 
2014. Atomskipet kommer aldri tilbake på vann. 

Setter atomavfall på agendaen 
Bellona har i 2014 bidratt til omfattende diskusjon rundt 
sikker håndtering av atomavfall. Vi har arrangert og deltatt på 
en rekke seminarer og konferanser der vi har presentert våre 
funn og drøftet atomproblematikken. Vi har også produsert 
flere større publikasjoner om temaet. Gjennom publikasjoner 
på bellona.ru har vi bidratt til en åpnere diskusjon rundt atom-
problematikken og hvordan man skal sikre gode løsninger for 

atomavfallet. Bellonas artikler og kommentarer fører som 
regel til debatt, og vi blir hyppig sitert både i russisk lokal-
presse og i landsdekkende medier. 

Det viktigste gjenstår for Lepse 
Bellona har siden 1994 jobbet for å få til en sikker opphugging 
av atomlagringsskipet Lepse. Første milepæl ble nådd i september 
i 2012 da Lepse endelig ble flyttet fra Murmansk havn. I 2014 
ble skipet plassert i tørrdokk på skipsverftet Nerpa, hvor det 
skal hugges opp. Nå avventer vi den viktigste delen av prosjektet, 
nemlig unloading av brukt atombrensel. På besøk i Andrejeva-
bukta etter at Bellona i 1993 satte internasjonalt fokus på 
utfordringene knyttet til lagring av brukt atombrensel 
i Andrejeva-bukten, kom det på plass et prosjekt som skal 
sørge for å eliminere risikoen ved anlegget der. Bellona var 
på besøk i Andrejeva-bukta i april 2014 og sjekket atom-
sikkerhets-prosjektets status og fremdrift. 

Deltagelse i Rosatom folkeråd for atomsikkerhet 
Bellona er som atomkraftkyndig fast medlem i det offentlige 
folkerådet til Russlands statlige kjernekraftselskap Rosatom. 
Dermed er vi med på å forme Russlands atomforvaltning. 
Rådet ledes av Rosatoms sjef Sergey Kiriyenko, og deltakelse 
i rådet er en utmerket mulighet til å fremme Bellonas krav til 
Rosatoms øverste ledelse. Alexander Nikitin er en av de mest 
aktive medlemmene, og påvirker Rosatoms avgjørelser veldig 
ofte. I 2014 deltok vi i to møter med Rosatoms ledelse og i fire 
møter i Folkerådet, blant annet på Leningrad atomkraftverk 
og i Severodvinsk, der situasjonen er akutt hva angår plasseringen 
av en lagringsplass for radioaktivt avfall. Bellona leder også en 
arbeidsgruppe om atomdeponiutvikling i Rosatom.

Undersøker atomisbryter-utfordringer
I samarbeid med det russiske atomisbryter-selskapet Atomflot 
har vi i 2014 sett nærmere på utfordringer knyttet til fortsatt 
bruk av eksisterende atomisbrytere, samt bygging av nye 
atomisbrytere. 

Kjemper mot forlengelse på Kola 
Russiske myndigheter begynte i 2012 å lufte planer om forlengelse 
av levetiden for de to eldste reaktorene ved Kola-atomkraftverket. 
Bellona har deltatt aktivt i offentlige høringer om forlengelses-
planene. Vi har i 2014 motarbeidet disse planene ved å spre 



informasjon om risikoen knyttet til forlenget drift. Bellona har 
foreslått alternative energikilder til Kola atomkraftverk. Kola-
halvøya har Europas beste potensiale for vindkraftproduksjon, 
og en stor vindmøllepark kan helt uproblematisk erstatte Kola 
atomkraftverk. Dessverre er det bestemt å forlenge levetiden 
for reaktor nummer en og to. Den endelige avgjørelsen 
kommer i 2015. 

Ny rapport om atomsikkerhet 
Bellona Russland laget i 2014 en stor rapport om alle atom-
sikkerhetsprosjektene som har pågått siden begynnelse av 
90-tallet og kalkulerte at det er brukt cirka to milliarder euro 
på atomsikkerhetsprosjekter i Nordvest- Russland. Det trengs 
fortsatt cirka en milliard euro for å rydde et av de mest 
radioaktivt forurensede stedene i verden – Andrejeva-bukta. 
Fortsatt fokus på Leningrad atomkraftverk Bellona har i 2014 
fortsatt å overvåke Leningrad atomkraftverk. Vi har vært spesielt 
opptatt av problemene med RBMK-brensel ved reaktor nummer 
en, og byggingen av Leningrad atomkraftverk to. Bellona har 
deltatt i flere offentlige høringer og spredd informasjon om 
utfordringene rundt byggingen av deponi for radioaktivt 
avfall ved Leningrad kraftverk. 

Tungt tilstede på offentlige høringer 
Det ble avholdt flere offentlige høringer om russiske atom-
kraftverk i 2014, der Bellona-representanter deltok for å for-
visse seg om at sikkerhetsaspekter ved bygging og drift av 
atomkraftverket ivaretas. Bellona bruker også mekanismene 
i Espoo-konvensjonen til å sikre at byggeprosessen følger de 
strengeste kravene. Bellona deltok på syv høringer i 2014: i 
Vladimir, Smolensk, Kostroma, Kazan, Saratov, Moskva og 
Angarsk. Bellona skrev artikler om alle høringene. Det er 
svært viktig å presentere alternative løsninger på slike høringer, 
hvor det vanligvis bare er Rosatom som kommer med sine 
atomkraftvennlige meninger. 

17.2 Industriforurensning i de russiske 
nordområdene 

Bellona har i 2014 jobbet med prosjektet «Industriforurensning 
i de russiske nordområdene 2013-2015». Hovedformålet er 
renere industriproduksjon og miljø i mer åpne og transparente 
nordområder, hvor det sivile samfunn skal ha en reell 

påvirkningsmulighet i beslutningsprosessene. 

Prosjektet har følgende hovedsatsningsområder: overvåkning 
av Norilsk Nikkels miljøtiltak og miljøpolitikk, økning av 
bevissthet og kunnskap i befolkningen om industriforuren-
sning i nordområdene og økning av internasjonalt press på 
konsernet for å redusere utslipp. I tillegg søker Bellona økt 
samarbeid mellom sivilt samfunn, næringslivet, forsknings-
miljø og politikere. 

