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BELLONA

ideelle organisasjoner og stiftelser, aktører innen
forskning og utdanning, med flere.

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.

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 samfunnsog miljøløsningene og gjøre dem bedriftsøkonomisk
lønnsomme.

Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986. Vi er
65medarbeidere, 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
russisk.

Typiske samarbeidspartner for Bellona er derfor bedrifter som
er strategisk velplassert i relasjon til 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 være en foregangsaktør som identifiserer og demonstrerer
nye løsninger.

Vår fagstab er satt sammen av personer med en bred faglig
bakgrunn. Med 29 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,
så Bellona jobber 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

MEN, Bellona har alltid vært og vil alltid være en uavhengig
vaktbikkje som etterforsker og anmelder en hver form for
miljøkriminalitet vi oppdager.
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
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. I 2015 ble
Bellona Murmansk erklært en såkalt ”utenlandsk agent”organisasjon av russiske myndigheter. Som en konsekvens ble
Bellona Murmansk lagt ned, og våre ansatte i Murmansk er
nå organisert som en prosjektgruppe under vårt kontor i St.
Petersburg, ERC Bellona.
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 har etablert et Miljørettighetssenter hvor våre
jurister gir fri rettshjelp til landets miljøaktivister. 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 CCSveikart, som viser potensiale for reduksjon av 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.
Bellona Kyiv
Bellona har siden 2012 hatt prosjekter i Ukraina, med fokus
på energisikkerhet og klimaløsninger. Her bidrar Bellona til
å øke bevisstheten om klimavennlige teknologier, deriblant
karbonfangst og -lagring. Dette gjør vi gjennom ulike fora,
blant annet plattformen «Energy&Climate Dialogue»,
der kompetanseutveksling skjer gjennom seminarer,
rundebordskonferanser og arbeidsgruppemøter.
Bellona i Kyiv samarbeider med det ukrainske
energidepartementet, miljødepartementet, uavhengige
eksperter, forskningsmiljø og sivilsamfunnet.
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1. 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.
BP-ulykken fem år etter
I februar dro Bellona på en befaring til Louisiana og Florida
for å studere senskadene av oljeutslippet fra Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i 2010. Bellonas observasjoner
ble presentert på et eget seminar i Oslo på femårsdagen for
ulykken. Samtidig la stiftelsen frem en artikkelsamling som
oppsummerer de mest sentrale artiklene Bellona har publisert om dette temaet. Bellona kunne fortelle at olje og tjæreballer fortsatt vaskes opp på strendene. Rekene og østersen
er blitt borte mange steder, samtidig som fiskeindustrien og
turismen i området sliter med å overleve. Men mest tragisk er
møtet med ryddemannskaper og fiskere som fortsatt sliter
med invalidiserende skader de pådro seg under arbeidet med
å rydde opp oljesølet etter ulykken, og historiene om skjebnen
til utallige ofre etter ulykken som har omkommet av kreft. For
Bellona er den viktigste lærdommen etter ulykken åpenbar:
Det er umulig for oljeindustrien å helgardere seg mot storulykker
av denne typen. Og det er like umulig å beskytte menneskers
helse, økosystemer og kommersiell virksomhet mot langtidseffekter dersom en ulykke skulle inntreffe. Etterforskning har
vist at selv om BP-ulykken kunne vært unngått, manglet BP
både evnen, og ikke minst viljen, til å gjøre det som var nødvendig for å unngå den, noe som har undergravd folks tillit
til petroleumsindustrien. Derfor er strengere retningslinjer
og kontroll fra myndighetenes side helt kritisk, også i Norge,
og Bellona vil derfor fortsette sitt arbeid i denne retning. Det
samme gjelder for økt beskyttelse av utsatte og truede marine
økosystemer langs norskekysten.
Nei til reduserte krav til deteksjon av lekkasjer
I september sendte Bellona et brev til Miljødirektoratet med
krav om at Statoils søknad om reduserte krav til fjernmonitorering av lekkasjer fra havbunnsbrønner på Trollfeltet må

avvises. Til tross for at stadig bedre teknologi for overvåkning
av brønnlekkasjer er blitt tilgjengelig de senere årene, ønsker
Statoil tillatelse til å kunne både la det gå lengre tid før en
lekkasje oppdages, og til å kunne slippe ut større mengder
olje og gass før lekkasjen stoppes. Bellona mener dette er
et nytt eksempel på norsk oljeindustri sin praksis med å saldere miljøkrav for å kutte kostnader til oljefelt med synkende
lønnsomhet, og vil fortsette sin kamp mot denne utviklingen.
Ti punkter for fortsatt sysselsetting i norsk petroleumsindustri
Bellona har gjentatte ganger advart mot det økende vedlikeholdsetterslepet på norsk sokkel og det høye antallet brønner
som behøver permanent plugging før de kan etterlates for
godt. Den lave oljeprisen innebærer økt tilgang og lavere

priser på mannskaper og fartøyer som kan utføre slike
operasjoner. Av denne grunn lanserte Bellona i juli en liste
med ti tiltak som kan bidra til å holde arbeidsledigheten nede
på kort sikt, hvor økt innsats på disse områdene var noen av
anbefalingene.
Velferd uten olje
Bellona har i 2015 fortsatt sitt arbeid for å synliggjøre mulighetene
til effektiv omstilling av norsk næringsliv og verdiskapning
til en fossilfri tidsalder blant annet gjennom våre innspill til
tankesmien Agendas rapport Fra svart gull til grønn vekst.
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2. Energi og klimaarbeid

sjokkerende svake veivalg for nasjonen, dog med noen tydelige oppturer.

2015 viste med all tydelighet at klimaendringene er reelle,
da ekstremvær forsterket av fenomenet El Niño preget alle
kontinenter, arktisk sjøis hadde svært lav utbredelse og
iskappen på Grønland krymper raskere enn først trodd. I
mars ble en dyster rekord slått, da gjennomsnittlig konsentrasjon av CO2 i atmosfæren for første gang oversteg 400
ppm, bare 50 ppm (parts per million) under togradersmålet
og i november ble gjennomsnittstemperaturen målt til én
grad høyere enn i førindustriell tid.

Statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem i oktober, og var et
endelig farvel til måloppnåelse av klimaforliket. Klimaministerens lovede ledertrøye ble erstattet med helsetrøye,
og kraftfulle nasjonale tiltak var fraværende i budsjettet og det
senere budsjettforliket. Da var det gledelig at Oslo kommunes
energi- og klimaplan ble godkjent knappe to uker senere og
Oslos nye byråd økte ambisjonsnivået med lovede kutt på 50
% innen 2020.

Klimaendringene ble også synlige i Norge, og endret folks
holdninger. Ekstremværet flere steder i Norge forrige vinter ga
seg klart utslag i TNS Gallups klimabarometer som kom i mai,
der hver tredje nordmann mente at de hadde sett resultat av
klimaendringene i sin kommune. Klima var den nest viktigste
politiske saken for nordmenn i 2015.
Bellonas arbeid for energi- og klimapolitikk i Norge
Med vitenskapens støtte og et sterkt mandat fra opinionen,
har Bellona arbeidet tverrfaglig og målrettet gjennom hele
året for å oppnå viktige resultater i norsk klimapolitikk. Skal vi
vinne kampen mot farlige klimaendringer, må vi slutte å bruke
fossil energi som gir utslipp av klimagasser. Dette vil bli en realitet gjennom etablering av fornybar og bærekraftig energi,
parallelt med at vi reduserer energietterspørselen gjennom
energieffektiviseringstiltak, elektrifisering av samfunnet og
gjennom å skape nye arbeidsplasser som har sin plass i en
karbonnegativ fremtid. Det er i hovedsak dette Bellonas energiarbeid i Norge handler om.
Oppturer og nedturer
Mye av årets klimadebatt har vært rettet mot klimatoppmøtet
COP21 i Paris, hvor flere tiårs klimakamp ble kronet med seier,
i form av en internasjonal klimaavtale med målsetning om å
stanse global oppvarming på 1,5 °C i dette århundre. Norges
klimaminister og embetsverket rundt henne var delaktig i å få
dette på plass - et arbeid Bellona roste ministeren for.
Med klimatoppmøtet som bakteppe og den tidligere omtalte
folkelige støtten om klimaspørsmålet har det vært gjort flere

Ta krafta i bruk - norsk fornybarnæring med globale markedsmuligheter
I 2015 fortsatte arbeidet med å løfte frem gode eksempler
på hvordan norsk fornybar energi og norske forutsetninger
kunne danne grunnlag for nye, grønne arbeidsplasser.
Bellona er også opptatt av at det nordiske kraftoverskuddet
ikke må gjøre oss blinde for voksende globale markedsmuligheter innen fornybar energi. Dette har preget mye av
Bellonas media- og politiske arbeid gjennom 2015. Vi satte
dagsorden på tematikken i et velbesøkt Bellonaforum i oktober.

I skjul av klimakonferansen la dessverre Grønn skattekommisjon frem sin melding. Kommisjonen klarte ikke å svare
på grunnleggende retningslinjer i sitt eget mandat og
representerer en fare for en målrettet klima- og miljøpolitikk
i de kommende årene.

Det er regjeringens uttalte mål «å styrke Norges rolle som
leverandør av fornybar energi». Bellona mener dette målet
bør handle om mer enn kraftkabler. Myndighetene kan også
styrke Norges rolle som fornybarleverandør, gjennom å tilrettelegge for utbygging av fornybar energi utenfor Norges grenser.

Klimamelding til Stortinget – Norges utslippsmål mot 2030
I februar kom stortingsmeldingen om Norges utslippsforpliktelser,
der det ble klart at Norge skulle arbeide for en bilateral
klimaavtale med EU, og dermed forplikte Norge til 40 prosent
utslippsreduksjon i 2030. Bellona var tidlig ute og applauderte
dette, da en avtale med EU vil holde Norge i ørene og gi nasjonale
utslippskutt langt ut over hva man har oppnådd gjennom
manglende nasjonal målsetting og tvilsomme kvotekjøp i
u-land. Vi belyste også dette gjennom et godt besøkt Bellonaforum om EUs klimapolitikk tre uker senere.

Dette forutsetter et virkemiddelapparat som aktivt støtter
norsk fornybarnæring – herunder både utbyggere og industrielle
leverandører – ut i verden. En viktig brikke vil være tilpasning
av den norske utlåns- og garantikapasiteten.

Bellona har lenge arbeidet for at Norge skal forplikte seg etter
byrdefordelingsprinsippet, og mener at det er utenkelig at
et rikt land som Norge skal slippe unna med mindre enn 40
prosent nasjonale kutt.
Vi har i Norge og i Brussel arbeidet for å få klarhet i videre
forhandlinger mellom EU og Norge, noe som vil bli enda
viktigere i 2016 når forhandlingene starter for alvor. Inntil da
har norske myndigheter vært svært lite proaktive i egne målsetninger og initiativ ovenfor EU. I møter mellom Bellona og
EU-kommisjonær Arias Cañete har det kommet frem at norske
myndigheter har gjort lite eller ingenting for å forankre grunnlaget for stortingsmeldingen eller bilaterale avtaler med EU i
2015.

Eksportkreditt Norge AS (EKN) ble etablert sommeren 2012 for
å forvalte en statlig ordning for finansiering av norsk eksport.
Bellona mener at en bedre utnyttelse av EKN og det relaterte
Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) vil kunne styrke
Norges rolle som leverandør av fornybar teknologi og energiproduksjon i det globale markedet. Vi har gjennom 2015 tatt
til orde for nødvendige tilpasninger i mandatene til EKN og
GIEK med blikk for en styrket internasjonal fornybarsatsning.
Bellonaforum i oktober satte fokus på globale markedsmuligheter
for norsk fornybarindustri, blant annet ved målrettet bruk av
ekstportkredittordninger.
Norge har solid erfaring som utbyggernasjon. Statkraft (SNPI)
investerer allerede langt mer i utlandet enn hjemme. Scatec
Solars børssuksess siden noteringen høst 2014 er et godt
eksempel på en type fornybaraktør Norge bør håpe å se flere
av. Riktig virkemiddelbruk kan støtte flere aktører fra norsk
fornybarnæring og industri ut i relevante markeder. Bellona
mener at næringspolitikk og klimapolitikk optimaliseres i en
skjæring hvor norsk verdiskapning bidrar til globale utslippskutt.

Verdens 1,3 milliarder mennesker uten energitilgang har feilaktig
blitt brukt som argument for videre utvinning av norsk oljeog gass. Men økt energitilgang handler helt marginalt om olje
og gass: det handler om strømtilgang. Det er å støtte norske
fornybarprodusenter til markeder uten energitilgang, som vil
utgjøre en virkelig forskjell.
Bellonaforum løftet frem grønne datasentre som en stor
potensiell vekstnæring og vårt arbeid har skapt resultater. (Les
mer under Industri). Vi har også tatt til orde for å sette nye
vindkraftutbygginger i en industriell ramme, noe vindkraftutbyggingen på Fosen og energileveranse til Hydro Karmøy er
gode eksempler på.
Bellonas krav til Energimeldingen: langsiktig, helhetlig og
tverrsektoriell
Bellona har gjennom medieutspill, dialogmøter med aktører
i vårt nettverk, samt i konkrete møter med energiminister
Tord Lien og Olje- og energidepartementet, formidlet våre
anbefalinger til regjeringen Solbergs stortingsmelding om ny
energipolitikk: Energimeldingen.
Bellona mener at Energimeldingen må ha som overordnet
hensikt å stake ut veien mot et norsk nullutslippssamfunn i
2050. Bellona forventer at både produksjon, distribusjon,
lagring og forbruk av energi omhandles i meldingen. Energimeldingens grunnleggende hensikt må være å stake ut kursen
for nødvendig omstilling mot et norsk nullutslippssamfunn i
2050. Energiproduksjon i ulike former er selve bærebjelken i
norsk økonomi, og har også direkte inngripen i store deler av
landets øvrige verdiskapning. Veien til nullutslippssamfunnet går
gjennom rene energibærere, effektiv energibruk, og utslippsfri energi- og industriproduksjon
Overordnet mener Bellona at Energimeldingen må:
• Stadfeste 2050 som politisk horisont i Norge og sette
et overordnet klimamål om et norsk netto nullutslippssamfunn i 2050
• Innfri sitt helhetlige mandat: omhandle energi, klima
og næring
• Se produksjon, distribusjon, lagring og forbruk av energi
i sammenheng
• Skissere grep for å frigjøre oss fra todelingen av norsk
økonomi

•
•
•
•

Ikke utelukkende legge kvotemarkedet til grunn som
virkemiddel
Adressere sentrale europapolitiske drivere
Stake ut kurs for økt elektrifisering av samfunnet
Tallfeste (i TWh) et nasjonalt mål for energieffektivisering

Bellona har gitt konkrete anbefalinger til hva som må belyses
innenfor sektorene bygg, transport, industri, karbonfangstog lagring, bioenergi, kraftdistribusjon, kraftutveksling, og ny
norsk kraftproduksjon. Bellona mener også det er helt essensielt at petroleumssektorens vei mot et nullutslippssamfunn i
2050 analyseres i meldingen. Mulighetsrommet for energieffektivisering og fossil konvertering på forbrukssiden må også
stakes ut i arbeidet.
Fossilsubsidier og satsning på norsk olje – på bekostning av
grønn akselerasjon
I mai la Miljødirektoratet frem utslippstall for 2014. Utslippene
fra olje og gass økte kraftig, mens fastlandsindustrien reduserte
sine utslipp. CO2-fangst og -lagring og strøm fra land er det
eneste tiltaket som vil signifikant kunne redusere dette.
Bellona tok i 2015 som tidligere år sterkt til orde for elektrifisering av nye og gamle felt.
I forbindelse med 23. konsesjonsrunde og åpningen av nye
felt i Barentshavet, og i opprullingen av en serie skandaler på
Goliat, ble det klart at staten er forberedt på å gi letestøtte
også for fremtidig oljeutvinning i krevende og lite lønnsomme
områder. Dette er milliarder som heller burde brukes på
omstilling til fremtidsrettet og grønn industri.
Norge var ledende i det internasjonale arbeidet med å fjerne
fossilsubsidier og satt på fremste pult under lanseringen av
«Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform» og International
Institute for Sustainable Development (IISD) sitt arrangement
under COP21, men har vært fraværende i debatten om
produksjonssubsidier. Bellona har stått på barrikadene for
å løfte diskusjonen om produksjonssubsidier i hele 2015, og
arrangerte også et eget side-event med bred internasjonal
deltagelse under klimatoppmøtet i Paris.