Går Norilsk Nikkel etter i sømmene 
Ved Norges nordlige grense ligger industrigiganten Norilsk 
Nikkel, verdens største nikkelprodusent og den største 
forurenseren i Arktis. På 90-tallet fikk den negative miljø-
påvirkningen i regionen mye oppmerksomhet både i Norge 
og Russland. Selskapet ble tilbudt norsk delfinansiering for 
å sikre en renere produksjon. Men avtalen om et russisk-
nordisk miljøsamarbeid har foreløpig ikke gitt resultater, og 
Norilsk Nikkel har trukket seg fra miljøavtalen som ble inn-
gått. Norilsk Nikkel-konsernet går i dag, i motsetning til på 
90-tallet, svært godt økonomisk, men foreløpig har de store 
miljøinvesteringene på «Kola GMK», selskapets avdeling på 
Kolahalvøya, uteblitt. Vi har tidligere utgitt en ekspertrapport 
om konsernet. I 2014 har vi oppdatert informasjonen i en ny 
rapport om industriforurensning i området. Bellona er eneste 
miljøorganisasjon som overvåker konsernets miljøtiltak, 
moderniseringsprosess og utslipp i Murmansk fylke og i 
Norilsk på dagsbasis, og er i kontinuerlig dialog med selskapet 
om miljøspørsmål. Forurensningen fra Norilsk Nikkel har ikke 
blitt nevneverdig redusert de siste årene. 

Går bredt ut for bevissthet 
Bellona jobber aktivt for å skape oppmerksomhet rundt No-
rilsk Nikkel-saken gjennom møter, seminarer, informasjons-
brev, faglige rapporter og pressemeldinger. Bellona har i 2014 
utvekslet korrespondanse med Norilsk Nikkel og Rosprirodnadzor 
(miljøkontrollorganet for bl.a. Norilsk Nikkel) om utslipp fra 
konsernet og om modernisering. Bellona var også aktivt med 
på å dekke en rekke Rosprirodnadzor-korrupsjonssaker i 2014, 
inkludert på våre engelskspråklige nettsider bellona.org. 
Bellonas aktiviteter i forbindelse med Norilsk Nikkel-saken har 
i 2014 vært omtalt i internasjonale medier 19 ganger, bl.a. 
papiravisen VG med over en halv million lesere, Finnmarken 

og Sør-Varanger Avis, nettsidene BarentsObserver og NRK 
Troms og Finnmark, samt på radio NRK P1 Troms. På bellona.
ru fins til sammen over 100 publikasjoner med omtale av 
Norilsk Nikkel-konsernet.

Vil øke det internasjonale presset 
Bellona jobber for at Norilsk Nikkel skal oppleve press for å 
redusere utslippene sine, både internasjonalt, fra den russiske 
befolkningen og fra egne politikere. Vi har derfor gitt innspill 
til norske og internasjonale massemedier og filmprodusenter, 
hvor vi har informert om Norilsk Nikkels og øvrige miljø-
forurenseres miljøpolitikk og miljøtiltak. Bellona Murmansk 
deltok i februar 2014 i et internasjonalt kontaktskapende 
seminar for journalister i Kirkenes arrangert av Barents-
sekretariatet. 

Industriutslipp i Barents kartlagt i ny Bellona-rapport
I 2014 har Bellona utgitt en ny rapport om industriforurensning 
i den russiske Barentsregionen, med detaljert analyse av alle 
typer industriforurensning i russiske Barentsområder og 
omfattende skildring av sentrale forurensere. Konklusjonen er at 
Nordvest-Russland i dag er svært forurenset, og at utslippene 
generelt sett øker. Vi baserte vår analyse på offentlig tilgjengelige 
kilder, såsom statlige miljørapporter, miljøtilsynsstatistikk og 
informasjon mottatt fra forurenserne på vår anmodning. Det 
er imidlertid en øvelse i seg selv å vurdere informasjonens 
pålitelighet: det kunngjøres for eksempel helt forskjellige 
utslippstall for samme periode og geografiske området av det 
offentlig statistikk-byrået, som delfinansieres av russisk industri, 
og av meteorologisk institutt, som ikke har noen økonomisk 
interesse i resultatet. 

Insentiver og løsninger i sikte 
Det er kanskje lett å tenke at man ikke kommer noen vei når 
man jobber med miljø i Russland. Men verden er i endring, 
og også russisk næringsliv må endre seg dersom de vil henge 
med på verdensmarkedet. En moderne superbedrift som 
Tesla stiller for eksempel enormt strenge miljøkrav til sine 
potensielle partnere. Dersom Norilsk Nikkel greier å legge om 
til mer miljøvennlig produksjon er det ingenting i veien for 
at nettopp de kan bli elbilbransjens nikkel-leverandør. Neste 
steg vil være fordypning i konkrete miljøløsninger, i tråd med 
Bellonas slagord «From Pollution To Solution». Rapporten er 



oversatt til engelsk og publisert på bellona.org. 

Generell demokratisk tilbakegang 
Befolkningens kunnskap om forurensningen og helseskadene 
i regionen var større på 90-tallet enn den er i dag. Ytrings- 
og pressefriheten i Russland har fått dårligere kår. Sensur og 
alvorlige politiske og økonomiske interessekonflikter truer 
mangfoldet av medier. I dag finnes det svært få uavhengige 
aviser og radio- og tv-kanaler. Norilsk Nikkel har gjort et 
omfattende pr-arbeid for å endre sitt ry som «miljøversting» 
- bl.a. gjennom finansiering av regionens mektigste fjernsyn-
kanal TV-21 - til tross for at utslippene er omtrent uendrede. 
I byene Norilsk, Nikel, Zapoljarnij og Montsjegorsk utgis 
avisene til Norilsk Nikkel-konsernet. Avisene dekker økonomiske 
og politiske nyheter i tillegg til andre nyheter fra kommunene, 
og de har fokus på å formidle Norilsk Nikkels resultater. Vi ser 
også en utstrakt rosende omtale av selskapets miljøinnsats 
i øvrige russiske medier, hvilket fører til at innbyggerne blir 
feilinformert. Det er i tillegg vanskelig for det russiske sivile 
samfunnet å få tilgang til informasjonen man søker. 

Forurensere slipper billig unna 
Det typiske er at miljøbrudd forsøkes å ties ihjel av forurensere, 
og selv oppdagede og anmeldte miljøskader blir svært lite 
effektivt håndtert av russiske ansvarlige myndigheter. Det er 
i dagens system mye billigere for skadevoldere å betale 
(forholdsvis ubetydelige) bøter for sin forurensnings-
virksomhet enn å investere i bærekraftige miljøvennlige 
løsninger. 