Statsbudsjettsforhandlinger høst 2015: Regjeringen struper
Statkraft
Et konkret eksempel på den manglende forståelsen for det
internasjonale vekstbildet innen fornybar energi, kom høsten
2015 gjennom behandlingen av Statsbudsjettet for 2016.
Statkraft, hvor staten er hovedeier, skulle egentlig slippe å
betale utbytte i 2016-2018, for å få kunne spare opp midler
til investeringer. Selskapets investeringsplaner på ti milliarder
kroner skulle gjennom disse årene investeres i vindkraft-, vannkraft- og fjernvarmeprosjekter, samt internasjonale satsninger
i et kraftsystem i stor endring – og vekst.
Men når regjeringen og dens samarbeidspartier skulle enes
om budsjettet for 2016 ble mye av midlene hentet gjennom
utbytte fra statlige selskaper. Statkrafts utbyttestans ble
annullert, og fem milliarder av de tiltenkte ti ble likevel tatt
i utbytte og kanalisert inn i budsjettet. Det ble videre lagt en
politisk føring fra Statkrafts eiere om at satsinger i det norske
hjemmemarkedet skulle prioriteres.
Bellona reagerte kraftig på dette grepet. Her kuttet regjeringen
innsatsen til et av de få norske selskapene som faktisk kapitaliserer på den globale fornybarveksten. Regjeringens føringer
på at Statkraft skal prioritere fornybar kraft i Norge, vil virke
negativt inn på spennende og lønnsomme nysatsninger som
solkraft i India og havvind i Storbritannia.
I Norge er vi på vei inn i et økende kraftoverskudd, og lave priser
og dårlig lønnsomhet. Vekstmarkedet for fornybarinvesteringer ligger nå ute, ikke hjemme.
Energilagring
Energilagring og batterier vil bli en av de aller viktigste bestanddelene av et fremtidig bærekraftig energisystem. Mulighetene
for å bruke elbilen når den står parkert, som batteri for energilagring er bare én av mange muligheter som ble belyst på Bellonaforum i september.
Etter at Bellona publiserte sin første rapport om potensialet
i brukte elbilbatterier i energisystemet i 2014, har vi opplevd
svært stor oppmerksomhet om temaet, og arbeidet i 2015
viste at batteripakker i hjemmet, fleksibel billading (vehicleto-grid) i tillegg til sentraliserte batterisystemer og alternativ
energilagring kan ha en disruptiv effekt i det fremtidige enegimarkedet.

3. R&Dialogue Norge
Verden er i dag avhengig av energiproduksjon som påvirker
klimaet negativt, og det er derfor behov for en massiv reduksjon
av CO2-utslipp fra bruk av fossile brennstoff. Denne typen
endringer krever en omstilling i samfunnet som bare kan
oppnås gjennom dialog. Bellona har spilt en viktig rolle i
R&Dialogue, et prosjekt som tar sikte på å utvikle både nasjonale
handlingsplaner og en europeisk visjon for veien videre.

Visjonen ble også lagt fram for klima- og miljøminister Tine
Sundtoft på et separat møte 12.juni. Ministeren uttrykte støtte
til prosjektets metode for å skape felles løsninger: «Jeg har
sans for tilnærmingen om omstilling og ledelse for endring,
gjennom dialog. Det har vært mye fokus på konfrontasjon og
eksperter som har ment for mye forskjellige ting. Det skaper
forvirring, og det gjør det vanskeligere å skape oppslutning
om en omstilling», sa hun.

R&Dialogue fokuserer på dialogen mellom forskning og det
sivile samfunn, 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. 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 Norge
I Norge etablerte vi i 2013 et råd for lavutslippssamfunnet. I
dette rådet satt 18 aktører fra forskning, olje og gass, fornybar
energiproduksjon, myndigheter og sivilsamfunn, som har det
til felles at de ønsker at Norge skal sørge for store klimagassreduksjoner. Sammen, og under Bellonas lederskap, utviklet
rådet en felles visjon for det norske lavutslippssamfunnet.
Denne visjonen ble presentert for om lag 100 fremmøtte på
Gamle Logen i Oslo 4.juni. På talerlisten stod også EU-/EØSminister Vidar Helgesen, statssekretær Lars-Andreas Lunde,
Lene Mostue fra Energi21, SmartiCity Bærum, Lan Marie Berg
fra MDG, representanter fra Hydro Karmøy, Dynatec og Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og medlemmer av
R&Dialogues råd for lavutslippssamfunnet. Foto: Olav Øye.

R&Dialogue Europa
Ikke bare Norge, men også Europa trenger en mer inkluderende
dialog for å få til et samfunn med radikalt reduserte CO2utslipp. Det var konklusjonen i to rapporter koordinert av
Bellona, som hadde ansvaret for det europeiske perspektivet
i prosjektet. Én rapport analyserer de ti nasjonale dialogene
i prosjektet. Den andre rapporten skisserer en visjon og
handlingsplan for et framtidig europeisk lavutslippssamfunn.

Illustrasjon: Espen S. Titland

Rapportene peker på barrierer og forutsetninger for god
dialog om dyptgripende lavutslippstiltak. Tillit mellom forskjellige aktører ser ut til å være sentralt, men å bygge en slik
tillit krever ofte åpenhet og engasjement over tid.
Den europeiske visjonen og handlingsplanen bygger på erfaringene i prosjektets nasjonale dialoger, som ble organisert
i Norge og ni andre europeiske land. Noen av de prinsipper
som er anvendt i R&Dialogue-prosjektet er åpenhet i beslutningsprosesser, respektfull dialog mellom et stort antall
interessenter og innbyggere, og fleksible tilnærminger.

For å følge disse prinsippene i praksis, foreslår rapportene
flere handlinger. Den ene er et "karbontog» som reiser rundt,
for å vise lavutslippsløsninger og sette opp arrangementer
som festivaler og debatter. Et annet forslag er å forbedre
produktmerking og distribuere såkalte smarte målere for
strøm, for å gjøre forbrukerne mer bevisste på sitt forbruk.
Handlingsplanen foreslår å bevilge flere EU-midler til utrullingen
av teknologier som allerede finnes, men som ennå ikke er utbredt i Europa (for eksempel elektriske biler). Et annet forslag
er at EU må involvere sivilsamfunnet mer i utformingen av
kriterier og prioriteringer for forskningsprogrammer som
Horizon 2020.
I forbindelse med prosjektet organiserte Bellona en europeisk
konferanse om energidialog i Brussel 18. november. Der
møttes forskere, industrirepresentanter og sivilsamfunn for
å diskutere anbefalingene med hverandre og med representanter fra EU-kommisjonen. Konferansen ble arrangert i samarbeid med EU-kommisjonen, og fant sted samme dag som
Kommisjonen presenterte sin melding «State of the Energy
Union».

4. Energieffektivisering
i bygg
Energibruk i bygninger står for over en tredel av energiforbruket
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
i norske bygg har av enkelte blitt holdt opp mot en forventning
om lave kraftpriser på relativt kort sikt. Bellona mener vi i
Norge må løfte blikket og se frem mot 2050. For å begrense
temperaturstigningen til godt under 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.
Gode energikrav må sikres
I tråd med Klimameldingen og Klimaforliket fra 2012 har
regjeringen arbeidet med nye minstekrav for energi i bygg –
altså krav i byggteknisk forskrift. Det tverrpolitiske klimaforliket anga passivhusnivå som energikrav fra 2015. 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. I februar 2015 ble forslag til nye
energikrav lagt frem. Bellona er positiv til flere av endringene,
som tiltak for en mer robust bygningskropp og helt fossilfri
oppvarming. Samtidig er Bellona misfornøyd med at de nye
kravene åpner opp for mer bruk av strøm til oppvarming,
kjøling og tappevann. Bellona mener at andre fleksible løsninger
fortsatt må fremmes, som bioenergi, fjernvarme, solenergi
og varmepumper. Nå risikerer man at verdifull fornybar kraft
bindes opp i byggsektoren når den kunne kuttet utslipp i
andre sektorer. Dette synet har Bellona fremmet gjennom
høringssvar, i sosiale medier og i møter med Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Bellona vil fortsette arbeidet
for å sikre at gode energikrav stilles fra dag en.
Skattefradragsordning fortsatt i det blå
Bellona har lenge arbeidet for et støttesystem til et neglisjert
segment; de enkeltvise og mangfoldige energieffektiviseringstiltakene i husholdningene. Skattefradrag for enøk-tiltak

i husholdninger, et av mulige virkemidler Bellona har frontet, ble garantert av samarbeidspartiene Venstre, Krf, Høyre
og Frp i valgkampen og fulgt opp i samarbeidsavtalen og
Sundvollen-plattformen fra 2013.
Gjennom 2014 og 2015 har Bellona arbeidet sammen Norsk
Teknologi, Byggenæringens landsforening, Norske boligbyggelag,
Zero og Naturvernforbundet for å sørge for at den lovede
skattefradragsordningen kommer på plass. Til tross for
valgløfter har regjeringen valgt å heller lansere en midlertidig
rettighetsbasert ordning gjennom Enova, Enovatilskuddet.
Bellona mener at dette er en god start, men langt i fra god
nok for å utløse potensialet for energisparing i de tusen hjem.
Borettslag og sameier er også utelukket fra Enovatilskuddet.
Riksrevisjonen bekreftet i 2015 det som har vært Bellonas
bekymring over lengre tid, nemlig at Enovas boligsatsning har
liten effekt. Bellona fortsetter derfor arbeidet for å sikre at
regjeringen fremmer forslag til skattefradragsordning som
lovet i Sundvollen-plattformen.
Klare mål og helhetlige virkemidler
Bellona har i 2015 gitt anbefalinger til den kommende Energimeldingen i møter med Olje- og energidepartementet, forskjellige politiske partier og gjennom oppslag i media. Blant
annet etterlyser Bellona et tallfestet, ambisiøst mål for energieffektivisering av byggsektoren i Norge. Vi mener et
overordnet mål er viktig fordi det legger grunnlaget for en
samlet virkemiddelpakke innen feltet. Dette må også bety at
virkemidler justeres underveis, for å sikre at man når målet.
I tillegg til energieffektivisering jobber Bellona for at fossile
brensler som olje og gass fases helt ut av byggsektoren og
fjern-varmeproduksjonen. 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. Vi har etterlyst fortgang fra Klima- og miljødepartementet for å sende det varslede forbudet mot fossilfyring på høring. Det er viktig at forbudet er kjent i god tid før
det trer i kraft, slik at husholdninger, bedrifter og kommuner
har mulighet til å gjennomføre investeringer for å innfri forbudet.

Loven må fremme grønne innkjøp
Offentlig sektor bruker årlig 400 milliarder kroner, noe som
utgjør hele 18 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt. 150
av disse milliardene benyttes på bygg. Her har det offentlige
et av klimakampens viktigste verktøy: muligheten for å etterspørre og drive fram de nye løsningene som trengs.
Siden regjeringsskifte har arbeidet med en helhetlig
gjennomgang av de norske reglene for offentlige anskaffelser
pågått. Regjeringen fikk i den forbindelse en rekke anbefalinger
fra Forenklingsutvalget i 2014. Forenklingsutvalget foreslo å
stryke miljøhensyn fra reglene, en anbefaling Bellona mente
at regjeringen ikke kunne gjennomføre. Da Nærings- og fiskeridepartementet sendte hele det norske regelverket for
anskaffelser på høring i 2015, var det gledelig å se at regjeringen ikke hadde til intensjon å fjerne kravet om miljøhensyn i
lovverket. Nå gir lovverket klarsignal til å ta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Videre vil Bellona jobbe for at det
opprettes et ressurssenter for innkjøpere slik at de til enhver
tid kan stille gode, effektive og oppdaterte miljø- og klimakrav.
Aktivt og allsidig 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 2015 arrangerte vi fire Byggfora, to på
våren og to på høsten. Vårens tema den 21. april og 2. juni
var henholdsvis grønne offentlige innkjøp og ladeløsninger i bygg. Høstens første Byggforum 25. august satte den
pågående batterirevolusjonen på agendaen. Årets siste Byggforum 10. november tok for seg EUs energi- og byggpolitikk. I
tillegg avholdt vi et dialogmøte for våre samarbeidspartnere
og forumsmedlemmer i mars for å diskutere to viktige tema i
2015: nye energikrav i bygg og Enovas rolle fremover. Alle våre
seminarer ble godt besøkt og resulterte i nyttig diskusjon og
erfaringsutveksling på tvers av sektorer og bransjer.

5. From pollution
to solution: CCS og
bærekraftig biomasse
er løsningene vi må få
på plass
FNs klimapanel har pekt på CCS og Bio-CCS som to av
nøkkelteknologiene for å hindre katastrofale klimaendringer. Bellona har arbeidet med CCS i over 20 år, og var den
første miljøorganisasjonen i verden som arbeidet for disse
teknologiene. Vi samarbeider med forskningsmiljøer, industri og teknologileverandører for å sørge for en vellykket CCSutvikling i Norge og Europa.

FNs klimapanels scenarier viser at verden nå er avhengig av
negative utslipp for å holde den globale temperaturstigningen
under 2°C. Negative utslipp oppnår vi når overflødig CO2
fjernes fra atmosfæren.

tilbake ut i den naturlige syklusen. Denne prosessen er i
utgangspunktet karbonnøytral. Dersom man fanger og lagrer
CO2 fra biomasse, heller enn å slippe den ut, oppnår man
karbonnegativitet.

Hva er CCS?
CCS er forkortelsen for CO2 Capture and Storage, eller CO2fangst og -lagring på norsk. Det er prosessen hvor man fanger
CO2 fra store punktutslipp (som gasskraftverk, kullkraftverk
eller industrianlegg) for å lagre klimagassen under bakken og
dermed ta den ut av kretsløpet. CCS er den eneste teknologien vi kjenner til som kan fjerne utslippene fra en rekke
industrielle prosesser. I verden i dag finnes ett fullskala CO2fangstanlegg og en rekke CO2-lagringsprosjekter (blant annet
i Norge).

Bio-CCS kan gi karbonnegativ energi og en industriell renessanse; vi kan utvikle en industri som har utslipp under null
tonn årlig. Bio-CCS har potensial til å fjerne 800 millioner tonn
CO2 årlig i Europa alene. Det er 16 ganger Norges årlige utslipp.
Meldingen fra FNs klimapanel kan ikke misforstås: Verden er
avhengig av bio-CCS for å unngå katastrofale klimaendringer. Vi
må handle nå for å få på plass de to komponentene i denne
teknologien: CCS og bærekraftig biomasse.

Hva er Bio-CCS?
Bio-CCS er kombinasjonen av bærekraftig biomasse og CCS.
Biomasse (f.eks. alger) binder CO2 fra atmosfæren når den
vokser. Når biomassen råtner eller forbrennes, slippes CO2

Foto: Ingar Storfjell

Klemetsrud energigjenvinningsanlegg er et varmekraftverk
og avfallsforbrenningsanlegg i Oslo. I dag representerer
CO2-utslippene fra Klemetsrud 21 prosent av Oslos samlede
utslipp og er det desidert største punktutslippet i Oslo. Anlegget ble satt i drift høsten 1985 og gjenvinner husholdnings- og
næringsavfall fra Oslo, nabokommuner og andre avfallsbesittere. Varmeenergien fra forbrenning av avfall brukes til å produsere varmtvann, som utnyttes i Oslos fjernvarmeanlegg og
til produksjon av strøm, og har en årsproduksjon på omtrent
600 GWh fornybar fjernvarme og rundt 160 GWh fornybar
elektrisitet. Gassnova anslår at man kan fange om lag 400 000
tonn CO2 per år på Klemetsrud. Et CO2-fangstanlegg på Klemetsrud vil være det første karbonnegative anlegget i verden.