Når ut på nett 
Hjemmesiden bellona.ru er en viktig kilde til informasjon for 
mange. Bellonas russiske nettsider ble besøkt av 353 307 
unike brukere i 2014. Russiskspråklige bellona.ru brukes som 
referansebok av miljøbevegelsen i Russland. Gjennom artikler 
på bellona.ru som vi også sprer via sosiale medier, søker 
Bellona å øke befolkningens kunnskap om sivilsamfunnets 
rolle i beslutningsprosesser innen miljøspørsmål, og å bidra 
til bærekraftige forbrukerholdninger. Vi opplyser om fordeler 
ved ren fornybar energi og energieffektivisering og ulemper 
ved bruk av fossile energikilder. I tillegg legger vårt Bellona St. 
Petersburg-kontor ut håndbøker om miljøsaker på bellona.ru, 
som hjelper folk til å bli mer selvhjulpne i den byråkratiske jungelen. 

Flere av disse gratispublikasjonene er blitt «bestselgere». I 
dagens Russland er det veldig populært å følge blogger og delta 
i sosiale medier. Bellona styrker aktivt sin tilstedeværelse i 
digitale nettverk. I løpet av 2014 har antallet følgere av Bellona 
Russlands Facebook-side økt formidabelt. Bellonas artikler, 
kommentarer og nyheter legges ut også på andre populære 
sosiale nettfora i Russland: Twitter-kontoen til Bellona 
Murmansk ligger på topp-ti-lista for Murmansk-regionen. Bellona 
Oslo administrerer dessuten Facebook-siden «Stop Norilsk 
Nickel Pollution. Artikler om industri-utslipp i Russlands 
Barentsregion legges også kontinuerlig ut på Bellonas engelsk-
språklige nettside bellona.org. 

Arrangementer for akademia, næringsliv og skole 
I 2014 arrangerte Bellona Murmansk Prevention Pollution 
Day den 28. november, i anledning den internasjonale Pollution 
Control Day som markeres den 2. desember verden over. 
Arrangementet bestod i en dags undervisning om regionale 
miljøutfordringer ved Murmansk International Institute 
of Business Education, med særlig fokus på Norilsk Nikkel-
konsernets miljøpolitikk. I tillegg deltok tre bedrifter i Bellonas 
årlige aksjon «Null negativ virkning på miljø», hvor bedriftene 
gjennomførte miljøundervisningsaktiviteter. I tilknytning til 
Prevention Pollution Day arrangerte Bellona St. Petersburg 
en konkurranse for skoleelever om beste prosjekt for 
øko-systemvern, kalt «B3: Bellona Barents Baltic», i oktober 
2014. 

Samler aktørene 
Bellona legger ned masse ressurser i videreutvikling av 
kontakten med alle interessenter. Blant de faste deltakere på 
Bellonas seminarer og debatter er myndighetsrepresentanter 
fra Norge og Russland, herunder Murmansk fylkes og Karelias 
myndigheter, norske kommunale myndigheter fra Sør-Varanger, 
samt Norsk institutt for luftforskning og diverse miljøvern-
organisasjoner.

Rundebordseminarer og etablering av beste praksis innen 
miljøtiltak 
Bellona deltok i mai 2014 på et rundbordseminar med 
Ministeriet for naturressurser og miljø i Murmansk fylke hvor 
man diskuterte et svart belegg i Murmansk som følge 
av luftutslipp fra lokale bedrifter. I samme periode samlet 

Bellona regionale og nasjonale miljøvernorganisasjoner og 
miljømyndigheter til et rundbordseminar i Murmansk for å 
diskutere beste praksis og tiltak i bekjempelsen av industri-
forurensning. Det er blitt etablert en arbeidsgruppe 
som Bellona leder for å samarbeide videre om industri-
forurensningsproblematikken. Som et resultat av Bellonas 
samarbeid med, og studie av, andre miljøvernorganisasjoners 
virksomhet, har Bellona utgitt en brosjyre, «Beste praksis», 
som gir en samlet oversikt over ulike miljøtiltak og konkrete 
miljøkampsaker i Barentsregionen. Brosjyren er tilgjengelig på 
bellona.ru. 

Årlig konferanse doblet 
Bellonas årlige konferanse for den nasjonale miljøbevegelsen i 
Russland fant sted 28.-30. mai i St. Petersburg. 150 deltagere fra 
hele Russland deltok her i diskusjoner rundt Bellonas industri-
relaterte miljøarbeid samt utfordringeri forbindelse med vårt 
miljø- og menneskerettighetsarbeid. Dette er nesten dobbelt 
så mange deltakere som året før. 

Farlig aktivisttilværelse 
Det å være russisk miljøaktivist kan være farlig. Generell 
demokratisk tilbakegang og skjerping av loven om ikke-statlige 
organisasjoner, hvor miljøvernorganisasjoner nærmest vilkårlig 
kan erklæres som «utenlandske agenter», har allerede vist 
seg å ha dramatiske konsekvenser for miljøarbeid i Russland. 
Bellona St. Petersburg gikk i 2014 i gang med en støtteaksjon 
for en profilert miljøaktivist som er blitt dømt til tre års 
ubetinget fengsel for å ha protestert mot en guvernørs 
ulovlige privatokkupasjon av strandsone som var bestemt til 
allmenhetens formål. Det er også flere tilfeller der miljøaktivister 
blir overfalt og banket opp uten at politiet rykker ut, eller blir 
ofre for falske anklager fra myndigheter. Miljørettsjurister 
risikerer også å ødelegge fremtidig karriere ved å ha arbeids-
erfaring fra miljøvernorganisasjoner på CV-en, og å bli nektet 
stillinger i det offentlige. 

17.3 Bellonas prosjekt «Energi, Demokrati og 
Miljørettigheter i 2013-2015»

Gjennom dette prosjektet søker vi å fremme ren fornybar og 
miljøvennlig energiproduksjon i et mer demokratisk Russland, 
hvor det sivile samfunn har reell påvirkningsmulighet i 
beslutningsprosesser. 