6. Havbruk: Kunnskapsbasert forvaltning og
utvikling av marine
klimaløsninger
Matproduksjon i havet er mer areal- og ressurseffektivt, og
avgir lavere klimaavtrykk enn matproduksjon på land. Videre
krever matproduksjon i havet mindre bruk av knapphetsressursen ferskvann, enn landbasert matproduksjon. Forutsatt at det gjøres innenfor miljømessig bærekraftige rammer,
er potensialet for økt matproduksjon i havet derfor enormt.
Det globale matbehovet vil øke med 70 % innen 2050, og det
er avgjørende at denne maten produseres med minst mulig
bruk av våre knapphetsressurser og med minst mulig miljø- og
klimabelastning.
Sjømatmeldingen og arbeid på den faglige og politiske havbruksarena
Arbeidet med den såkalte sjømatmeldinga, en svært viktig
politisk hendelse for norsk havbruk, startet i 2014. Bellona
leverte et skriftlig høringssvar på stortingsmeldinga om
bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett i januar 2015.
Noen av de viktigste innspillene Bellona bidro med var forslag
til strategier for hvordan næringen kan redusere bruk av
medikamentell avlusning, gjennom endrede produksjonsmetoder,
innføring av ny miljøteknologi og ulike tiltak for å oppnå vedvarende lave lusenivå. Videre gikk våre innspill på mindre
rømmingsrisiko, økt ressursutnyttelse og bedret fiskehelsesituasjon generelt.
Vi spilte inn at myndighetene også må ta ansvar ved å tilrettelegge for måloppnåelse av de ulike miljøindikatorene. Dels
ved å ha en klar strategi for tildeling av nye areal som
kan redusere både miljøpåvirkning og smitterisiko. 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 bellona.no og regjeringen.no.
I bresjen for en kunnskapsbasert forvaltning av integrert
havbruk
Bellona mener at innføring av såkalt Integrert Multi-Trofisk
Akvakultur (IMTA) kan virkeliggjøre visjonen om at fremtidens
havbruk imøtekommer det økte behovet for mat og ren, fornybar energi. Men for å sikre at en slik utvikling i Norge foregår
innenfor miljømessig bærekraftige rammer, er det avgjørende
med ny kunnskap. (Les mer under Ocean Forest)
Per i dag er både det faglige grunnlaget og lovverket for
utvikling av kommersiell skala IMTA i Norge mangelfullt.
For å sikre at kommersialiseringen av IMTA i Norge foregår
innenfor miljøets tåleevne, har Bellona initiert et tverrfaglig
samarbeid, ved å samle kunnskapsmiljø i hele Norge i arbeidet
med å beskrive den positive miljøgevinsten, samt risiko for
eventuelle negative effekter som må ivaretas i et regelverk.
Videre er det avgjørende å kartlegge arealbehovet for integrerte systemer. Et slikt faglig grunnlag vil bidra til en mer
kunnskapsbasert forvaltning med en enklere og forhåpentligvis raskere saksgang. Videre vil en slik kartlegging av positive
og eventuelt negative miljøeffekter kunne ha avgjørende
betydning for å stimulere til mer bærekraftig havbruk internasjonalt.
Prosjektet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet
(75 %) samt Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond
(FHF) (25 %).
Første del av arbeidet skal resultere i verktøy for politiske
beslutningstagere - gjennom å påpeke viktige miljøhensyn
og ved å sammenfatte oppdatert kunnskap om den teoretiske
miljøkonsekvensen av IMTA som er relevant for Norge. Andre
del skal innbefatte en livssyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) som er ment som et verktøy for fagmiljøet samt
for industri og næring. Tredje del av arbeidet vil være en
konsolidering mellom fagmiljøer og næring for å diskutere
mulige samarbeid, FoU og innovasjon, samt for skissering av

prosjekter basert på mulighetsrommet som har kommet fram
under samarbeidet rundt det faglige grunnlaget.
Aqua Nor: Sammen om et renere hav - lokalt og globalt
I august 2015 deltok Bellona på Aqua NOR i Trondheim,
verdens største messe for akvakultur. I samarbeid med Lerøy
Seafood Group ASA etablerte vi oss med en egen Ocean
Forest-stand, hvor målsetningen var å kommunisere hvilke
muligheter som ligger i integrert havbruk.
På åpningsdagen fikk vi besøk av tidligere fiskeriminister
Elisabeth Aspaker. Frederic Hauge ga henne en gjennomgang
av arbeidet vi gjør i Ocean Forest, hvor det overordnede felles
målet er å utvikle en så bærekraftig matproduksjon som
mulig, gjennom å holde havet vårt rent og redusere miljøavtrykket fra havbruk.
På standen kunne publikum se og oppleve både rensefisk i
akvarium og ulike tangarter. Det ble tilberedt og servert nærmere 3000 smaksprøver med laks i kombinasjon med ulike
tang og tare typer som sukkertare, søl og havsalat. Publikum
fikk også smake på egenprodusert blåskjellmel, som vi har testet
som erstatter for fiskemel. Det var stor interesse for Bellonastanden og pågang av besøkende fra inn- og utland holdt et
høyt nivå gjennom hele uken.
Visjonen til Ocean Forest er å mangedoble matproduksjon fra
havet på en bærekraftig måte ved å høste også på lavere nivå i
næringskjeden. Denne visjonen vil redusere fotavtrykket i forbindelse med produksjon av fisk samtidig som den gir store
mengder råstoff for menneskelig konsum, til fôr og ren energi
samt representere en betydelig fangst av CO2.
Hvordan kan grønne løsninger være bra for business?
Statsminister Erna Solberg og leder for Bellonas havbruksarbeid, Solveig van Nes, var blant de inviterte foredragsholderne på en høynivåkonferanse i London i oktober, hvor
målsetningen var å utfordre innflytelsesrike britiske, norske
og internasjonale foredragsholdere til å svare på «Hvordan
grønne løsninger kan være bra for business?».
Konferansen ble arrangert av Den Norske Ambassade, Innovasjon Norge (avd. UK), Norges Sjømatråd samt Norsk-britisk

handelskammer, og er bare ett av flere eksempler på at
Bellona blir hørt på den internasjonale scenen.
Grønn næringsutvikling i nord: Kan innføring av integrert
havbruk innebære et klimavennlig tiltak for økt matsikkerhet og verdiskapning i Arktis og nordområdene?
Arktis er ikke bare is og ødemark. Det bor millioner av mennesker
der, og det finnes store og spennende muligheter for å skape
ren energi og nytt, grønt næringsliv.
Bellona har derfor i 2015 gjennomført et omfattende arbeid
rundt bærekraftig verdiskapning i Arktis, støttet av Utenriksdepartementet (UD). Bellonas Arktisrapport går i dybden på
ressursforvaltning og næringsmuligheter innenfor integrert
havbruk, mineralutvinning og fornybar energi i nordområdene.
I kapittelet om innføring av integrert havbruk i nordområdene
settes det fokus på at effektene av menneskeskapte klimaendringer er spesielt fremtredende i arktiske strøk. Ettersom
klimaendringene leder til uforutsigbare endringer i tilgjengeligheten av viktige marine arter som det jaktes og fiskes på,
har dette stor betydning for både matsikkerhet og økonomi
for mange kyst- og øysamfunn.

På grunn av en geografi og klima som i stor grad er uegnet
for landbasert matproduksjon, med ingen eller begrenset tilgang til dyrkbar matjord på grunn av isbreer og klipper, kan
utvikling av integrert havbruk utgjøre en del av løsningen for
å øke matsikkerheten og lokal verdiskaping. Samtidig vil det
kunne innebære grønn vekst, ettersom det muliggjør å koble
økonomisk vekst fra energirelaterte CO2-utslipp: Biomassen
som produseres i integrerte system fanger CO2, og kan i sin
tur erstatte fossile hydrokarboner.

Fakta om…
HAVSALAT (Ulva lactuca), er en bladaktig grønnalge som er
vanlig langs hele kysten fra fjæresonen og ned til cirka 15
meters dyp. Bladene blir 10-60 centimeter store og kan minne
litt om salat, noe den også kan brukes som.

Men selv om integrert havbruk vil ha miljømessige fordeler
sammenlignet med konvensjonell monokultur, vil det naturlig
nok også her være miljøutfordringer med potensielt negative
effekter. Det er derfor avgjørende å bygge på erfaringer fra
tidligere utvikling av monokultur for å unngå at de samme
feilene gjentas. Det er helt nødvendig med god kunnskap før
man begynner kommersialiseringen. Rapporten kommer derfor
også med konkrete anbefalinger for å sikre utvikling innenfor
miljøets tålegrenser.

BUTARE (Alaria esculenta) er en opptil tre meter fjærlignende
tare som best liker temperaturer under 16 grader og med mye
bølger. Den finnes derfor bare fra Mandal og nordover til Finnmark.

Hele rapporten kan lastes ned på bellona.no

SØL (Palmaria palmata) er en rødalge som vokser på stein og
berggrunn ned til 15 meters dyp. Algen finnes langs hele norskekysten og er særlig vanlig i vest og nord.

FINGERTARE (Laminaria digitata) er en 2-3 meter lang tare
som vokser ned til 10-20 meters dyp, og finnes nord i Atlanterhavet og Nordishavet.
SUKKERTARE (Saccharina latissima, Laminaria saccharina) er
en av Norges vanligste tarer og kan bli opptil 4-5 meter lang,
men den vanlige størrelsen er 1-2 meter. Den danner skoger
langs hele kysten og på Svalbard. Norge har 5-25 % av verdens
sukkertarebestand.

Foto: Thinkstock

7. Ocean Forest 2015
Visjonen bak Ocean Forest er å vise at det er mulig å kombinere
bærekraftig matproduksjon og CO2-fangst. I år har vi både
startet opp storstilt dyrking av tare og vist at blåskjellmel kan
være fremtidens bærekraftige fôrråvare i havbruk.

Alger er avhengige av et festepunkt for å vokse, såkalt substrat.
Vi tester både ulike «substrat» (matter, tau etc.) og ulike tidspunkt for sjøsetting av algene. Dette for å teste ut hvilket
substrat som gir best resultat, både med tanke på tilvekst
(biomasseøkning) men også hvilken metode som er enklest
å håndtere med tanke på utsett i sjø og høsting av algene, og
hvilket tidspunkt på året som gir best sluttresultat.

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 samspillet mellom ulike arter i integrerte havbrukssystem kan bidra til å redusere miljøavtrykket fra havbruk, og
samtidig produsere nye kilder til bærekraftige marine fôrråvarer
og biomasse til fornybare energiformål.

Blåskjell – En klimavennlig delikatesse for mennesker og fisk
Mange forbinder blåskjell med en dampende delikatesse på
menyen. Men blåskjell kan også bli en avgjørende del av økt
bærekraft i havbruk. En viktig del av det helhetlige miljøbildet i havbruk er bruk av bærekraftige fôrråvarer. Forskningsaktiviteten i Ocean Forest omfatter derfor også produksjon
og utnyttelse av blåskjellmel som klimavennlig og fornybar
råvare til bruk i fiskefôr.

Uttesting av ulike metoder for å dyrke alger
Alger binder CO2 når de vokser, og reduserer dermed atmosfærisk CO2 samtidig som de motvirker forsuring av havet. De
bruker det vi har i overflod (CO2, sol, sjøvann og næringssalter)
til å produsere det vi trenger mer av (ren luft, rent hav og
biomasse til mat, fôr og ren, fornybar energi).

Blåskjellmel inneholder både sunne omega-3-fettsyrer og mye
marint protein, og passer derfor godt i fiskefôr. I motsetning
til planteprotein kan blåskjell dyrkes uten bruk av store landareal, ferskvann, kunstgjødsel og sprøytemidler, og inneholder
dessuten alle de aminosyrene som laksen trenger.

Ocean Forest-lokaliteten fikk i år godkjent alle konsesjonssøknadene, og vi har nå tillatelse til å dyrke blåskjell samt fem
ulike alger. Vi dyrker kun stedegne alger.
Dette er algeartene vi har tillatelse til å dyrke, fra venstre til
høyre: Havsalat, søl, sukkertare, butare og fingertare.

Innledende vekstforsøk der en sammenlignet fisk som hadde
fått fôr med blåskjellmel med fisk som hadde fått «vanlig»
fôr, viste spennende resultater: Fisken vokste like bra eller litt
bedre på fôr iblandet blåskjellmel. Dette antyder at blåskjellmel har potensiale til å bli en viktig fremtidig bærekraftig fôrråvare til fisk.
Figuren viser fiskens tilvekst (som % økning i fiskevekt) i grupper
gitt vanlig fôr (0 % blåskjellmel) og grupper gitt fôr med
henholdsvis 2, 5 og 15 % blåskjellmel. Gruppene gitt fôr med
blåskjellmel vokste like godt eller noe bedre enn gruppene gitt
vanlig fiskefôr.
Sammen med Nifes undersøker vi også om naturlig forekommende algetoksiner kan ha negative effekter på fisken eller
forbruker.

I fjor kunne vi rapportere om at Ocean Forest hadde produsert
flere tonn med blåskjellmel ved Pelagia Karmsund Fiskemel.
I år har Ewos produsert pellets (fiskefôr) der dette blåskjellmelet erstattet noe av fiskemelet i fôret, for å teste om
blåskjellmel kan erstatte deler av dagens proteinråvarer (som
langreiste og arealkrevende planteråvarer og/eller fiskemel).

Vi har begynt med artene butare og sukkertare.

Foto: Thinkstock

8. Sahara Forest Project:
Viktige steg mot åpning
i Jordan og nye muligheter i Tunisia
Verden trenger mer mat, mer ren energi, mer ferskvann og flere
fremtidsrettede grønne arbeidsplasser. Sahara Forest Project
(SFP) er en innovativ miljøløsning med målsetning om å løse
disse utfordringene ved å bruke det verden har nok av: Sol,
saltvann, CO2 og ørken.
SFP kombinerer solkraftanlegg med saltvannsbaserte drivhus
og utendørs vegetasjon. Synergiene mellom disse teknologiene
gjør at det kan produseres mat, ferskvann og ren energi i tørre
ørkenområder på en lønnsom og klimariktig måte. Dette hindrer
også ørkenspredning som akkurat nå skjer 30 ganger raskere enn
tidligere i menneskehetens historie.
SFP er både et norskregistrert aksjeselskap og en ikke-kommersiell
stiftelse, stiftet i 2010. Bellona er gjennom Bellona Holding en av
grunnleggerne og eierne i selskapet.
I 2015 jobbet totalt 12 ansatte i tre ulike land tett med norske
og internasjonale partnere for å videreutvikle forretningsvirksomheten til Sahara Forest Project.
Høydepunkter i 2015
Sikret EU-støtte til Jordan-anlegg
En viktig milepæl for SFP kom i mai, da EU bekreftet 750.000 euro
i økonomisk støtte til det nye og større SFP-anlegget i Jordan.
Støtten fra EU er avgjørende for å realisere anlegget, som skal
være i drift i løpet av 2016.
Anlegget i Jordan vil være på størrelse med fire fotballbaner, og
inneholde blant annet saltvannskjølte drivhus, forskningsfasiliteter,
utendørs vegeteringssoner, et solkraftanlegg og fordampningsdammer for saltproduksjon.

Senteret vil være et sted for lokal opplæring og innovasjon, og
SFP skal samarbeide tett med regionale og internasjonale aktører
for å finne gode løsninger innen et bredt spekter av vann-, energi-,
og matutfordringer.

Kort om Sahara Forest Project AS:
SFP jobber for en trippel bunnlinje der aktivitetene skal være bra
for klima og miljø, bra for sosial og økonomisk utvikling lokalt og
bra for selskapets investorer.

Anlegget er et første skritt mot etableringen av et 20 hektars testog demonstrasjonsanlegg sør i Jordan.

Bellona Holding AS eide 26,1 prosent av aksjene i SFP AS i 2015.

Åpnet nytt kontor i Storbritannia
Sahara Forest Project har helt siden oppstart hatt nære relasjoner
til Storbritannia gjennom to av de arbeidende grunnleggerne og
medeierne Michael Pawlyn og Bill Watts.
Høsten 2015 hadde SFP gleden av å åpne et eget permanent
kontor i Storbritannia som er viktig både strategisk og operativt
for SFPs hovedkontor i Oslo. I 2015 var det totalt fem ansatte på
de britiske øyer.
Utstilt på verdensutstillingen EXPO2015 i Milano
Sahara Forest Project har helt siden 2012 hatt et pilotanlegg og
tilstedeværelse i Qatar. På verdensutstillingen i Milano i 2015
valgte myndighetene i Qatar å utsmykke et helt utstillingsrom
med arbeidet til Sahara Forest Project. Her viste Qatar til SFP som
et konkret eksempel på hva næringsliv i gulfstaten jobber med
når det gjelder utvikling og innovasjon.
Skal gjøre ørkenen grønn i Tunisia
I anledning klimatoppmøtet i Paris, og samme dag som den
tunisiske dialogkvartetten mottok Nobels Fredspris i Oslo,
lanserte SFP et nytt prosjekt i det nordafrikanske landet.
– Vann, mat og energisikkerhet er nært knyttet til stabilitet
og demokratiutvikling, uttalte Joakim Hauge, administrerende
direktør i Sahara Forest Project.
I første omgang skal det gjennomføres omfattende mulighetsstudier for å gjennomføre dette i Tunisia. Studiene støttes økonomisk
av det norske Utenriksdepartementet.
– På sikt skal ikke dette bare produsere sårt tiltrengt vann, mat og
ren energi, men også bidra til kunnskapsoverføring og nye framtidsrettede og grønne jobber i Tunisia, uttalte Joakim Hauge ved
lanseringen.