Bellonas prosjekt «Energi, Demokrati og Miljørettigheter i 
2013-2015» er forankret i Bellonas prosjekt for energi og 
demokrati i Nordvest-Russland som har pågått siden 2005. 
I «Energi, Demokrati og Miljørettigheter i 2013-2015» fremmer 
vi rettsstatens prinsipper og respekt for grunnleggende 
menneske- og miljørettigheter ved bruk av juridiske virkemidler 
som rådgiving og fri miljørettshjelp, informasjonsspredning 
gjennom produksjon og distribusjon av analyser og rapporter, 
og gjennom undervisning og seminarer. 

Overvåker rettighetsbrudd 
Vårt kontor i St. Petersburg, Environmental Rights Centre 
Bellona, driver regelmessig overvåking av brudd på miljø- 
og menneskerettigheter i hele Russland. Via våre nettsider 
publiserer vi saker om ulovligheter vi identifiserer, og sender 
henvendelser til myndighetene med krav om å etterforske og 
straffe de ansvarlige. Vi holder foredrag og deltar i høringer og 
vi er til stede på arenaer hvor vi kommer i kontakt med russisk 
offentlighet. Unikt miljørettighetssenter Bellona fører saker 
for russiske administrative kontrollinstanser og for nasjonale 
og internasjonale domstoler, med sikte på å skape presedens 
og drive opplæring av russiske jurister i vesteuropeisk juridisk 
tenkning. En viktig del av prosjektet er også gratis juridisk råd-
givning innen miljøspørsmål. Bellona Miljørettighetssenter i 
St. Petersburg er eneste av sin art i Russland, hvor våre jurister 
gir fri rettshjelp til borgere og miljøaktivister fra hele landet i 
saker om miljøkriminalitet. 

Behandlet 200 henvendelser 
Bellona introduserte i sin tid «miljøkriminalitet» som et nytt 
begrep i Norge. I Russland er det en stor seier for vårt St. 
Petersburg kontor å få overbevist det russiske publikum om 
at miljørettigheter er noe som faktisk eksisterer. I 2014 
behandlet Bellonas juridiske rådgivere over 200 henvendelser, 
i tillegg til utgivelse av flere håndbøker med instruksjoner om 
håndtering av saker om miljøskader. Relevant lovdatabase 
med kontinuerlige oppdateringer legges ut på våre hjemmesider 
bellona.ru. Bellona St. Petersburg har i 2014 gjennomført flere 
antikorrupsjonsanalyser av russisk miljølovgivning og påvist 
svakheter og forbedringsmuligheter i lovverket. Bellonas 
miljøadvokater gir intervjuer om miljørettigheter i den største 
gratis papiravisa i St. Petersburg, Moi Raion («Mitt distrikt»), 
som har 350 000 lesere. I 2014 ble seks slike saker publisert. 

Fikk pris for tidsskrift 
I 2014 trykket Bellona tre utgaver a 1000 eksemplarer av vårt 
tidsskrift «Environment and Law». Tidsskriftet, som tar for seg 
aktuelle miljøtema, vant samme år prisen «Ecopozitiv-2014» 
som det beste medieprosjektet gjennomført av Russlands 
miljøvernorganisasjoner. 

Studentene strømmer til Bellonas årlige miljørettskonkur-
ranse 
Bellona St. Petersburg har skolert en ny generasjon av 
miljørettsjurister i Russland. I 2014 var 2707 deltakere 
påmeldt Bellonas årlige «Eco Lawyer»-konkurranse for juss-
tudenter. Deltakerne er studenter som tar faget miljørett. Årets 
deltakere kom fra 273 høgskoler og universiteter, som til 
sammen representerer 78 regioner og 523 byer i Russland. 
Det var også deltakere fra Østerrike, Kazakhstan, Hviterussland 
og Kirgisistan. Belønnede konkurransebidrag publiseres hvert 
år av Bellona. I 2014 ble det også arrangert seminarer for 
vinnerne av Eco-Lawyer 2013 i Kazan, Omsk, Volgograd og St. 
Petersburg. 

Vidt distribuert rapport om miljøbrudd i Russland
Bellona utarbeidet i 2014 en rapport om brudd på miljø-
rettighetene til innbyggerne i Russland foregående år. 
Formålet med denne årlige rapporten om miljøbrudd er å 
informere og gjøre offentlige myndigheter oppmerksomme 
på den økende miljøkriminaliteten og brudd på miljørettigheter 
i ulike regioner i Russland. Et nettverk av koordinatorer ble 
etablert for å samle informasjon, som dannet grunnlaget for 
rapporten som distribueres svært vidt i det offentlige i Russland. 
Rapporten er også publisert på bellona.ru.

17.4 Ren fornybar energi 

Russland har verdens tredje største energiforbruk. Bellona har 
i 2014 arbeidet med å fremme fornybar energi og energi-
effektivisering på lokalt, regionalt og føderalt nivå. 

Energikrevende industrier, som kjemisk industri og metall-
industri, bidrar til at Russland følger etter Kina og USA på 
topplista over samlet nasjonalt energiforbruk. Russland har 
et uttalt energieffektiviseringsprogram med målsetning om 
å redusere energiforbruket med 40 prosent innen 2020. Det 

betyr at Russland må optimalisere sitt energiforbruk blant annet 
gjennom besparelser, energieffektivisering og utvikling av forny-
bar energi. Landet står dermed overfor viktige energipolitisk 
veivalg.

Fant enorme fornybarmuligheter 
I nordområdene står Kola atomkraftverk for mer enn halve 
elektrisitetsproduksjonen i Murmansk fylke. Samtidig har 
Kolahalvøya Europas beste potensiale for vindkraftproduk-
sjon. I 2014 utarbeidet Bellona i samråd med regionale myndig-
heter registre over fornybare energikilder på Kolahalvøya og i 
Karelia. Nå er vi i gang med resten av Barentsregionen. Denne 
kartleggingen ble prisbelønt og anerkjent som et utgangs-
punkt for videreutvikling og som et godt redskap til å måle 
oppnådde resultater over tid. Vi oppdaget mye uberettiget fokus 
på atomkraft både hos myndigheter og folk flest, noe som 
går på bekostning av enorme alternative energimuligheter i 
regionen. Myndighetene velger ofte å innvilge lengre driftstid 
til de utrangerte atomreaktorene på Kola atomkraftverk, og 
benytter seg av langtransportert dieselolje som energiforsyning 
i regioner som ikke er tilkoblet det sentrale kraftnettet. Etter 
Bellonas mening kan en stor vindmøllepark helt uproblematisk 
erstatte Kola atomkraftverk. Deler av kraftverket er nå delvis 
foreldet, men likevel tilbakeholdes mye av vannkraftproduksjonen 
til fordel for opprettholdelse av noe liv i den utrangerte 
atomdriften. Bellona foreslår å heller investere i en vindmølle-
park enn i modernisering av Kola atomkraftverk. 

Krever strengere kontroll av olje- og gassvirksomhet 
Det er ingen tvil om at Russland sitter på enorme naturressur-
ser, og landet er en av verdens største olje- og gassprodusenter. 
Men den russiske petroleumsindustrien tilfredsstiller ikke viktige 
miljømessige standarder. De miljømessige konsekvensene av 
russisk onshore petroleumsindustri er store, og enorme 
landområder er forurenset og lagt øde. En overføring av 
praksis fra onshore til offshore oljeindustri vil være en 
tragedie for miljøet i Barentshavet. Derfor er det viktig at olje-
selskapene i Russland blir underlagt et strengere regelverk og 
kontroll, og at petroleumssektoren dermed blir tvunget til å 
tenke miljø. 



Følger med argusøyne 
Bellona følger nøye med på situasjonen i de russiske nor-
dområdene og arbeider for å øke oppmerksomheten rundt 
miljøkonsekvenser av olje- og gassutvinning i Arktis og i nord-
områdene. I 2014 har vi publisert flere oljeindustrirelaterte
 artikler på bellona.ru og bellona.org. Vi har også laget detaljerte 
reportasjer fra høringer i Teriberka og Murmansk fylke om 
miljøkonsekvensanalyse i forbindelse med Shtokman-prosjektet. 
Bellona vil også fremover delta i høringer om oljeutvinning i 
de arktiske områdene. 



18. Bellona Europa 
Samme år som Bellona feiret 20 år i Brussel, huset EU ho-
vedstaden både Europaparlamentsvalg, ny EU-kommisjon og 
full debatt om aktuelle EU-lovpakker. Bellona Europa brukte 
2014 til å sikre at miljøperspektivet kommer styrket ut av 
omveltningene.   

I 2014 har Bellona Europas arbeid i hovedsak vært relatert til 
Europaparlamentsvalget og den nye EU-kommisjonen. Samtidig 
har store overordnede lovpakker, som EUs 2030-rammeverk 
for klima- og energipolitikk, EUs energisikkerhetsstrategi og 
EUs energiunion, kommet på banen og dominert debatten. 
For Bellona har førsteprioritet i denne overgangsperioden 
vært å opprettholde og styrke vårt nettverk, samt å sikre at 
viktige emner, slik som karbonfangst og -lagring, fortsetter å 
gjøre seg gjeldene på den nye politiske agendaen. 

Faglig feiring
I mai 2014 feiret Bellona Europa 20 år på bakken i Brussel og 
18 år med etablert kontor. Dette ble markert med selskap i 
nye kontorlokaler, med innlegg av Norges ambassadør til EU, 
Atle Leikvoll, og viseformannen for FNs klimapanel, professor 
Jean-Pascal Van Ypersele. I jubileumsåret opprettet vi også en 
egen Twitter-konto for Europa-kontoret: @Bellona_EU, som i 
løpet av sitt første år samlet nærmere 500 følgere.  

Utvider med energilagring og elektromobilitet
Store deler av Bellona Europas innsats legges ned i spesifikke 
fora – både dedikerte interne arbeidsgrupper og EU-plattformer, 
og dette arbeidet beskrives enkeltvis nedenfor. 
I 2014 utvidet Bellona Europa imidlertid sitt arbeid til også å 
omfatte energilagring og elektromobilitet. Dette vil tilta i 2015, 
men som noen første milepæler ble Bellona i 2014 medlem 
av et E-Storage FP7-prosjekt om emnet, og vi publiserte en 
brief om brukte elbilbatteriers potensiale som energilagre for 
kraftnettet: The disruptive world of large scale energy storage. 

18.1 BEST
Bellona Environmental CCS Team (BEST) jobber spesifikt med 
utviklingen av CO2-fangst og -lagring i Norge og Europa. BEST 
har vært på hugget gjennom et år preget av maktskifte. Inns-

atsen har hatt form av rapporter, seminarer og hørings-
uttalelser, i tillegg til en rekke uformelle dialoger og etablering 
av de kortfattede publikasjonene ‘Bellona Briefs’. Sistnevnte 
har vist seg å være et spesielt effektivt verktøy for medvirkning 
i 2014s raskt utviklende politiske klima.

Ruster parlamentarikerne
Da energisikkerhetsdebatten tok seg opp i mai, publiserte 
BEST briefen Ensuring energy supply security in Europe with 
CCS. Denne ble sendt direkte til ansvarshavende i EU-kommisjonen 
med positiv tilbakemelding og det resultat at CCS inkluderes 
i EUs energisikkerhetsstrategi, der det heter at enhver økning 
i bruken av europeisk kull må følges av tilsvarende CCS-tiltak. 
Senere i mai publiserte BEST brosjyren Solving the climate 
puzzle with CCS, som illustrerer den kritiske rollen CCS må 
spille i både kraft- og industriproduksjon for å dekarbonisere 
Europa. Denne korte og konsise lille brosjyren er rettet mot 
nye europaparlamentarikere som trenger en introduksjon til 
emnet.   

CCS-direktivet til vurdering
I 2014 var det fem år siden CO2-lagringsdirektivet kom på 
plass. I den sammenheng åpnet Kommisjonen for en vurdering av 
eventuelle oppdateringer eller forandringer av loven. Denne 
prosessen strakte seg gjennom andre halvdel av 2014 og fort-
setter i 2015. Her leverte Bellona skriftlige innspill, og vi deltok 
i flere møterunder samt intervju. 

Svakhet i kvotehandelssystemet
I juli tiltok debatten om reform av EUs kvotehandelsystem, og 
i den sammenheng publiserte Bellona briefen Comprehensive 
ETS reform. Her gir Bellona uttrykk for sin oppfatning av at 
den foreslåtte mekanismen for prisstabilisering ikke er sterk 
nok og foreslår både korrigerende og alternative tiltak. Denne 
briefen ble lest av flere europaparlamentarikere som jobbet 
med ETS-reformen gjennom året, og den har vært et viktig 
verktøy i debatten som fortsetter inn i 2015. Bellona leverte 
også høringsinnspill til bestemmelsene om karbonlekkasje 
etter 2020. 