Foto: SFP

9. Nullutslipp versus
lavutslipp, og etablering av ladestasjoner i
eRoute71
Bellona ser for seg en fremtid hvor all privatbilisme er
elektrisk. Det omfatter også taxi- og varetransport. Utviklingen
innen batteriteknologi går svært raskt, og flere bilprodusenter
annonserte i 2015 at de vil komme med nye modeller med
bedre rekkevidde. Samtidig er det viktig å fortsette etablering av ladestasjoner. I eRoute71, Bellonas ladeprosjekt for
elbiler, fortsatte utrulling av ladestasjoner i 2015, med blant
annet ladepunkter i Trysil og Hemsedal.
Hele 25.788 nye elbiler ble registrert i løpet av året, en økning
på 42 prosent fra 2014. Hvis vi tar med elbiler som ble bruktimportert
ble det over 30.900 nye elbiler på norske veier i 2015. Stadig
flere bilprodusenter hiver seg på i kampen om elbilkundene,
noe som har gitt et raskt voksende utvalg modeller å velge i,
samtidig som konkurransen fra ladbare hybrider blir merkbart
større. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår for at elbiler
skal utgjøre en markant del av bilparken, men mot slutten
av 2015 ble en milepæl nådd, da landene i Norden nådde
100.000 elbiler og ladbare biler, med Norge på førsteplass
med ca. 75.000 og Sverige som nummer to med ca. 16.000.
Dieseljuks-skandalen
Bellona har blitt omtalt i pressesaker om elbil 250 ganger i
2015. 60 av disse handlet om den såkalte dieseljuks-saken
(hvorav to oppslag i tyske medier). I september ble det avslørt
at bilgiganten Volkswagen hadde installert en programvare i
sine biler som kunne gjenkjenne når bilen ble testet, og deretter
redusere utslippene. Senere ble det rullet opp at også en
rekke andre bilprodusenter hadde brukt denne programvaren
til å jukse på EUs utslippstester.
Bellona brukte denne saken til å få fram forskjellen mellom
nullutslipp- og lavutslippsbiler. Vi brukte internasjonale

undersøkelser for å vise hvordan alle fossilbiler har høyere utslipp enn typegodkjenningen fra EU tilsier. Dette gjelder særlig
hybridbiler. Vi regnet også ut hva bilavgiftene burde vært dersom
reelle utslipp var lagt til grunn, og hvor mye dette jukset har
kostet Norge i form av tapte skatteinntekter. Hovedbudskapet er at forbrenningsmotoren har nådd sitt potensial, og bilprodusenter nå har gått til det steget å jukse for å oppfylle
kravene. Om få år vil elmotorer bli billigere å produsere.

måte som andre kjøretøy. Utvalget vil også avvikle fritaket
for merverdiavgift, rabatten i firmabilordningen og særskilte
bruksfordeler for elbiler og andre nullutslippsbiler. Grønn
Skattekommisjon mener at støtte til kjøp av nullutslippsbiler i
stedet kan gis som en midlertidig subsidie med en annonsert
nedtrapping. I sitt høringssvar vil Bellona komme med klare
oppfordringer om å legge vekk disse forslagene og holde fast
på dagens ordninger for utslippsfrie biler.

Tesla på ukrainsk TV
Bellonas russlandsavdeling i Oslo fikk en henvendelse høsten
2015 om å bistå i forbindelse med opptak til det mest populære reiseprogrammet i den russisktalende delen av verden,
med potensielt 500 millioner seere. Til filmingen ble det
benyttet en av de ansatte i Bellona sin Tesla, hvor utbredelsen
av el-kjøretøy i Norge, ladeinfrastruktur og de norske elbilinsentivene ble presentert for et stort russisk publikum. Bellona
blir også kontaktet jevnlig om ulike elbilladeløsninger av russisk
og ukrainsk interesse, og det skal bli spennende å følge
utviklingen av elbiler og ladeløsninger i Russland.

Elbiler som Taxi
Bellona skrev i 2013 en rapport om mulighetene for å introdusere elbiler i taxinæringen i Oslo. Samarbeidet med Oslo
Taxi om dette har blitt videreført, og i september i 2015 ble
det arrangert en miljøbildag på Bjerke i Oslo, hvor ulike bil-leverandører viste fram sine løsninger. Det hele ble avsluttet med
en debatt, hvor stortingspolitikere og Oslo-politikere
diskuterte muligheter og løsninger. Nesten 200 taxisjåfører var
innom arrangementet og fikk informasjon om elbilmuligheter
og ladeløsninger.

Nye bilavgifter – Porsche-forliket
I november la de fire borgerlige partiene fram en ny modell
for bilavgifter i Norge. De nye avgiftene legger mer vekt på
CO2-utslipp, og mindre på motoreffekt og vekt. Dessverre
premierer dette de bilene som har lave utslipp ifølge EUs
typegodkjenning, men som i realiteten slipper ut langt mer.
Den nye ordningen premierer særlig store, tunge biler med
hybridteknologi. Det er nettopp disse bilene som har størst
avvik mellom EU-testen og faktisk bruk. Vekt og hestekrefter
er derimot faktorer som er lette å måle og vanskelige å fuske
med. Bellona mener at man i påvente av nye EU-tester burde
øke drivstoffavgiftene for å øke prisforskjellen mellom fossilbiler og nullutslippsbiler. Bellona var i 2015 sitert 61 ganger i
forbindelse med saker om bilavgifter.
Grønn skattekommisjon
9. desember la Grønn Skattekommisjon fram sitt forslag til
omlegging av skatter og avgifter i Norge i en grønnere retning.
Miljøbevegelsen var raskt ute og ba regjeringen om å legge
hele rapporten i skuffen. En av hovedgrunnene er forslagene
som omhandler utslippsfrie biler. Utvalget foreslår at nullutslippsbiler skal ilegges engangsavgift og årsavgift på samme

eRoute71
I 2014 ble selskapet eRoute71 AS stiftet, med Bellona Holding
og Salto ladestasjoner som eiere, etter at Bellona, Salto og
Sønnico sommeren 2014 hadde etablert åtte ladestasjoner
fra Trondheim til Kirkenes. I desember åpnet selskapets første
ladestasjon med kommunikasjon- og betalingsløsning i
Holmestrand og i januar åpnet vi neste stasjon i Lillesand med
statssekretæren og ordfører til stede. I løpet av 2015 har det
blitt etablert ytterligere ladestasjoner i blant annet Kristiansand, Revetal, Molde, Hamar, Løten og Koppang. Totalt er det
nå etablert ladestasjoner 21 steder med totalt 73 ladepunkter og en
totalt installert effekt på 900 kW. Det ble foretatt nesten 2500
ladninger på disse stasjonene i løpet av 2015. I 2016 håper vi
å etablere flere ladestasjoner og sørge for at eRoute71 blir et
viktig tilbud til elbileiere over hele landet.
2016 blir et viktig år for å videreføre den positive utviklingen
elbiler er i, og sørge for at insentiver, politikk og ladeinfrastruktur
opprettholdes slik at utfasingen av den fossile bilparken
fortsetter.

10. Industri
2015 var året oljeprisen forvitret og oppmerksomhet med
positivt fortegn på nytt rettet seg mot norsk prosessindustri.
Bellonas historie er nært knyttet til denne industrien. Åttitallets tønnegraving og pipeklatring var aldri ment å være
skudd for baugen, snarere krav til at Norge skulle utvikle
verdensledende, miljøvennlig prosessindustri. Verden trenger
materialer, utfordringen ligger i hvordan de produseres og
forvaltes. I Norge har vårt stålforbruk de siste årene utgjort
mellom 400 - 500 kg pr innbygger, mens andre metaller beløper seg til samlet 40kg. Lenge var det slik at norsk materialproduksjon ble sett på som lavteknologisk, forurensende bruk av
verdifulle energiressurser, ressurser som kunne eksporteres
med stadig nye overføringslinjer.
Bellona har samarbeidet nært med Ferrolegeringsindustriens
Forskningsforening i femten år. Ferrolegeringsindustriens store
forbedringer knyttet til energibruk og utslipp illustrerer hvordan
Grønn Skattekommisjon langt på vei misforstår hvordan reelle
miljøforbedringer faktisk blir til. At denne industrien samtidig
tar høyde for miljøkrav i et perspektiv utover tredve år i sine
investeringer, også de som nå foretas og har vært forberedt
gjennom opptil ti år, forteller at det grønne skiftet har foregått
før begrepet ble lansert.
I 2015 har vi sett at vår samarbeidspartner Norske Skog aktivt
søker nye forretningsområder for restmaterialer som tidligere
ble ansett som avfall. Blant annet ble det bestemt å utnytte
energiressurser i prosess-slammet fra Saugbrug til biogass. I tillegg arbeides det med å finne anvendelse for flyveasken som
med sine basiske egenskaper kan inngå i stabilisering av grunn.
I Mo i Rana jobber vi med vår samarbeidspartner, Mo Industripark, for å videreutvikle integrasjonen mellom bedriftene for
å skape nye materialer av bedriftenes biprodukter og energistrømmer.
Gjennom 2015 skrev Olje- og energidepartementet på
Stortingsmeldingen om fremtidig energipolitikk. Høsten
bestemte regjeringen å utarbeide en stortingsmelding om
industripolitikk før Stortingets energi- og miljøkomité i budsjettFoto: Thinkstock

11. Forurensning og
miljøkriminalitet
Marin forsøpling et økende problem
I mars deltok Bellona i en paneldebatt under et seminar om
marin forsøpling i regi av Miljødirektoratet. Seminaret tok
utgangspunkt i tre nye rapporter som oppsummerer hva vi
vet om kilder til den økende marine mikroplastforsøplingen
og hvilke skadevirkninger dette har for livet i havet. I debatten utfordret Bellona den europeiske plastindustrien, som var
representert på møtet, til å satse på utvikling av nye plastmaterialer som i tillegg til å ha akseptable bruksegenskaper
også må være nedbrytbare uten at dette ødelegger muligheter
for materialgjenvinning. I september sendte Bellona inn sitt
høringssvar til den nasjonale tiltaksanalysen som er under
utarbeidelse av Miljødirektoratet. Her pekte stiftelsen i tillegg
på behovet for bedre systemer for avfallshåndtering som
minimerer spredning av marint søppel. Dette må både innebære enda bedre systemer for innsamling av avfall på land
samt etablering av en nasjonal marin renovasjonstjeneste
som kan ta hånd om de stadig større mengdene med herreløst
søppel som driver langs norskekysten.
Miljøgiftseminar på Arendalsuka
Under Arendalsuka arrangerte Bellona i samarbeid med Forbrukerrådet og Svanemerket et seminar med tittelen «Hvordan
vinner vi kampen mot miljøgiftene?» hvor fokuset var lagt
spesielt på kommunenes rolle i dette viktige arbeidet. Ellen
Hambro fra Miljødirektoratet og leder av Miljøgiftutvalget,
Ketil Hylland var blant innlederne på seminaret som ble
avsluttet med en paneldebatt blant lokalpolitikere fra ulike
kommuner. Bellonas hovedbudskap under seminaret var at
kommunenes opptreden er svært viktig for hvor godt miljøregelverket etterleves av innbyggerne, og at vi dessverre ser
store forskjeller når det gjelder i hvilken grad enkeltkommuner
følger opp dette ansvaret.
Store mengder utrangerte sprøytemidler på avveie
I oktober 2014 utlyste Bellona et gravestipend til journalister
som har som ambisjon å avsløre miljøkriminalitet enten i
Norge eller internasjonalt. Gjennom å støtte de danske jour-

nalistene Morten Hansen og Tom Heinemann med midler fra
gravestipendet har Bellona bidratt til bedre kartlegging av
en rekke tilfeller av historisk forurensning med katastrofalt
skadepotensial en rekke steder i Øst-Europa. Forurensningen
er i stor grad sprøytemidler som i dag er forbudt eller andre
typer kjemikalierester og avfall fra kjemisk industri. Hansen
og Heinemann har opprettet et eget nettsted med tittelen
«Contaminated future» som løpende oppdateres med nye
funn og opplysninger.
I november deltok Bellona på en internasjonal konferanse om
persistente organiske forurensninger (POPs) med særlig fokus
på utrangerte sprøytemidler (13th HCH & Pesticides Forum)
hvor formålet var å samle inn mest mulig oppdatert informasjon om status for arbeidet med å håndtere denne utfordringen. Bildet som ble trukket opp under konferansen var svært
urovekkende. Historiske dumpingsteder for store mengder
utrangerte sprøytemiddelrester er ikke bare er et problem i
tidligere østblokkland, men også i stor grad noe som berører
Vest-Europa. Spania og Sveits har eksempelvis betydelige gjenværende usikrede deponier for slikt avfall. Illegal utgraving og
omsetning av slikt avfall til bruk som sprøytemidler i landbruket
synes å være et økende problem hvor også organiserte
kriminelle engasjerer seg.

Denne situasjonen medfører ikke bare en betydelig helserisiko
for lokalbefolkningen i området rundt slike dumpingsteder,
men utgjør også en trussel mot matvaresikkerheten til land
som importerer landbruksprodukter fra de samme distriktene.
Av denne grunn vil Bellona arbeide for økt oppmerksomhet og
innsats når det gjelder håndtering av utrangerte sprøytemidler
og historisk forurensning knyttet til dette.
Regjeringen svikter i arbeidet med miljøgifter
Etter mange utsettelser la regjeringen rett før jul frem en svært
skuffende miljøgiftstrategi som i praksis overser alle vesentlige
faglige råd som det regjeringsutnevnte Miljøgiftutvalget,
Bellona og flere andre aktører har kommet med underveis i
prosessen. Strategien føyer seg, sammen med Avfallsstrategien
fra 2013 og Biogasstrategien fra 2014, inn i rekken av verdiløse
plandokumenter som har blitt lagt til grunn for norsk miljøpolitikk de senere årene hvor det verken stakes ut noen ny
kurs eller legges opp til styrket innsats. Bellona kan ikke se at
regjeringen heller har fulgt føringene Stortinget la for dette
arbeidet gjennom sitt vedtak høsten 2014, og stiftelsen vil
derfor arbeide for at Stortinget krever at strategien trekkes
tilbake og erstattes av et plandokument som tar nødvendig
hensyn til disse kravene.

12. Avfall
2015 var året avfallsbransjen rettet blikket mot EU og den
sirkulære økonomipakken.
Bellona er medlem av det nasjonale kontaktforum for avfall
og samarbeider med sentrale aktører innen avfallsbransjen.
Avfall fortsetter å være et felt hvor alle mener seg som
eksperter. Likevel blir kompleksiteten oversett, og Bellona var
en av få aktører som konsekvent arbeidet for å belyse denne
kompleksiteten. Sammensatte materialer skal gjenvinnes
fortrinnsvis som nye materialer eller alternativt energi, knappe
ressurser må finne vei inn i ny produksjon og miljøgiftene skal
ut av kretsløpet.

2015 markerte også en eskalering i debatten om planene om
nytt anlegg for behandling av uorganisk farlig avfall knytte til
Norcems anlegg og gruver i Brevik. NOAHs virksomhet på
Langøya har kun få år igjen før de tidligere kalkbruddene er fylt
med stabilisert avfall. Bellona har i femten år pekt på gruvene
hos Norcem som en mulig løsning. Det var derfor skuffende
at Porsgrunn bystyre sa nei til å gjennomføre en konsekvensutredning og i stedet etterlyste en statlig plan. Klima- og

miljødepartementet ba derfor Miljødirektoratet komme med
en anbefaling for hvordan det uorganiske, farlige avfallet
best kan behandles. Anbefalingen skal foreligge senest 1. mai
2016.

Avfallseksport til Sverige og eksportforbud har vært et gjennomgangstema i avfallsdebatten i 2015. Bellona ble til stadighet
utfordret, men holdningen har vært at det totale
ressursregnskapet må legges til grunn, ikke kun transport.
Da det ble innført deponiforbud for nedbrytbart avfall i 2009,
åpnet det seg et felles svensk-norsk marked for avfallsbrensel
som medførte at vi raskt evnet å gjennomføre forbudet.
Reversering av dette markedet vil neppe kunne dekkes av
norske anlegg. En innvending mot eksporten har vært trusselen mot økt materialgjenvinning. Bellona mener økt materialgjenvinning må gjennomføres, men tiltak som tvungen utsortering av matavfall og krav til forbehandling vil være langt
bedre virkemidler.
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Utsortering av matavfall innebærer at en viktig og knapp ressurs
som fosfor blir forvaltet til ny matproduksjon. Samtidig vil
biogassproduksjon gi fornybar energi til bruk i blant annet
transportsektoren. Stadig flere kommuner innfører tvungen
utsortering av matavfall i husholdningene, og både handel og
næringsmiddelindustri ønsker alternativer til forbrenning av
matavfallet. Bellona stusset derfor over at myndighetene til
stadighet bestiller nye konsulentrapporter og utsatte også i
2015 et gjennomprøvd miljøtiltak.

13. Atomkraft
Miljøstiftelsen Bellona ble blant annet startet som en
konsekvens av ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl 26.
april 1986. Med atomreaktorer følger ulykkesrisiko, skyhøye
kostnader, radioaktivt avfall som må lagres trygt i hundretusenvis av år og fare for spredning av atomvåpen. Bellona
har jobbet i snart tre tiår med å belyse disse farene og
problemene.
I 2015 fantes det omkring 440 atomreaktorer som ble brukt til
sivile formål i til sammen 30 land, i tillegg til rundt 240 forskningsreaktorer i 56 land, og anslagsvis 180 reaktorer på til
sammen 140 atomdrevne skip og ubåter.
Norsk atomkraft
En av våre første norske atomsaker var kampen for å få stengt
Halden-reaktoren. Bakgrunnen for denne kampen er at vi
mener det ikke er riktig at et land som har vedtatt at vi ikke
skal ha atomkraft, subsidierer atomforskning for andre land.
Atomforskningen i Halden står dessuten for produksjon av 60
% av alt radioaktivt avfall i Norge og selve reaktoren er så
gammel at den utgjør en sikkerhetsrisiko.
Bellona har utført en rekke aksjoner mot Institutt for Energiteknikk (IFE) sine to atomreaktorer på Kjeller og i Halden.
Blant annet gravde vi opp over 1.000 tønner med radioaktivt
avfall som IFE hadde gravd ned i plenen sin. Som et resultat av
denne aksjonen ble avfallet plassert i et egnet deponi og lager
for radioaktivt avfall. Vi har også i lang tid påpekt at Norge
mangler planer for hvordan vi skal håndtere vårt radioaktive
avfall på lang sikt og stilt spørsmål om hvem som skal betale
for demonteringen av våre atomanlegg.