Kalddusj for kullselskapene
En annen debatt som ble viet mye oppmerksomhet i 2014 
omhandlet den europeiske kraftindustriens overlevelse - da 

spesielt de tradisjonelle kullselskapene. Grensene mellom 
mekanismer som utsetter deres uunngåelige endelikt og 
andre som fremskynder det, begynte å bli uklare. Bellona 
publiserte en brief om emnet, titulert Could capacity markets 
derail EU climate progress? Vi tok også en mer frempå tone 
i media med artikler som EURACOAL confuses press release 
with suicide note. Sammenholdt med fortsatt arbeid i EPS-
nettverket gjorde disse bidragene Bellona til en aktiv stemme 
i debatten.

Fikk CCS inn i 2030-rammeverket
Mot høsten økte også temperaturen i diskusjonen om EUs 
2030-rammeverk for klima- og energipolitikk. Rådskonklusjonen 
var ventet i oktober, og de foregående månedene var preget 
av intens møtevirksomhet for å sikre et sterkt rammeverk 
generelt og inkludering av CCS spesielt. Storbritannia førte an 
i mobiliseringen av CCS-støttespillere for å påvirke rådet, og 
Bellona ledet mye av det påfølgende arbeidet med å samle 
industri-, forsknings- og miljøaktører bak et felles brev til 
forhandlingslederne hvor det eksplisitt bes om at CCS blir viet 
plass i rådskonklusjonene. Brevet og det tilknyttede arbeidet 
fikk resultater, og CCS ble inkludert i rammeverket. Dermed 
fikk Kommisjonen lovmessig grunnlag til å initiere mer arbeid 
innen CCS, og en styrket fremtid for CCS i Europa var sikret.     

Ser til verdens første fullskala CCS-anlegg
Høsten 2014 ble også en annen milepæl nådd, om enn utenfor 
Europa: Canada åpnet verdens første fullskala CCS-anlegg ved 
kullkraftverket Boundary Dam. Bellona deltok på åpningen og 
markerte samtidig ett år siden kanselleringen av Mongstad. 
Gjennom 2014 arrangerte Bellona fire CCS-fora med sikte på å 
videreutvikle norsk CCS-strategi etter Mongstad. Et av foraene 
dreide seg om Mongstad-høringene, og her var represen-
tanter fra Boundary Dam gjester. I de andre var fokus rettet 
fremover på CCS i industri og mulighetene for CO2-lagring i 
Nordsjøen. 

Dokumenterte storpotensiale for nordsjølagring
Det enorme lagringspotensialet i Nordsjøen ble presentert 
i rapporten Scaling the CO2 storage industry: A study and a 
tool, publisert i november 2014. Her heter det blant annet at 
en fremtidig CO2-lagringsvirksomhet i Nordsjøen kan tilsvare 
dagens sysselsetting i britisk petroleumssektor. Det påpekes 



også at investeringer i å utvikle lagringskapasitet tar lang tid, 
og at vi må begynne før 2020 om nok kapasitet skal være 
klart til å takle 2030-målene. Rapporten ble presentert både 
i Norge og i Brussel under Zero Emissions Platform sin årlige 
høring i Europaparlamentet.  

Bredspektret CCS-innsats
I 2014 fortsatte Bellona vårt engasjement i ENGO-nettverket 
for CCS samt utsending av vårt CCS-nyhetsbrev til nær tusen 
mottakere. Bellona deltok også i flere FN-prosesser frem mot 
COP20 i Lima, herunder UNECEs og UNFCCCs utarbeidelser 
av CCS-materiale. Dette er arbeid vi vil fortsette mot COP21 
i Paris. I 2014 jobbet Bellona også sammen med Global CCS 
Institute med et CCS-veikart for Portugal, som vil publiseres 
i 2015.    

18.2 ZEP
I 2014 fikk Bellona en enda mer sentral rolle i ledelsen av EUs 
teknologiplattform for CCS, Zero Emissions Platform (ZEP). I 
tillegg til å bekle visepresident-vervet, leder Bellona arbeidet 
med politikkutforming og ekstern kommunikasjon, samt en 
rekke mindre arbeidsgrupper for blant annet ETS-reform og 
CCS i kraftkrevende industri.

Avbyråkratiserte beslutningsprosessen 
ZEP er en konsensusbasert organisasjon som består av ulike 
grupper og aktører fra mange forskjellige sektorer. En naturlig 
konsekvens er at beslutningsprosessene ofte blir så lange 
at det ikke er rom for effektiv påvirkning. Bellona har derfor 
tidligere besluttet å jobbe utenom ZEP når vi finner det nød-
vendig. Dette har vi fortsatt med i 2014, blant annet i forhold 
til 2030-brevet beskrevet ovenfor. Samtidig mener Bellona 
at ZEP spiller en unik rolle i CCS-debatten. Derfor har vi også 
jobbet for å friske opp ZEP-organisasjonen, og mot slutten av 
2014 lyktes vi i å korte ned byråkratiske prosesser og gjøre ZEP 
til en mer effektiv organisasjon. Dette lover godt for Bellonas 
arbeid i ZEP med CCS i energikrevende industri. Per dags dato 
er disse industriene ikke medlemmer av ZEP, men i 2014 ble 
en prosess satt i gang for å endre dette.  

Folksomt på CCS-seminarer i Europaparlamentet
I 2014 arrangerte ZEP, og Bellona som leder av ZEPs eksterne 
kommunikasjon, to møter i Europaparlamentet: et frokost-

møte i september som fokuserte på CCS i relasjon til europeisk 
energisikkerhet, og et i desember om CCS i lys av industriell 
vekst og sysselsetting. Deltakelsen var på 70 i september og 
over 100 i oktober, og blant deltakerne var flere europapar-
lamentarikere, og representanter for Kommisjonen, for med-
lemsland og for relevante industriaktører. Bellona holdt inn-
legg ved begge anledninger. 

Rapporter med påvirkningskraft
ZEP publiserte i 2014 tre viktige rapporter. Den første viser 
hinsides enhver tvil at utrulling av CCS fører til betydelig senking 
av kostnadene for dekarbonisering av det europeiske 
kraftmarkedet. Den andre rapporten pekte ut forretningsmodeller 
som kan bidra til å rulle ut kommersielle CO2-lagrings-
operasjoner. Den tredje rapporten tar for seg CCS spesifikt 
for gasskraftverk. De to første rapportene har vist seg spesielt 
betydningsfulle og er blitt sitert av høytstående kommisjons-
representanter. De vil fortsette å spille en rolle i 2015 etter 
hvert som energiunionsdebatten spiller ut. 

18.3 EBTP
Bellona deltar i EUs teknologiplattform for biobrensel (EBTP), 
både i styret og i ulike arbeidsgrupper. For å koordinere norske 
aktører som arbeider med biodrivstoff og -energi har vi 
også arrangert to skyggegruppemøter i Oslo i løpet av året, 
i samarbeid med SINTEF. Gjennom disse møtene kan norske 
aktører holdes oppdatert på hva som foregår i Brussel, samt 
spille inn temaer som kan brukes i dialogen innad i EBTP.

Etterlyser bærekraftskriterier for bioenergi
I 2014 har disse temaene i hovedsak vært relatert til den 
pågående, og til tider fastlåste, utarbeidelsen av strengere 
bærekraftskriterier for bioenergi. Siden målsettingen om 20 
prosent fornybar energi innen 2020 ble satt, har Europas egen 
produksjon og import av biomasse fra tredjeland skutt i været, 
og ført til uforutsette problemer med indirekte arealbruksen-
dringer og med enkelte biobrensler som over sitt livsløp har 
større utslipp enn kull.
Bellona har derfor i 2014 styrket samarbeidet med andre 
europeiske miljøorganisasjoner for å påvirke denne debatten. 
Dette arbeidet har ikke alltid vært forenelig med diskusjonene 
i industritunge EBTP, men deltakelse ‘på begge sider’ av 
debatten har vært viktig for å sikre at det stadig er klima for å 
jobbe videre med bærekraftig bioenergi etter 2014. 

Foto: Thinkstock



19. Bellona Kiev
På tampen av 2014 etablerte Bellona seg i Ukraina. Bellona 
Kiev skal jobbe med løsningsorientert miljøarbeid generelt 
og CO2-håndtering spesielt – og er allerede blitt bedt om å 
rådgi Ukrainas energidepartement om sistnevnte.  

Med kontoråpningen i november etablerte Bellona seg i et 
land som gjennomgår dramatiske geopolitiske, innenriks-
politiske, økonomiske og energipolitiske utfordringer. Ukraina 
er også et land hvis energikonsum per innbygger er rundt tre 
ganger høyere enn gjennomsnittet for OECD-land. For å bli 
mindre avhengig av russisk gass og øke energisikkerheten, må 
landet redusere eget energiforbruk og utvikle ren, nasjonal 
energiproduksjon. Det er dette Bellona vil bidra til når vi nå 
utvider det løsningsorienterte miljø- og klimaarbeidet vi er 
anerkjent for i Brussel og Russland. 

Trekker på Brussel-erfaring
Bellona vil i første rekke bistå med kunnskap om CO2-hånd-
tering og fornybar energi, og hvordan ukrainerne får til dette 
parallelt med at landet skal gjennom reformer. Allerede før 
den offisielle åpningen tok Ukrainas energidepartement 
kontakt med Bellona med ønske om at organisasjonen skal bidra 
som spesialrådgivere på Ukrainas arbeid med CO2-fangst og 
-lagring. Landets energimyndigheter har merket seg Bellonas 
langvarige og innflytelsesrike tilstedeværelse i EU-hovedstaden 
Brussel på akkurat dette klimaarbeidet.

Støttes av UD
Åpningen av Ukraina-kontoret i november fikk mye opp-
merksomhet, og sammenfalt med statsminister Erna Solbergs 
besøk i landet og lanseringen av en norsk støttepakke til Ukraina. 
Bellonas prosjekt «Ukraine & Carbon Capture and Storage: 
Capacity Building through Energy and Climate Dialogue» ble 
lansert på Kiev Energy Efficiency Forum samme måned. Prosjektet 
støttes av det norske Utenriksdepartementet (UD), og Bellona 
er stolte og takknemlige over at UD støtter opp om miljø-
stiftelsens etablering i Kiev.

Kan bidra i EU-implementering
Ukraina har et sterkt behov for å utvikle og implementere øko-
nomiske og institusjonelle reformer. I henhold til samarbeids-
avtalen Ukraina signerte med EU i mars 2014 må Ukraina vedta 
og gjennomføre EUs regelverk og standarder. Bellona har hatt 
kontor i Brussel siden 1996, og vi har som en miljøorganisasjon 
skaffet oss kompetanse og erfaring som nå er høyst relevant 
her i Ukraina. Det er viktig at landets industri og energisektor 
raskt tilpasser seg den nye virkeligheten de vil møte gjennom 
avtalen landets politikere har inngått med Brussel. 

Godt nettverk allerede
Gjennom Bellonas mangeårige internasjonale arbeid har vi et 
godt nettverk og gode partnere i Ukraina. Bellona Kiev ønsker 
knytte til oss nasjonale og internasjonale eksperter i Ukraina, 
og dermed bidra til å skape bærekraftige, kunnskapsrike fag-

miljøer innen klima og energi. Vi jobber hardt for å øke teknologisk 
og politisk forståelse både blant beslutningstakere og i sivil-
samfunnet her i landet. Det er et sterkt behov for større 
forståelse og kunnskap for et så viktig klimatiltak som det 
CO2-håndtering er. Vi vil bidra til at både ukrainske myn-
digheter og det sivile samfunn skal få tilgang til den absolutt 
ypperste tilgjengelige forskningen på dette.

Foto: Thinkstock



Foto: Thinkstock

20. Samarbeidsprogram 
med næringslivet
Bellona mener at lønnsomhet og bærekraft slett ikke er mot-
setninger. Derfor spiller vi på lag med næringsaktører om å 
skape miljøløsninger som både gagner bedriftsøkonomien 
og miljøet.

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

Bellona har i nesten 30 år utfordret bedrifter til å ta samfunns-
ansvar og tenke innovativt og miljøvennlig. I 1998 etablerte vi 
vårt samarbeidsprogram med næringslivet, med målsetning 
om å skape en tett dialog med næringslivsaktører om de beste 
miljøløsningene. Langvarig arbeid har ført til bedre kompetanse, 
ny miljøteknologi og implementering av løsninger i et økende 
antall samarbeidsbedrifter.

Har løsninger, trenger rammevilkår
Bellona ønsker å være en pådriver for å få næringslivet og 
myndighetene til å samarbeide for å skape et innovativt og 
bærekraftig næringsliv.  Mange av de teknologiske løsningene 
på miljøutfordringene eksisterer allerede i dag uten at de er 
kommersialisert eller brakt inn i markedet. Vi opplever at en 
rekke næringslivsaktører er viktige pådrivere for å implementere 
miljøløsninger, men de er avhengig av gode rammevilkår for å 
kunne løse utfordringer knyttet til utrulling.