Vi har også gitt en rekke innspill til Nærings- og fiskeridepartementet i den pågående prosessen med å bygge et midlertidig

Russisk atomkraft
En av Bellona sine første internasjonale aksjoner var mot
de planlagte sovjetiske atomprøvesprengningene på Novaja
Semlja i Barentshavet høsten 1990. Etter tre uker i internasjonalt
farvann utenfor prøvesprengingsfeltet, ble Bellona sitt skip,
Genius, tatt i arrest og ført til Murmansk. Dette markerte starten
på Bellona sitt atomarbeid i Russland.
På 1990-tallet skrev Bellona en rekke rapporter om potensielle kilder til radioaktiv forurensing i nordvest-Russland,
som for eksempel Kola atomkraftverk, dumping av radioaktivt
avfall, atomdrevne fyrlykter og utrangerte atomubåter. Disse
rapportene skapte stor oppmerksomhet, både i Russland og
internasjonalt, og dannet grunnlaget for den storstilte internasjonale atomoppryddingen som ble igangsatt av verdenssamfunnet.

To ganger i løpet av 2015 har Bellona vært vertskap for
britiske atommyndigheter og Sellafield når de har besøkt
Oslo. På disse møtene har Sellafield gitt Bellona en statusoppdatering for arbeidet knyttet til reduksjon av risiko ved Sellafield,
med et spesielt fokus på de 21 tankene med flytende høyaktivt
radioaktivt avfall, som kan utgjøre en forurensningsfare for
Norge. Bellona arrangerte ved disse anledningene møter
med representanter fra Stortinget og deltok på møter mellom
norske og britiske myndigheter.
EU
Bellona deltok på European Nuclear Forum i Praha i mai, etter
invitasjon fra EU-kommisjonen. Vårt bidrag var knyttet til
viktigheten av å involvere sivilsamfunnet i alle aspekter knyttet til atomkraft og en fremtidig nedbygging av de europeiske
atomkraftverkene.

I 2015, mer enn 20 år etter, er omtrent 1 milliard Euro brukt
til blant annet å fjerne 160 atomdrevne fyrlykter og hugge
opp 120 utrangerte atomubåter. Men fremdeles gjenstår det
en del utfordringer, spesielt knyttet til Kola atomkraftverk og
lageret for brukt atombrensel i Andreeva-bukten. Bare arbeidet
med å rydde opp i atomlageret i Andreeva-bukten, som
Bellona avdekket i 1993, vil fortsette i 10-15 år til og koste opp
mot 1 milliard Euro.
(Les mer om Bellonas atomarbeid under Bellona Russland)
Britisk atomkraft
En av de største kildene til radioaktiv forurensing av våre nære
havområder har vært den britiske atomindustrien, spesielt
atomanlegget Sellafield. Bellona har siden tidlig på 1990-tallet
jobbet mye med utfordringene knyttet til den britiske
atomaktiviteten. Spesielt har arbeidet vært knyttet til utslipp
av radioaktive stoffer som technetium til Irskesjøen. Dette var
utslipp som endte som forurensing i tang og tare langs kysten
av Norge. Etter langvarig press fra blant annet Bellona, stanset Sellafield disse utslippene i 2003. Bellona har etter dette
fortsatt sitt press mot Sellafield og møter representanter for
selskapet og britiske myndigheter jevnlig.
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Bellona fulgte i 2015 opp vår anmeldelse av IFE for brudd på
atomeksportkontrolloven for eksport av atomteknologi til
blant annet den brasilianske marinen. PST konkluderte med at
det var begått lovbrudd, men at foretaksstraff mot IFE ikke var
hensiktsmessig. Denne avgjørelsen ble påklaget av Bellona, og
vi venter på en endelig avgjørelse i denne saken.

lager for brukt atombrensel i Norge, samt utredningen knyttet
til finansiering av demontering av de norske atomanleggene i
på Kjeller og i Halden.

14. Bellona i media
2015
Bellona best kjent i befolkningen
TNS Gallups årlige spørreundersøkelse Klimabarometeret
viser at Bellona nok en gang er den miljøorganisasjonen som
er best kjent i befolkningen. 27 prosent av respondentene
svarte at de kjenner til Bellona i stor eller svært stor grad.
Dette årets Klimabarometer viser også at klimaspørsmålet ble
viktigere for folk flest. Klimasaken var den viktigste enkeltsaken
for velgerne til hele fem politiske partier (SV, Ap, KrF, V og
MDG). Dette er første gang Aps velgere setter klimasaken på
topp. Over 30 prosent av befolkningen mente i 2015 at de har
erfart konsekvenser av klimaendringer i sin kommune.
Bellona i media
Bellonas ledelse og fagansatte får hvert år et stort antall
mediehenvendelser. I 2015 var Bellona nevnt i media i overkant av 3000 ganger. Frederic Hauge er alene omtalt i over
1000 av disse. Cirka 400 presseoppslag er knyttet til Bellonas
tilstedeværelse på FNs klimatoppmøte i Paris.
På tross av stor oppmerksomhet rundt det vellykkede Klimatoppmøtet, har alle miljøorganisasjonene (med unntak av
Regnskogfondet) en nedgang i antall pressetreff sammenlignet
med 2014. Bellona kan ikke se noen åpenbar årsak til dette,
hverken generelt eller for egen del.
Store mediesaker:
Iskanten og 23. konsesjonsrunde
Regjeringen startet året med å lyse ut 54 nye blokker
for petroleumsvirksomhet i Barentshavet. For å kunne gjøre
dette, ønsket regjeringen å flytte iskanten lengre nordover på
kartet. Polarinstituttet advarer mot åpning av 14 av de 54 blokkene,
mens Miljødirektoratet fraråder åpning av hele 28 blokker.
Bellona advarte sterkt mot den nye definisjonen og de nye
blokkene, og omtalte dette som en «klimapolitisk katastrofe».
Bellona advarte også i flere kronikker og medieutspill mot den
økonomiske risikoen ved olje- og gassleting i Barentshavet.

Skipsopphugging
Oversikten fra 2014 viste at sju norske skip var blitt hugget
opp på strender i Asia (særlig i India). Dette var en klar nedgang fra året før. Bellona roste norske rederier, men sendte
en sterk oppfordring til Rederiforbundet om å skjerpe din
politikk på dette området. 7. august 2015 ble det kjent at
John Fredriksens rederi Golden Ocean hadde sendt to skip til
opphugging i Pakistan, som står på Bellonas verstingliste. Bare
ti dager etter sa Rederiforbundet tydelig nei til opphugging av
skip på strender. Forbundet hadde fram til dette bare frarådet
opphugging i Bangladesh. Nå er forbudet utvidet til å gjelde
alle steder som bruker beaching-metoden. Bellona feiret med

å spandere en skipskake på Rederiforbundet. Denne ble forsvarlig hugget opp i Rederiforbundets kantine.
I november hadde Bellona besøk av jurist Rizwana Hasan fra
Bangladesh. Vi arrangerte en premierevisning av Erling Borgen
og Tom Heinemans dokumentarfilm «Et hjerte som aldri dør»,
som omhandler Rizwana Hasans kamp for arbeiderrettigheter
og mot miljøødeleggelser i Bangladesh’ skipsopphuggerindustri. I anledning besøket, møtte Rizwana og Bellona en rekke
norske myndighetspersoner og organisasjoner. Rizwana ble
også intervjuet i Aktuelt på NRK TV, og i Dagens Næringsliv.
Filmen om henne ble vist på NRK i januar 2016.

Norges nye klimamål
4. februar annonserte den norske regjeringen at den ønsker
å knytte Norges klimamål til EUs mål, som blant annet innebærer 40 prosents utslippskutt innen 2030. Bellona støtter en
slik avtale med EU, blant annet fordi det gir sterke bindinger
for Norge. Det innebærer også at Norge ikke kan basere seg på
å kjøpe klimakvoter fra u-land (såkalte CDM-kvoter) eller telle
inn tilvekst av skog i sitt klimaregnskap.
Oljeprisfallet
Det store oljeprisfallet førte til en stor oppgang i antall arbeidsledige første halvår i 2015. I juli lanserte Bellona er liste over
tiltak som kan holde sysselsettingen oppe på norsk sokkel. Listen fikk mye oppmerksomhet i mediene. Vedlikehold, plugging
av gamle oljebrønner, nettutvikling og elektrifisering, og forberedelse til CO2-fangst og -lagring var blant hovedpunktene.
CO2-fangst og -lagring
3. juni vedtok byrådet i Oslo å satse på CO2-fangst og -lagring
ved avfallsanlegget på Klemetsrud. Dette anlegget står for 20
prosent av Oslos totale CO2-utslipp. Bellona har vært en pådriver for prosjektet, og fikk mye oppmerksomhet da vedtaket
ble fattet.
Sommeren 2015 var Bellonas rådgiver Sirin Engen på studietur til flere kullkraftavhengige stater i USA som satser på CO2fangst og -lagring. Også Aftenposten besøkte disse anleggene,
noe som ble hovedoppslag i Aftenposten 29. juli.
Datalagring
Bellona prydet hele forsiden på VG onsdag 2. desember med
nyheten om at mobiltelefonen og pc-en har blitt små klimabomber. Til sammen forurenser verdens databruk nå mer enn
alle verdens fly. Dette kommer av at prosessering og lagring
av data er kraftkrevende, og at strømproduksjon mange steder
fører til store utslipp. Bellona kjempet gjennom hele 2015
for å få gunstigere rammevilkår for datasentre i Norge, og i
statsbudsjettet for 2016 ble el-avgiften for datasentre endret.
Bellona hadde 39 presseoppslag om datalagring i 2015.
Arendalsuka
Bellona var tungt til stede under den politiske «festivalen»
Arendalsuka. Bellona og Siemens la der fram en ny rapport
om batteriferger som fikk svært mye oppmerksomhet utover

i 2015. Rapporten viser at batteriferger vil være lønnsomt på
70 prosent av de norske fergestrekningene, og ble referert til i
media 65 ganger i 2015. Både regjeringen og politiske partier
har fattet interesse for rapporten.
Bellonas gravestipend
I januar 2015 lyste Bellona ut et stipend på 120.000 kroner
til gravejournalistikk innen klima og miljø. Blant elleve kvalifiserte søknader, valgte vi ut to prosjekter. Frilansjournalist Tarjei Leer-Salvesen fikk 40.000 kroner til sitt prosjekt om å spore
opp offentlig avfall på avveie i rivingsprosjekter. Han fant ut at
restene fra trafikkmaskinen i Bjørvika (det såkalte Bispelokket) hadde havnet i et grustak på Nannestad, som ikke hadde
tillatelse til å ta imot betongavfall. Saken var på forsiden av
Aftenposten 5. juli 2015. Fylkesmannen påviste PCB-lekkasjer
til grunnen, og politiet ga til slutt grustaket og eieren 95.000
kroner i bot. Bispelokket ligger der fortsatt.
Resten av stipendet gikk til de danske dokumentarskaperne
Tom Heineman og Morten Hansen. I sitt prosjekt Contaminated Future (contaminatedfuture.org) avdekker de at 300.000
tonn ekstremt farlige sprøytemidler fra Sovjet-æraen ligger
nedgravd eller lagret på usikrede steder rundt om i Øst-Europa. Heineman og Hansen jobber nå med å få oppmerksomhet rundt denne saken i Europaparlamentet. Målet er at
EU skal bevilge penger for å rydde opp i de tikkende, kjemiske
bombene. I Norge ble saken dekket av Dagsavisen i november
2015.
Sosiale medier
I 2015 opplevde Bellona en solid vekst av interaktive tilhengere. Ved utgangen av 2015 hadde Bellona ca. 6800 følgere
på Facebook og ca. 15000 på Twitter. De engelskspråklige
kontoene hadde henholdsvis 2860 og 900 følgere. For Bellona
Murmansk er tallene 1380 for Facebook og 706 for Twitter.
Publikumskontakt
Hver dag tar privatpersoner, organisasjoner og næringsaktører kontakt med Bellona via epost og sosiale medier for
å få svar på miljøfaglige spørsmål. Å gi alle en tilbakemelding
er ressurskrevende, men er svært viktig for å spre informasjon
om miljøarbeid og gi grunnlag for beslutninger i politikken og i
næringslivet. Vi bruker derfor mye tid på å gi tilbakemeldinger
om viktige miljøsaker.

15. Skole- og publikumskontakt
Skolen er en viktig arena hvor man kommer tett på barn og
ungdom og deres kunnskapsutvikling. Også i 2015 har Bellona
jobbet med å åpne de unges øyne for både miljøutfordringer
og - kanskje viktigst - løsninger. Bellonas ønske er å være en
ressurs for lærere og elever. Bellonas bidrag til læreplanen
og undervisningen er at vi synliggjør løsninger, prosjekter og
gir oppdatert informasjon som gir elever og lærere kunnskap
og forståelse om hvordan vi kan takle miljø- og klimautfordringene på en bærekraftig måte.
Bellona ønsker gjennom vårt skoleprosjekt å bidra til å utvikle
nysgjerrighet og kunnskap om blant annet miljø, klima, ressursog energispørsmål, og økt bevissthet om bærekraftig utvikling.
Det er viktig at dette etableres i 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 30 år som miljøorganisasjon.
Norges Tekniske Museum – en ideell arena for allsidig læring
og Bellonas skoleprosjekt
På Kjelsås i Oslo ligger Teknisk Museum og Oslo Vitensenter.
I 2015 gjennomførte vi to temauker der målgruppen var
skoleelever, barnehager og et generelt publikum. I mars 2015
arrangerte vi en Avfallsuke i samarbeid med LOOP, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten.
Under avfallsuka «gullgraving i avfallet» ville Bellona i
samarbeid med Renovasjonsetaten, Energigjenvinningsetaten og LOOP vise hva som egentlig skjer med avfallet vårt, hva
det kan brukes til og hvorfor det er så viktig at vi alle er med
på å ta vare på viktige ressurser gjennom materialgjenvinning
og kildesortering.

Den naturlige skolesekken
Bellona samarbeider med Den naturlige skolesekken, der
vi har som felles mål å øke miljø- og klimaengasjementet
i skolen og spesielt bistå undervisningen i å øke forståelsen
for bærekraftig utvikling. 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.
I 2015 har Bellona besøkt skoler, holdt foredrag og mottatt
skolebesøk i våre lokaler og i nærmiljøet langs Akerselva. Sammen
med lærerne har vi utarbeidet foredrag og undervisnings
opplegg tilpasset deres mål og behov.
De fleste foredragene er blitt holdt for hele grunnskolen, men
med vekt på 8., 9. og 10. klasse i grunnskolen og første klasse
ved videregående skole.

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 ønsker særlig å gi bydelens skoleelever
og lærere innsikt i samspillet i naturen og mellom mennesker
og natur.
Med Grønne midler kunne Bellona sette av ressurser til å
jobbe spesielt med dette. Gjennom prosjektperioden har vi
besøkt en rekke skoler og holdt foredrag, vært på ekskursjoner, hatt besøk av skoler til våre lokaler og arrangert Avfallsuke
og Klimauke på Teknisk Museum, der bydelens barnehager og
skoler ble invitert.
Flytende miljøkontor
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 møtte
vi også i 2015 miljøengasjerte i alle aldre. Her kommer vi tett
på lokale og nasjonale miljøutfordringer som privatpersoner
og lokalsamfunn engasjerer seg i.
Engasjerte givere og støttemedlemmer
I 2015 mottok vi ca. 1,5 millioner kroner i støtte og gaver fra
våre støttemedlemmer og andre privatpersoner. Vi er privilegerte
med gode og trofaste støttemedlemmer som gir oss mulighet
til å jobbe med arbeidsområder som ellers ikke hadde vært
mulig.

Vi har holdt over 40 foredrag og sammen med avfallsuken og
klimauken på Teknisk Museum har vi hatt undervisningsaktiviteter med mange tusen elever i grunnskolen og første
klasse ved videregående skole. På naturfagskonferansen og
den nasjonale konferansen til Den naturlige skolesekken har vi
møtt flere hundre engasjerte lærere og lærerstudenter.
Bydel Sagene – genuin satsing på bærekraft og miljøengasjement
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
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Gjennom aktiviteter, foredrag og omvisning kunne besøkende
lære mer om kildesortering, gjenvinning, miljøgifter, elektronisk
avfall, eget forbruk og tips til en mer miljøvennlig hverdag.
5000 besøkende var innom utstillingen denne uken.