Bellona jobber målrettet med myndigheter, forskningsinstitusjoner
og næringslivet for å påvirke rammevilkårene som er av-
gjørende 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 nærings-
livet – som opprinnelig hadde ønsker om å kommersialisere 

og industrialisere egne miljøløsninger. Samtidig ser vi hvor-
dan de langsiktige rammevilkårene for elbil har skapt et nytt 
marked for miljøriktig teknologi. Dette er en satsning som nå 
ser ut til å kunne bli kopiert i andre land. 

Sikrer langsiktighet
Virksomhetene som deltar i Bellonas samarbeidsprogram 
inngår treårskontrakter og bidrar med økonomisk støtte til 
Bellona. Støtten gjør 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 næringslivsaktører i EU-relaterte saker. Vi erfarer 
at både Bellona og bedriftene vi samarbeider med har stor 
nytte av vår aktive deltakelse i utformingen av europeiske 
rammevilkår i klima- og miljøspørsmål.

Skaper møtearena
I tillegg til det bilaterale samarbeidsprogrammet med nærings-
livet har Bellona egne fagfora, som er tverrfaglige møteplasser 
for et konstruktivt samarbeid mellom Bellona og kommersielle 
og faglige aktører. Fagforaene jobber med miljøriktige og fag-
politiske mål. Bellona har gjennom vårt samarbeidsprogram 
med næringslivet skapt en arena for bærekraftig næringsutvikling, 
et fellesskap for å utveksle kompetanse, erfaring og bygge 
relasjoner, samt skape synergi mellom næringsliv, myndig-
heter og samfunn.

Bellonas samarbeidspartnere i 2014:
A/S Norske Shell, Aspelin Ramm, Buksér og Berging, 
Color Line, Eidesvik, Eiendomsspar, Energi Norge, Energi-
gjenvinningsetaten – Oslo Kommune, Eramet, Ferrolegeringens 
Forskningsforening (FFF), Fraktefartøyenes Rederiforening, 
Gress Oslo, Hafslund, Jotun, Kværner Concrete Solutions, 
Lerøy Seafood Group, NOAH, Norcem - HeidelbergCement 
Group, Norges Sjømatråd, Norsk Eiendom, Norsk Gjenvinning, 
Norsk Industri, Norske Skog, Microsoft Norge, Oslo Taxi,
Pangea, Shell International, Siemens, Statkraft, Statnett, 
Sønnico Elektro og Yara.

Christian Strøm
Partneransvarlig, 
næringslivssamarbeid

Odd-Olaf Schei
Partneransvarlig, 

næringslivssamarbeid

Henrik A. Lund
Leder, Næringslivssamarbeid



21. 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 for-
målsparagrafen. Det utarbeides en egen rapport som beskriver 
faglige aktiviteter nærmere og som gjøres tilgjengelig på 
Bellonas nettsider.

Styret har i 2014 bestått av følgende personer:
- Viktor E. Jakobsen, styreleder valgt av stifter
- Frederic Hauge, styremedlem valgt av stifter
- Olaf Braastad, styremedlem valgt av stifter
- Svein Erik M. Ovesen, styremedlem valgt av de ansatte
- Sirin Engen, styremedlem valgt av de ansatte
- Sigurd Enge, varamedlem valgt av de ansatte

Lokaler
Bellona holder til i Maridalsveien 17B i Oslo

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet 
Stiftelsen hadde ved utgangen av 2014, 16 kvinnelige ansatte 
og 19 mannlige ansatte på Oslo kontoret. I tillegg har vi 
ansatte ved kontoret i Murmansk, St. Petersburg og i Brussel. 
Kvinneandelen i styret (inkludert vararepresentanter) var 16,6 %.

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

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

Bellonas hovedkvarter er et av Norges mest energieffektive 
kontorbygg. Ved innredning er det bevisst satset på gjenbruk 

kombinert med miljøvennlige/energieffektive løsninger. 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 gitt av 
Oslo Kommune. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, men det 
har vært innkjøringsjusteringer knyttet til ventilasjon/varme 
ved innflytting i nytt tett bygg. 

Sykefraværet til stiftelsens ansatte var på 397,30 dagsverk i 
2014. En forholdsvis stor del av sykefraværet skyldes langtids-
fravær for noen ansatte. 

Økonomi
Inntektene ble i 2014 kr. 38 762 966,-. Året gav et regnskaps-
messig negativt resultat på kr. 472 719,- da de totale drifts-
kostnadene endte på kr. 38 795 451,- og netto finans endte 
med et negativt resultat på 440 234,- Pr. 31.12.14 var 
stiftelsens egenkapital kr. 3 160 487,-.

Regnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av 
stiftelsens resultat i 2014 og selskapets økonomiske stilling pr. 
31.12.14

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning om 
fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning om fortsatt 
drift er til stede.

Oslo, 05. mai 2015

I styret for Miljøstiftelsen Bellona

Viktor E. Jakobsen
styreleder

Frederic Hauge
styremedlem

Olaf Brastad
styremedlem

Sirin Engen
styremedlem

Svein Erik Ovesen
styremedlem

Nils Bøhmer
daglig leder



22.  Årsregnskap 2014
Resultatregnskap 2014 Balanse 2014

Driftsinntekter og driftskostnader

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

Lønnskostnader m.m
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

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

Årsresultat

2014

1 406 333
20 107 195

4 593 049
11 216  173

1 440 216
38 762 996

 
21 939 350

857 002
15 999 099
38 795 451

- 32 485 

5 739
38 435

0
449 031

35 377
- 440 719

- 472 719

2013

1 602 352
22 185 301

3 229 754
11 102 110

2 794 000
40 913 518

 
22 150 606

595 793
16 637 066
39 383 464

1 530 054

8 321
1 918 595

0
472 740

18 001
1 436 175

2 966 229

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

2014

10 558 632
4 062 900

14 621 532

3 235 510
1 868 093
5 103 603

19 725 134

100 000
3 060 487
3 160 487

6 686 975
9 877 672

16 564 647

19 725 134

2013

11 339 245
4 041 900

15 318 145

6 267 249
1 970 406
8 237 656

23  618 801

100 000
3 533 206
3 633 206

7 597 745
12 387 850
19 985 595

23 618 801