I desember arrangerte Bellona Klimauke på Teknisk Museum,
i samarbeid med Natur og Ungdom og Oslo Vitensenter. Formålet var å øke bevisstheten rundt de klimaendringene vi står
overfor. Dette gjorde vi i samme periode som klimatoppmøtet
fant sted i Paris. Målgruppen var elever fra ungdomsskolen
og videregående skole i tillegg til barnefamilier. Budskapet
var: Klimautfordringene kan løses med dagens eksisterende
teknologi og handlekraftige mennesker. Over 2000 besøkende
deltok denne uken.

16. Internasjonalt
klimaarbeid
Klimagassutslippene respekterer ikke 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. I
2015 kom gjennombruddet med Paris-avtalen - i 2016 og
årene som kommer må den fylles med innhold.
Bellona har siden COP15 i København i 2008 vært en anerkjent
aktør under de internasjonale klimaforhandlingene. Nederlaget
i København med forhandlinger som havarerte på overtid
bidro til at alle verdens øyne rettet seg mot det internasjonale klimatoppmøtet COP21 i Paris. I tillegg til fortsatt aktivt
arbeid i Koalisjonen for klima og ren luft (Climate and Clean
Air Coalition – CCAC) valgte Bellona derfor i 2015 å fokusere
på tilstedeværelse og påvirkning på et av historiens viktigste
toppmøter.
Climate and Clean Air Coalition
Som tidligere år har Bellona fortsatt å bidra til det viktige
arbeidet som utføres i Koalisjonen for klima og ren luft (CCAC).
CCAC er en sammenslutning av land og organisasjoner som
arbeider for bedre luftkvalitet og reduserte utslipp. CCAC
bruker erfaringene fra Montreal-protokollen som regulerer
ozonødeleggende stoffer til å få ned utslippene av metan,
hydrofluorkarboner og sot. Som et av de første medlemmene
og som den eneste norske NGO-en har Bellona en aktiv rolle
i CCAC.
Bellona deltok på CCAC sin generalforsamling i Genève i mai
2015. Hovedtemaet for samlingen var å lage en felles tilnærming til klimatoppmøtet i Paris, samt å sørge for fortsatt
trykk på de ulike initiativene verden over som skal redusere
utslippene av kortlivede klimadrivere. Et av de konkrete initiativene fra CCAC er å finne en erstatning for hydrofluorkarboner,
som brukes som kjølemedie i klimaanlegg, 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 klima-

anlegg. CCAC har også lansert et auksjonssystem for å gi eiere
av landfyllinger, dyreavføring og renseanlegg 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 en erstatning til HFK
og samtidig redusere utslipp av metan og sot er estimert til å
være seks ganger større enn den mest aggressive strategien
for kutt i CO2-utslipp. Bellona kommer til å fortsette å prioritere
det viktige arbeidet som gjøres i CCAC i 2016.
BELLONA OG CICERO MED EN FELLES SATSNING PÅ KLIMATOPPMØTET I PARIS, 30.NOVEMBER – 12.DESEMBER 2015
Idéen til et felles prosjekt mellom CICERO og Bellona i forbindelse med klimatoppmøtet i Paris kom opp på et møte i
november 2014. Etter et par arbeidsmøter ble resultatet en
felles søknad til Utenriksdepartementet (UD) som ble sendt
inn den 19. desember. 2014.
På nyåret etablerte Bellona og CICERO en arbeidsgruppe som
begynte planleggingen av prosjektet i påvente av et endelig
svar fra UD. Ambisjonene var høye og begge parter så dette
prosjektet som en av sine hovedsatsninger i 2015. Arbeidsgruppen hadde faste møter annenhver uke, noe som sørget
for sikker fremdrift.
UD innvilget deler av beløpet med den betingelse at Bellona
og CICERO fikk på plass nok finansiering til å sikre en forsvarlig
gjennomføring av prosjektet. Vi gjennomførte en håndfull
møter med norske og internasjonale bedrifter som passet inn
i profilen og endte med å inngå en samarbeidsavtale med Yara
som prosjektets hovedsamarbeidspartner fra næringslivet.
Arbeidsgruppen ble som følge utvidet og en egen prosjektkoordinator utnevnt.
Bellona og CICERO søkte FN om delegasjonsområde og fikk
tildelt et rom på 100 km inne i den akkrediterte sonen.
Design og utforming av paviljongen ble laget i samarbeid med
designbyrået SixSides som har spesialisert seg på den type
prosjekter.

Unikt samarbeid
Det at en miljøorganisasjon, klimaforskere, nasjonale myndigheter
og representanter fra næringsliv gikk sammen om å etablere
én felles paviljong er unikt. Mange steder i verden er det utenkelig
at forskere, miljøforkjempere, næringsliv og myndigheter
samarbeider tett.
Framfor å stå på utsiden eller skape alternative arenaer ville
Bellona, CICERO og Yara i samarbeid med UD gå motsatt vei.
Vi ville være på innsiden. Derfor etablerte vi oss inne i hjertet
av de offisielle delegasjonene inne på forhandlingssenteret. Vi
ønsket å påvirke, opplyse og dele kunnskap gjennom å være
så tett på forhandlingene som overhodet mulig.

BELLONA OG CICERO ER MEGET GODT FORNØYD MED
TILSTEDEVÆRELSEN UNDER COP 21. DETTE VAR VEL
ANVENDT RESSURSBRUK. VÅR PAVILJONG BLE ET NATURLIG
SAMLINGSPUNKT FOR NORSK NÆRINGSLIV, STORTINGSPOLITIKERE, NGO’ER, PRESSE OG ANDRE. VED AT VI I FORKANT
HADDE INVITERT FLERE INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG INSTITUTTER TIL Å BRUKE VÅRT MØTEROM TIL Å
ARRANGERE SEMINARER, BENYTTET FLERE AV DISSE, OG
DERES GJESTER, VÅRT LOUNGE-OMRÅDE TIL HVILE, SMÅMØTER OG FOREFALLENDE ARBEID.
I snitt besøkte anslagsvis 500 mennesker fra hele verden standen til Bellona, CICERO, Yara og UD daglig. Dette har vært et
stort prosjekt med begrenset ekstern finansiering og betydelig
egeninnsats. Vi ser at tett og konstruktiv dialog fra første dag
var en forutsetning for å lykkes. Gjennom regelmessige
møter klarte prosjektgruppen fra Bellona og CICERO å sikre
god fremdrift og forutsigbarhet og komme til enighet om
budsjetter og andre praktiske ting. Prosessen har vært lærerik
og samarbeidet verdifullt.
ERFARING OG GJENNOMFØRING
Bellona er svært fornøyd med samarbeidet med CICERO, og
gjennomføringen av paviljongen og tilstedeværelsen under
COP21. Som en av ytterst få NGO’er i verden var Bellona
tilstede med egen paviljong og faglig program inne i den
avsperrede «Blue Zone» for akkrediterte delegater. Totalt fikk
Bellona 32 akkrediteringer gjennom FN, og hadde ansatte til
stede hver dag fra åpningen mandag 30.november til avslutningen lørdag 12.desember.
Bellona har helt siden Bali-toppmøtet i 2007 hatt en markant
tilstedeværelse på FNs klimatoppmøte og bygget internasjonalt
nettverk og utviklet konsepter for spennende løsningsorienterte
arenaer. Paris-toppmøtet var den største og mest ressurskrevende Bellona-satsingen på FNs klimatoppmøte siden
COP15 i København i 2009.
I Paris gjennomførte Bellona totalt 29 arrangementer. Dette
inkluderer tre kveldsaarrangementer som ble holdt om bord
den unike solcelledrevne båten Planet Solar som lå ankret på
Seinen et par kilometer unna Eiffeltårnet. Bellona deltok også
på to mottakelser i regi av Norges ambassade i Paris, i tillegg

til at Bellona-ansatte deltok aktivt på tilstelninger i regi av
Norges Rederiforbund, Nordic Marina og Nissan International.
Bellona hadde foruten CICERO, Utenriksdepartementet og
Yara en rekke gode samarbeidspartnere knyttet til vår satsing i
Paris. Noen av de som deltok aktivt på våre arrangementer var
Bellona St. Petersburg, Hurtigruten, Innovasjon Norge, Norsk
Industri, Bulk Eiendom Lerøy, Race for Water Foundation,
Klima- og Miljødepartementet, WWF Russia og International
Institute for Sustainable Development.

Avtalen i Paris er dårligere enn den burde vært, men den er
mye mer enn hva de politiske realitetene tilsa. Det er viktig å
feire. Denne avtalen gir håp om at det er mulig. Tro på at det
går an. Styrke til å drive løsningene frem. Bellona er opptatt
av at Paris-avtalen er et startskudd som spiller opp til en
kontinuerlig prosess av nasjonale utslippskutt, rapportering
og verifisering og nye forpliktelser. Erfaringene fra Paris gir
Bellona motivasjon til fortsatt påvirkningsarbeid på FNs klimatoppmøter.

Vi hadde bilaterale møter med en rekke delegater fra nasjonalstaters myndigheter, forskning, næringsliv og NGO’er.
Bellonas leder, Frederic Hauge, deltok som en av fem NGOobservatører i generalforsamlingen i Climate & Clean Air
Coalition (CCAC).

AKTIVITETER I NORGE I FORKANT: PRESSELANSERING, KICKOFF-ARRANGEMENT OG PRESSEFROKOST
Samarbeidet mellom Bellona, CICERO, Yara og Utenriksdepartementet ble lansert på en seanse for journalister utenfor
operaen i Oslo om morgenen den 14.oktober.
Utenriksminister Børge Brende, klima- og miljøminister Tine
Sundtoft, CICERO-sjef Kristin Halvorsen, Bellona-leder Frederic
Hauge og CEO i Yara, Svein Tore Holsether, snakket her om sitt
samarbeid under COP21 i Paris.

For Bellona er klimatoppmøtene en arena der vi kan møte vårt
internasjonale nettverk, påvirke sentrale delegater fra flere
titalls land på alle verdens kontinenter. Vi opplevde en stor
interesse rundt vårt løsningsorienterte og pragmatiske påvirkningsarbeid inne på konferansesenteret Le Bourget.
For Bellona er det alltid viktig å kommentere status og
fremdrift til publikum gjennom media. I perioden medio oktober
til medio desember hadde Bellona i underkant av 500 medietreff i trykte norske medier. Under klimatoppmøtets gang ble
våre fagfolk intervjuet rundt 20 ganger av tilstedeværende
journalister fra etermedier som NRK, TV2 og P4.
En bakgrunn for den store medieinteressen var at Bellona
allerede torsdag i klimatoppmøtets andre uke var ute i Norges
største avis, VG, og spådde at klimatoppmøtet i Paris faktisk
kunne ligge an til å bli et historisk vellykket toppmøte. Bellona
kommenterte også Paris-resultater til svenske, franske, tyske,
russiske, britiske og amerikanske journalister som var akkreditert
til COP21.
Bellona ser på Paris-avtalen som et vendepunkt i klimakampen. Avtalen betyr at verden ikke kommer utenom en
storstilt utvikling av såkalte karbonnegative løsninger.
Spørsmålet «Hvordan kan vi nå 1,5-gradersmålet?» har flere
svar, og alle inkluderer å ta i bruk klimateknologi som suger
CO2 ut av atmosfæren.

Samtlige aktører la vekt på partenes to hovedbudskap i
samarbeidet:
-Behovet for å dele kunnskap og vise frem løsninger;
-Gå foran som et godt internasjonalt eksempel som en kvartett der myndigheter, forskere, miljøforkjempere og næringsliv samarbeider om å skape en konstruktiv møteplass inne på
klimatoppmøtet.
Under den halvtimes lange seansen med Oslofjordens
horisont som vakker bakgrunn stjal FNs klimasjef Christiana
Figueres en del av showet der hun delte friskt og fritt om sine
tanker og ambisjoner for Paris-toppmøtet. Avslutningsvis tok
hun tilhørerne tilbake til lanseringen av det norske initiativet:
– Dette samarbeidet er et eksempel på norsk lederskap. Dere
nordmenn er forbilde for resten av verden, sa Figueres foran
et godt presseoppmøte. Hun la vekt på at det at en miljøorganisasjon, klimaforskere, nasjonale myndigheter og representanter fra næringsliv går sammen om å etablere én felles
paviljong inne på klimaforhandlingssenteret, så vidt henne
bekjent, er unikt.
Pressens tilstedeværelse:
NRKs morgennyheter på tv sniklanserte samarbeidet en liten

halvtime før resten av pressen møtte opp. TV2 var der med
Finn-Ove Hågensen og kameramann, NRK-journalist Eivind
Molde var der med kameramann. VGs erfarne politiske
journalist Alf Bjarne Johnsen skrev nettsak til VG Nett. Reuters
klimakorrespondent Alister Doyle var til stede. Klassekampen
og NTB hadde også journalister til stede.
Sitater fra presselansering:
-Årets klimatoppmøte er det viktigste siden verdenssamfunnet
møttes i København. Mer enn noensinne trenger klimautfordringene tettere samarbeid, økt vekt på kunnskapsdeling
og raskere industrialisering av innovative løsninger, sa Bellonaleder Frederic Hauge.
– Vi vil være et felles vertskap for seminarer, pressetreff og
briefinger inne på delegasjonsområdet under COP21. Både i
Norge og internasjonalt er dette banebrytende samarbeid i
klimasammenheng, sa CICERO-sjef Kristin Halvorsen.

Utenriksminister Børge Brende fulgte opp med å peke på at
alle gode krefter må trekke i samme retning dersom vi skal
løse klimaproblemet.
– Bellona, CICERO, Yara og norske myndigheter velger derfor å
gå foran. Vi ønsker å fremstå som et internasjonalt eksempel
på konstruktivt klimasamarbeid gjennom å etablere et delegasjonsområde der ulike aktører kan formidle sine budskap,
sa Brende.
– Det betyr ikke at vi er enige om alt. Men det betyr at vi tror
på kunnskapsdeling og vise frem hvilke løsninger vi har og
hvilke løsninger vi mener må til, la Frederic Hauge til.
De globale klimautfordringene krever tettere samarbeid, raskere
industrialisering av løsninger og økt vekt på kunnskapsdeling.

derfor være en vekker, en mulighet, og en driver for strategi,
sa Yaras CEO Svein Tore Holsether.
Mange steder i verden er det utenkelig at forskere, miljøforkjempere, næringsliv og myndigheter samarbeider tett.
Framfor å stå på utsiden eller skape alternative arenaer har
Bellona, CICERO og Yara i samarbeid med UD bestemt seg for
å gå motsatt vei.
– Vi vil være på innsiden. Derfor etablerer vi oss inne på det
offisielle delegasjonsområdet inne på forhandlingssenteret. Vi
ønsker å være så tett på forhandlingene som overhodet mulig
for å dele av vår samlede kunnskap og kompetanse, avsluttet
CICERO-sjef Kristin Halvorsen.
Offisiell kick-off for samarbeidet, Sentrum Scene, 14.oktober
På ettermiddagen den 14.oktober arrangerte Bellona
og CICERO en offisiell kick-off for den felles satsingen under
COP21 i Paris. Det var appeller fra Kristin Halvorsen, Frederic
Hauge og Yaras toppsjef Svein Tore Holsether. Målgruppe for
arrangementet var alle nordmenn som enten skulle til Paris eller
som ønsket mer informasjon om FNs klimatoppmøte. Det ble
sendt bredt ut invitasjoner til norske forskningsmiljøer, miljøog bistandsorganisasjoner, offentlige myndigheter og nettverk
i norsk næringsliv.
Arrangementet fungerte som et uformelt vorspiel i forkant av
Aftenpostens store klimakonferanse i Folketeatret senere på
kvelden.
Rundt 100 mennesker dukket opp for den drøyt halvannen
times lange seansen der mingling og nettverksbygging sto i
fokus. Enkel servering i form av fingermat, mineralvann og
kaffe ble servert.

Cristiana Figueres briljerte sammen med alle samarbeidspartnerne under presselanseringen 14.oktober. Foto: CICERO

– For næringslivet bør de globale utfordringene vi står ovenfor

Pressefrokost tirsdag 24.november, Kulturhuset
Seks dager før Paris-toppmøtet startet, arrangerte Bellona
og CICERO en pressefrokost for norske journalister. CICEROsjef Kristin Halvorsen ønsket pressen velkommen, og overlot
deretter ordet til klimaforsker Steffen Kallbekken. Han orienterte om status på forhandlinger samt hvilke tendenser og
trender CICERO anbefalte at de norske journalistene skulle se
etter ved årets klimatoppmøte. Bellona-leder Frederic Hauge

snakket deretter om sin brede erfaring med tilstedeværelse
på brorparten av FNs klimatoppmøter siden Rio i 1992, før
han gikk mer detaljert inn på Bellonas klimafaglige og politiske
analyser rundt Paris-toppmøtet.

«Det er flott å se samarbeid mellom forskning, næringsliv, det
offentlige og miljøorganisasjonene på denne måten. Kunnskap om klimaendringene er viktig og må deles. At det arrangeres over 50 seminarer her gjennom disse to ukene er imponerende», sa statsminister Erna Solberg

Frokosten hadde 15 eksterne gjester.

Vi hadde besøk av blant andre Sveriges kong Carl Gustav,

utenriksminister Børge Brende og Islands statsminister Ólafur
Ragnar Grímsson. Blant næringslivsledere hadde vi besøk av
Svein Tore Holsether (Yara), Robert Bernard (Microsoft), Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft), Anita Krohn Traaseth (Innovasjon Norge) og Terje Osmundsen i Scatec Solar.

COP21 I PARIS
Bellona, CICERO og Yara arrangerte totalt 50 ulike eventer
under de 11 dagene det var aktivitet på forhandlingssenteret
Le Bourget utenfor Paris. Noen arrangementer ble organisert
i fellesskap, men de fleste ble organisert hver for seg, ofte i
samarbeid med ulike partnere både fra Norge, Norden og
resten av verden.
Action through connection
Designbyrået SixSides fikk oppdraget med å utarbeide kommunikasjonsplattform og design. Utgangspunktet var et ønske
om en åpen og tilgjengelig møteplass – hvor ulike aktører på
toppmøtet kan komme i kontakt. «Klimautfordringen løses
gjennom samarbeid» var budskapet, og dette ble formidlet
gjennom konseptet «Connection Point» med undertittel «Action through connection». Standen hadde to portaler; «Dead
end» som ledet inn i en blindvei, og «Way through» som viste
veien til møtestedet og arenaen for dialog og samarbeid.
Standen til Bellona og Cicero skilte seg ut, profesjonell og
åpen, og meget sentralt plassert i Hall 3, rett ved siden av de
offisielle delegasjonene til Tyskland, USA, OECD og en større
afrikansk paviljong.
Grunnet både beliggenhet og den gode standløsningen valgte
TV2 å etterlate alt teknisk utstyr og ga ansatte i Bellona og
CICERO opplæring i å sende direkte til TV2 Nyhetskanalen de
dagene deres fotograf og journalist befant seg i Norge. Utenriksminister Børge Brende fikk derfor to liveopptredener på
TV2 Nyhetskanalen i den perioden han var i Paris.
Offisiell åpning av Bellona-/CICERO-paviljongen
Bellona-/CICERO-paviljongen ble offisielt åpnet på klimatoppmøtets første dag av statsminister Erna Solberg. Erna
Solberg ble intervjuet av flere riksmedier hvor hun snakket
om sine forventninger til klimatoppmøtet. I følget til Erna var
klimaminister Tine Sundtoft..

Statsminister Erna Solberg, Frederic Hauge, Kristin Halvorsen og Klimaminister Tine Sundtoft. Foto: CICERO

Samarbeidspartnere for Bellona & CICERO under COP21 i Paris:
Hovedsamarbeidspartnere: Yara og Utenriksdepartementet
Klima- og Miljødepartementet - Miljødirektoratet - Forskningsrådet - Innovasjon Norge - Hurtigruten - Bulk Infrastructure
Lerøy - Sahara Forest Project - Flyktninghjelpen/ Norwegian Refugee Council (NRC)- Utviklingsfondet - Stockholm Environmental Institute (SEI) - Nordisk Ministerråd - Nordic Energy Research - World Meteorological Organization (WMO)
SEB - International Institute for Sustainable Development (IISD) - Tyndall - Climate and Clean Air Coalition (CCAC) - World
Health Organization (WHO) - World Food Programme - Race for Water Foundation - Global Alliance for Climate Smart Agriculture - Global Subsidies Initiative - Climate Policy Institute - PBES (batterileverandør) - Lithium Storage - WWF Russia

17. Bellona Europa
I 2015 har Bellona Europa arbeidet for å oppnå et høyt
ambisjonsnivå i EU, i forkant av klimatoppmøte i Paris i
desember. Store lovpakker som EUs 2030-rammeverk for
klima- og energipolitikk og EUs energiunion har definert de
store linjene i europeisk klima- og energidebatt. Her har
Bellona Europa prioritert å fremme innovative løsninger
med spesielt fokus på karbonnegative løsninger, elektromobilitet og energilagring. Store deler av innsatsen gjøres i
spesifikke fora – både dedikerte interne arbeidsgrupper og
EU-plattformer – samt ved bruk av ‘policy briefs’ (delrapporter) som verktøy.
Energilagring og elektromobilitet
I 2015 har vi bygget videre på arbiedet med elektromobilitet
på europeisk nivå, og Bellona forblir medlem av et EU-prosjekt -prosjekt om emnet. Nytt av året er at Bellona i samarbeid
med en rekke andre aktører har opprettet “Platform for Electro-mobility”, som samler aktører på feltet, fra bil- og batterimakere til miljørganisasjoner. Bellona leder blant annet
arbeidsgruppen for utformingen av EU-politikk for å stimulere
tilbud og etterspørsel for elbiler i Europa. Arbeidet baserer
seg på Bellonas mangeårige arbeid med elbilpolitikk i Norge.
Bellona ble i år tatt opp som medlem i Europakommisjonens
“Sustainable Transport Forum” og i undergruppen for “emobility market of services”, hvor vi også bidrar med vår norske
erfaring med blant annet ladeinfrastruktur og betalingsløsninger.
Våre bidrag kommuniserte vi gjennom en rekke delrapporter:
• eRoute71: Bellona’s efforts in building recharging infrastructure for EVs in Norway
• Electric Vehicles: The Norwegian Experience in Overcoming Barriers
• Electromobility in the EU: State of Play and Way Forward
• Why an electrified transport sector needs to form a core
component of the Energy Union
I tillegg til en delrapport om den svært aktuelle saken om juks

med testing av CO2-utslipp fra biler: The Emission Testing Gap
– Why business as usual for the conventional car industry cannot continue.
Bellona Europa har også løftet elektromobilitet videre på den
transportpolitiske agendaen, blant annet ved å levere høringsinnspill på EUs utslippskutt i ikke-kvotepliktige sektorer; Bellona
Response to Consultation on the Effort Sharing Decision, i
kronikker i europeisk media, eksempelvis What is the formula
for electrifying the EU’s transport sector? som ble publisert på
nettavisen EurActiv. Og sist, men ikke minst, publiserte Bellona
Europa en delrapport på energilagringstrenden: Where will
the energy storage mega trend lead us?
Karbonnegative løsninger
Bellona Environmental CCS Team (BEST) jobber spesifikt med
utviklingen av karbonfangst og -lagring i Norge og Europa. Etter
IPCCs femte tilstandsrapport om klimaet i 2014, som bekreftet
det Bellona har hevdet i mange år om behovet for negative
utslipp, har Bellona Europas CCS-arbeid i enda større grad enn
tidligere hatt fokus på karbonfangst og -lagring i kombinasjon
med bærekraftig biomasse, såkalt Bio-CCS eller BECCS. Ved å
kombinere disse klimaløsningene kan karbonnegative utslipp
oppnås i stor skala, der vi ikke bare kan hindre CO2-utslipp,
men også trekke overflødig CO2 ut av atmosfæren.
Bellona Europa har i 2015 jobbet videre med å øke forståelsen
av både behovet for karbon-negative løsninger og teknologien
som kan benyttes.
Vi har publisert delrapporten IPCC 5th Climate Assessment
Report: An unequivocal call for action on (Bio-)CCS, som
sammenfatter argumentene for storstilt utvikling av Bio-CCS
lagt frem i FNs siste hovedrapport om klima.
Samtidig har Bellona Europa jobbet for å ligge i forkant av den
politiske tenkningen på dette området. I delrapporten The
carbon negative solution – incentivising Bio-CCS in Europe
legger vi frem mulige fremgangsmåter for å belønne aktører i
kvotehandelen som ikke bare reduserer utslipp, men kommer
under null. Disse forslagene inngår i debatten om reform av
EUs kvotehandelsystem, der Bellona også har gitt tilbakemelding
på Europakommisjonens forslag, og som vil tilta i 2016.

Europa bruker mye biomasse til energi og brensler for å redusere CO2-utslipp og for å nå fornybar-målsettingen. Dette har
sine utfordringer med indirekte arealbruksendringer og med
enkelte biobrensler som over sitt livsløp har større utslipp enn
kull. Samtidig er det viktig at vi kan løse disse utfordringene
for at biomassen en dag kan bidra til å oppnå negative utslipp
gjennom Bio-CCS.
Bellona har derfor i 2015 fortsatt å jobbe for økt samarbeid
mellom europeiske aktører i denne debatten. Deltakelse ‘fra
begge sider’ av debatten var et konkret mål for konferansen
«European Carbon Negative Conference», som Bellona Europa
arrangerte i november. Her samlet vi forelesere fra et bredt
spekter, fra industriaktører, forskere og miljøorganisasjoner,
fra både Europa og USA. Konferansen vil gjentas og utvides
i 2016.
Rammevilkår for CCS i Europa
Bellona Europa har i svært stor grad bidratt til å løfte CCS
tilbake på EUs politiske agenda, især i Kommisjonens politiske
ledelse. Bellonas arbeid i og utenfor ZEP opp mot EUs klimaog energikommissær Miguel Arias Cañete og Kommisjonens
visepresident for Energiunionen, Maros Sefcovic, har båret
frukter i form av en tett dialog om hvordan tilgjengelige og
planlagte støtteordninger best kan tilpasses for å finansere
ulike deler av CCS-verdikjeden.
Dette arbeidet munnet ut i ZEPs ‘Executable Plan’ som Bellona
ledet arbeidet med, og som danner grunnlaget for utrullingen
av CO2-infrastruktur og –lager i Europa fremover, med fokus
på såkalte hubs and clusters, altså delt infrastruktur for å
redusere kostnadene. Rapporten er i stor grad basert på
Bellonas tidligere arbeid i Norge og Europa, og det at både
ZEP og Europakommisjonen nå bruker dette som grunnlag for
videre arbeid er en stor og viktig anerkjennelse.
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 Bellonafora i samarbeid med SINTEF,
hvorav ett fokuserte på Bio-CCS. 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.

ZEP: I 2015 arrangerte ZEP sitt årlige møte i Europaparlamentet, som denne gang satte fokus på de konkrete tiltakene
som må til for å sette i gang CCS-utrullingen i Europa. Disse
tiltakene fremgår i ZEPs rapport «Executable Plan for CCS in
Europe». Over 100 deltakere samlet seg i Europaparlamentet
i november, blant dem flere europaparlamentarikere, representanter for Kommisjonen, for medlemsland og for relevante
industriaktører. Bellona holdt innlegg her.
I 2015 fortsatte Bellona Europa vårt engasjement i Environmental NGO-nettverket for CCS, arrangering av CCS Forum og
Bioforum, samt utsending av vårt CCS-nyhetsbrev til nær
tusen mottakere. I samarbeid med Global CCS Institute har
Bellona Europa i 2015 også publisert et CCS-veikart for Portugal.
Bellona publiserte en rapport om muligheten for CO2-lagringsindustri i Nordsjøen; North Sea to the Rescue: The commercial
and industrial opportunities of CO2 storage in the North Sea,
samt en delrapport om CO2-bruk: CO2 Utilisation by mineralisation – much ado about nothing.
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18. 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 kontor i Murmansk og St. Petersburg, i tillegg til
russlandsavdeling i Oslo. Arbeidsområdene er russisk atomproblematikk, industriforurensning, miljørettigheter og ren
fornybar energi. Innen atomsikkerhet og fri miljørettsrådgivning har Bellona vært en pionér i det russiske terrenget.
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 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
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
Bellona Murmansk har eksistert i over 20 år som en selvstendig
russisk NGO. I mars 2015 ble Bellona Murmansk erklært
såkalt "utenlandsk agent" av russiske myndigheter. Våre
ansatte i Murmansk fortsetter imidlertid sitt arbeid som en
prosjektgruppe under Bellona St. Petersburg. Bellona sine tre
ansatte i Murmansk jobber med atomsikkerhet, industriell
forurensning og ren, fornybar energi i regionen.

Når ut på nett
Hjemmesiden bellona.ru er en viktig kilde til informasjon for
mange. Bellonas russiske nettsider ble besøkt av 411.052
unike brukere i 2015. 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.
Atomutfordringer
Bellona har jobbet i over 20 år med å fremme økt atomsikkerhet, sikre forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall og etablere arenaer for et mer åpent og demokratisk miljøarbeid
i Russland. I 2015 var fokus på sikker lagring av radioaktivt
avfall og atomutfordringer 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 alle de
hundre utrangerte atomubåtene som lå her da Bellona startet
sitt arbeid på 90-tallet hugget opp. Men situasjonen er fortsatt
alvorlig hva angår lagrene for brukt atombrensel i Andrejevabukta og ombord på atomlagerskipet Lepse som ble fraktet til
Nerpa skipsverft høsten 2012 og hvor opphuggingen startet i
slutten av 2014.
Setter atomavfall på agendaen
Bellona har i 2015 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 flere hundre

artikler på bellona.ru/.org/.no har vi bidratt til en åpnere
diskusjon rundt atomproblematikken og hvordan man skal
sikre gode løsninger for atomavfallet.
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 skipet nå hugges opp. Bellona besøkte skipsverftet Nerpa
i april 2015, hvor opphuggingen av Lepse nå foregår.
Deltagelse i Rosatom folkeråd for atomsikkerhet
Bellonas Aleksander Nikitin hadde i løpet av 2015 hele sju
møter med sjefen for det russiske atomenergibyrået (Rosatom) Sergei Kirienko. Disse møtene skjedde i regi av Rosatom
sitt folkeråd og såkalte forum-dialogmøter. Disse møtene gir
Bellona en unik mulighet til direkte dialog med den øverste
ansvarlige for alle Russlands atomprosjekter.
Et av de viktigste temaene for disse møtene i 2015 har vært å
følge opp planleggingen av byggingen av deponi for radioaktivt avfall i Novouralsk. Dette deponiet er det første i sitt
slag som bygges i Russland. Bellonas rolle har vært å påse at
miljøkravene etterfølges og at lokalbefolkningens bekymringer blir hørt av de russiske myndighetene.
I 2015 startet også byggingen av et testanlegg for lagring av
høyaktivt radioaktivt avfall i Zheleznogorsk i Sibir. Lageret skal
blant annet ta i mot høyaktivt radioaktivt avfall fra Kola-halvøya. Bellona har i den forbindelse deltatt på en rekke høringer
i Zheleznogorsk for å sikre at anlegges bygges på en best mulig
måte for miljøet.
I 2015 publiserte Bellona over 150 artikler om atomkraft på
russisk og cirka 100 saker på engelske og norske nettsider.
Bellona er viktigste kilde for nyheter og analyser om russisk
atomkraft og radioaktivt avfall for det sivile samfunnet i
Russland.
Tilstede på offentlige høringer
Bellona deltok på fem offentlige høringer på russiske atomkraftverk der Bellona representanter deltar for å påpeke

eventuelle mangler ved driftssikkerheten av atomkraftverk i
Russland og utfordringer knyttet til radioaktivt avfall.. Veldig
ofte er Bellona den eneste kritiske røsten ved disse høringene,
hvor flesteparten av deltagerne er de ansatte ved det aktuelle
atomkraftverket.
Industriforurensning i de russiske nordområdene
Bellona har i 2015 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, økt bevissthet og
kunnskap i befolkningen om industriforurensning i nordområdene og
økt internasjonalt press på konsernet for å redusere utslipp.
I tillegg søker Bellona mer samarbeid mellom sivilt samfunn,
næringsliv, forskningsmiljø og politikere.
Går bredt ut for bevissthet
Bellona jobber aktivt for å skape oppmerksomhet rundt Norilsk
Nikkel-saken gjennom møter, seminarer, informasjons-brev,
faglige rapporter og pressemeldinger. Bellona har i 2015
utvekslet korrespondanse med Norilsk Nikkel og Rosprirodnadzor (miljøkontrollorganet for bl.a. Norilsk Nikkel) om utslipp
fra konsernet og om modernisering.
Vi publiserte også rapporten "Industrial pollution in Russia
Barents Sea areas" i 2015. (http://bellona.org/publication/
industrial-pollution-russias-barents-sea-areas). Denne rapporten
beskriver de ulike kildene til forurensing fra industrien i Kolaregionen.
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 jobber aktivt med å styrke sin tilstedeværelse i
digitale nettverk.

Arrangementer for akademia, næringsliv og skole
I 2015 arrangerte Bellona Murmansk Prevention Pollution
Day den 22. 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 Nikkelkonsernets miljøpolitikk. I tilknytning til Prevention Pollution
Day arrangerte Bellona St. Petersburg en konkurranse for
skoleelever om beste prosjekt for økosystemvern, kalt «B3:
Bellona Barents Baltic», i oktober 2015.
Bellonas årlige konferanse for den nasjonale miljøbevegelsen i
Russland fant sted september i St. Petersburg. 150 deltagere fra
hele Russland deltok her i diskusjoner rundt Bellonas industrirelaterte miljøarbeid samt utfordringer i forbindelse med vårt
miljø- og menneskerettighetsarbeid.
Bellonas prosjekt «Energi, demokrati og miljørettigheter» i
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.
Dette arbeidet 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.
I mars 2015 fikk Bellona Murmansk merke hvor vanskelig
situasjonen er for det sivile samfunnet i dagens Russland.
Organisasjonen, som har eksistert i over 20 år, ble da erklært
såkalt "utenlandsk agent" av russiske myndigheter. Dette
oppleves tungt for de ansatte i Murmansk, spesielt siden
dette kontoret har vært sentralt i avdekkingen av informasjon
om dårlige atomlagre på Kola-halvøya – informasjon som har
bidratt til internasjonal finansiering på flere hundre millioner
kroner til opprydding av dette avfallet.

Våre ansatte i Murmansk er nå organisert som en prosjektgruppe under Bellona sitt kontor i St. Petersburg.
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 ulovlige forhold vi avdekker. Vi holder foredrag
og deltar i høringer og vi er til stede på arenaer hvor vi kommer
i kontakt med russisk offentlighet. Bellona anmelder også
enkeltsaker inn for det russiske rettssystemet. En viktig del
av prosjektet er også å tilby gratis juridisk rådgivning innen
miljøspørsmål til befolkningen i St. Petersburg. Bellona i St.
Petersburg gir også juridiske råd til andre russiske miljøaktivister i saker om miljøkriminalitet.
En sak vi har fulgt spesielt nøye er OL-aktivisten Yevgeny
Vitisjko, som i 2014 ble dømt til tre års fengsel for å ha malt
et slagord på et ulovlig oppsatt gjerde inne i en naturpark i
Sotsji. Gjerdet var satt opp rundt den lokale guvernøren sitt
landsted. Etter flere rettssaker, som Bellona var til stede på, og
som vi dekket på våre nettsider, ble Vitisjko til slutt prøveløslatt
i desember 2015.
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 2015
behandlet Bellonas juridiske rådgivere over 200 henvendelser,
i tillegg til utgivelse av flere håndbøker med instruksjoner om
håndtering av saker om miljøskader. Bellonas miljøadvokater
gir intervjuer om miljørettigheter i den største gratis papiravisa
i St. Petersburg, Moi Raion («Mitt distrikt»), som har 350 000
lesere.
I 2015 trykket Bellona fire utgaver 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 miljørettskonkurranse
Bellona St. Petersburg har skolert en ny generasjon av
miljørettsjurister i Russland. I 2015 var det rundt 2744 deltakere
påmeldt til Bellonas årlige «Eco Lawyer»-konkurranse for jusstudenter. Deltakerne er studenter i faget miljørett. Årets
deltakere kom fra 218 høgskoler og universiteter, som til sammen representerer 75 regioner og 537 byer i Russland. Det
var også deltakere fra Østerrike, Kazakhstan, Hviterussland
og Kirgisistan. Belønnede konkurransebidrag publiseres hvert
år av Bellona. I 2015 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 2015 en rapport om brudd på miljørettighetene til innbyggerne i Russland foregående år. Formålet
med denne årlige rapporten er å informere og gjøre offentlige
myndigheter oppmerksomme på den økende miljøkriminaliteten og brudd på miljørettigheter i ulike regioner i Russland.
Et nettverk av koordinatorer 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.

Ren fornybar energi i Russland
Russland har verdens tredje største energiforbruk. Bellona
har i 2015 arbeidet med å fremme fornybar energi og energieffektivisering på lokalt, regionalt og føderalt nivå.
Energikrevende industrier, som kjemisk industri og metallindustri, 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. Landet
står dermed overfor viktige energipolitiske veivalg.
Fant enorme fornybarmuligheter
I nordområdene står Kola atomkraftverk for mer enn halve
elektrisitetsproduksjonen i Murmansk fylke. Samtidig har
Kola-halvøya Europas største potensiale for vindkraftproduksjon. I 2015 utarbeidet Bellona i samråd med regionale
myndigheter registre over fornybare energikilder i regionen
Arkhangelsk. Denne kartleggingen ble prisbelønt og anerkjent
som et utgangspunkt for videreutvikling og som et godt redskap til å måle oppnådde resultater over tid.

Krever strengere kontroll av olje- og gassvirksomhet
Det er ingen tvil om at Russland sitter på enorme naturressurser,
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 oljeselskapene 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
nordområdene og arbeider for å øke oppmerksomheten
rundt miljøkonsekvenser av olje- og gassutvinning i Arktis og i
nordområdene. I 2015 har vi publisert flere oljeindustrirelaterte artikler på bellona.ru og bellona.org. Bellona vil
også fremover delta i høringer om oljeutvinning i de arktiske
områdene.
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19. Bellona Kyiv: CO2fangst og -lagring
(CCS) i Ukraina
Bellona etablerte kontor i Kyiv i 2014. Formålet er å bistå
Ukraina i arbeidet med å endre landets energiforsyning og å
utvikle en strategi for å redusere klimagassutslippene.
Ukraina er et land hvis energikonsum per innbygger er tre
ganger høyere enn gjennomsnittet i OECD-land. For å bli
mindre avhengig av russisk gass og øke energisikkerheten ønsker
landet å redusere energiforbruket og utvikle ren nasjonal
energiproduksjon. Bellona er internasjonalt anerkjent for vårt
løsningsorienterte miljø- og klimaarbeid i Russland og EU, og
Ukrainas energidepartement tok derfor kontakt med ønske
om at vi bidrar som spesialrådgivere for Ukrainas arbeid med
CO2-fangst og – lagring.
I 2015 fokuserte vi på å identifisere oppnåelige nasjonale
energi- og klimaløsninger i Ukraina. Arbeidet ble gjort i
samarbeid med nasjonale eksperter, industri, myndigheter,
sivilsamfunnet og med støtte fra et bredt spekter av norske og
europeiske eksperter.
Bellona Kyiv etablerte således en arbeidsgruppe med representanter fra disse ulike nasjonale miljøene, og 18. februar
2015 møttes 30 representanter fra myndigheter, industri,
forskning og sivilsamfunn for å diskutere tiltak som skal sikre
landets energiuavhengighet, mer effektiv energiutnyttelse,
samt tiltak for å stoppe klimaendringene. Hovedtema på dette
første møtet var karbonfangst og -lagring (CCS).
I oktober inviterte Bellona Europa ukrainske energi- og miljømyndigheter til en rekke møter i Brussel for å bedre grunnlaget
for landets tiltak og strategi for implementering av «CO2lagringsdirektivet» (Direktiv 2010/75/EU) i nasjonalt lovverk.
Dette todagers arrangementet var fylt av fruktbare diskusjoner om praktiske tiltak, tekniske og økonomiske aspekter ved
å søke offentlig støtte for å redusere utslipp fra kullkraftverk.

«Energy & Climate Dialogue» er en kommunikasjonsplattform der formålet er å utveksle ideer og meninger, fremme
bærekraftige klimaløsninger og beste internasjonale praksis
for å redusere klimagassutslipp.
I 2015 gjennomførte Bellona Kiev to ”Energy & Climate
Dialogue”-fora, begge ble holdt i Kyiv og ble arrangert i
samarbeid med Bellonas lokale samarbeidspartner Centre
for Development of Corporate Social Responsibility (CSR) og
Ukrainas departement for energi og kullindustri.
1. Forum ”Energy and Climate Dialogue”, 25. juni 2015
Mer enn åtti representanter fra ukrainske statlige myndigheter
(energidepartementet, miljødepartementet, statistisk sentralbyrå), uavhengige energi- og miljøeksperter, miljøorganisasjoner, ledende ukrainske energiselskaper (DTEK, Donbassenergo, Centrenergo), forskningsmiljø og europeiske eksperter
(Energy Community, EU-delegasjonen i Ukraina, Verdensbanken)
deltok i forumet. Hovedtemaet var nasjonal plan om utslipp fra
kullkraftverk i samsvar med Industrial Emission Directive (IED) i
rammen av landets forpliktelser til Energifellesskapet. Ulike tiltak, verktøy og beste internasjonale praksis i utslippsreduksjon ble diskutert på forumet. Situasjonen rundt CO2-utslipp
i Ukraina og ukrainske klimaforpliktelser til Paris-avtalen var
også blant temaene som ble debattert på arrangementet.
2. Forum ”Energy & Climate Dialogue”, 24. november 2015
Målgruppen for forumet var blant annet olje- og gassprodusenter (Naftagas, Ukrnafta, Ukrgasvydobyvannya, Naftogasvydobyvannya), ukrainske myndigheter (energidepartementet, miljødepartementet), forskningsmiljø (Olje- og
gassforskningsinstitutt, Institute for Economics and Forecasting ved Ukrainian National Academy of Sciences, Naukanaftogas), uavhengige klimaeksperter og sivilt samfunn (NECU,
EUEA, CSR).
Karbonfangst og -lagring (CCS) ble satt under lupen som en
av de viktigste teknologiene i kampen mot klimaendringer.
CO2-bruk for å øke oljeutvinning (Enhancement Oil Recovery)
og CO2-lagring i reservoarer ble også diskutert på forumet i
november.
En del av de utenlandske ekspertene (Global CCS Institute,

Statoil, Organization for Applied Scientific Research, Nederland,
Bellona Europa) bidro til å skape en god diskusjon om karbonfangst og -lagring og de teknologiske utfordringene og
økonomiske mulighetene for merutvinning av olje ved hjelp av
CO2 (EOR) – en overgangsteknologi for å etablere CO2-fangst
og infrastruktur for lagring på en kostnadseffektiv måte.
I paneldiskusjonen debatterte deltakerne finansielle verktøy
for å minimalisere miljørisikoen, samt dekarbonisering av
Ukrainas økonomi og landets posisjon på FNs klimakonferanse, COP21. Deltakerne var enige om å arbeide videre for
å øke bevisstheten blant politikere og myndigheter om de
miljø- og klimamessige aspektene ved olje- og gassutvinning
og understrekte at gass- og oljeindustrien kan bidra til det
økonomiske grønne skiftet.
Fremme politisk dialog
• Bellona deltok i arbeidsgruppemøter initiert og etablert av
energidepartementet og skulle bidra til utarbeiding av nasjonal
handlingsplan for å redusere utslipp fra ukrainske kullkraftverk i henhold til krav fra EU og deltagelse for Ukraina i Energifelleskapet.
• Bellona var med å diskutere utkast til Ukrainas nye energistrategi fram mot 2035 og kom med utspill og kommentarer til
utkastet om klimaløsninger (CCS): http://bellona.org/publication/bellona-response-energy-strategy-ukraine-2035.
• Bellona deltok i rundebordskonferanse for å diskutere Ukrainas
klimaforpliktelser til Paris-avtalen. Konferansen ble arrangert
av Ukrainas Miljø-, natur- og ressursdepartement (1. september
2015)
• Bellona deltok på konferanse i regi av Ukrainas handelskammer hvor vi var med å diskutere reduksjon av klimagassutslipp
fra ukrainsk industri og landets ETS (Emission Trade System)ordning (15. september 2015)
Informasjonsspredning
I løpet av 2015 ble Bellonas nyhetsbrev om CCS og annet relevant informasjonsmateriale oversatt til ukrainsk og distribuert
til relevante aktører, medlemmer i arbeidsgruppen og til deltakere i ”Energy & Climate Dialogue”.

20. Samarbeidsprogram med
næringslivet
Bellona mener at lønnsomhet og bærekraft ikke er motsetninger.
Derfor samarbeider vi med næringslivet 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 avhengig av at
næringslivet i større grad tenker på samfunnsmessige
konsekvenser, og
Bellona jobber for at de skal være rustet til å takle vanskelige
miljømessige utfordringer. Bellona jobber sammen med
aktører i næringslivet, som tar miljøet på alvor, for å løse utfordringer knyttet til ny miljøteknologi og implementering av
slike løsninger.
Bellona har i nesten 30 år utfordret bedrifter til å ta samfunnsansvar og tenke innovativt og miljøvennlig. I 1998 etablerte
Bellona sitt samarbeidsprogram med næringslivet, med målsetning om å skape en tett dialog med næringslivsaktører om
de beste miljøløsningene. Langvarig arbeid har ført til høyere
kompetanse og integrasjon av miljøhensyn i et økende antall
samarbeidsbedrifter.
Forutsigbare rammevilkår i et utfordrende marked
Bellona jobber målrettet med myndigheter, forskningsinstitusjoner og næringslivet for å påvirke rammevilkårene som
er avgjørende for å løse dagens og morgendagens miljøutfordringer. Vi ønsker å være en pådriver for å få næringslivet og
myndig-hetene til å samarbeide om å skape et innovativt og
bærekraftig næringsliv.
Et eksempel på dette var den interessen som Bellonas og
Siemens’ mulighetsstudie rundt elektriske ferger skapte. Vi
lanserte rapporten under Arendalsuka - en årlig arena der
politikere, samfunns- og næringsliv møter hverandre og

publikum, for debatt og utforming av politikk - i august 2015,
hvorpå vi i løpet av høsten og vinteren opplevde en økt politisk
vilje til å ta tak i problemstillingene rundt miljøvennlige løsninger
innen maritim sektor.
Dagens utfordrende marked krever omstilling i norsk næringsliv. Det er av vesentlig betydning at denne omstillingen bidrar
til å skape bærekraftige og bedriftsøkonomisk lønnsomme
miljøløsninger. Mange av de teknologiske løsningene på
miljøutfordringene eksisterer allerede i dag, uten at de er
kommersialisert eller bragt inn i markedet. Vi opplever at en
rekke næringslivsaktører er viktige pådrivere for å implementere
miljøløsninger, men de er avhengige av gode rammevilkår
for å kunne løse utfordringer knyttet til utrulling – og det er
således et viktig arbeidsområde for Bellona å bidra for å få på
plass gode rammevilkår for slike miljøløsninger.
Sikrer langsiktighet
Virksomhetene som deltar i Bellonas samarbeidsprogram
inngår treårskontrakter og bidrar med økonomisk støtte til
Bellona. Støtten gjør det mulig for Bellona å opprettholde en
høy faglig kompetanse og jobbe langsiktig med miljøløsninger,
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 deltagelse i
utformingen av europeiske rammevilkår i klima- og miljøspørsmål. (Les mer under Bellona Europa).
Denne langsiktigheten er ikke blitt mindre etter det positive
utfallet av COP 21 i Paris, hvor man ble enig om en sterkere
innsats for å nå fremtidens klimamål, og hvor næringslivet må
spille en viktig rolle.
Skaper møtearenaer
I tillegg til det bilaterale samarbeidsprogrammet med næringslivet, har Bellona egne fagfora, som er tverrfaglige møteplasser
for et konstruktivt samarbeid mellom Bellona og kommersielle og faglige aktører. Fagforumene jobber med miljøriktige
og fagpolitiske mål.
Bellona har gjennom vårt samarbeidsprogram med næringslivet
skapt en arena for bærekraftig næringsutvikling, der man kan

utveksle kompetanse og erfaring, ivareta relasjonsbygging og
skape synergi mellom næringsliv, myndigheter og samfunn.
Året 2015 har vært tøft og utfordrende for norsk næringsliv.
Bellona setter veldig pris på den tilliten våre samarbeidspartnere har vist oss gjennom året. Vi jobber for tiden med
flere spennende næringslivsaktører som vi håper vil bli nye
samarbeidspartnere i 2016. Sammen med våre gode
samarbeidspartnere skal Bellona fremdeles være en pådriver
for innovative og bærekraftige miljøløsninger.
Bellonas samarbeidspartnere i 2015:
A/S Norske Shell, Aspelin Ramm, Buksér og Berging, Color
Line, Damen Shipyards Group, Eidesvik, Eiendomsspar, Energi
Norge, Energigjenvinningsetaten – Oslo Kommune, Eramet,
Ferrolegeringens Forskningsforening (FFF), Hafslund, Hurtigruten, Jotun, Kværner Concrete Solutions, Lerøy Seafood
Group, Mo Industripark, Multi Solutions, Nissan, NOAH,
Norges Sjømatråd, Norsk Gjenvinning, Norsk Industri, Norske
Skog, Oslo Taxi, Shell International, Siemens, Statkraft, Statnett, Tesla og Yara.

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 formålsparagrafen. Det utarbeides en egen rapport som beskriver
faglige aktiviteter nærmere og som gjøres tilgjengelig på
Bellonas nettsider.
Styret har i 2015 bestått av følgende personer:
- Viktor E. Jakobsen, styreleder
- Frederic Hauge, styremedlem
- Olaf Braastad, styremedlem
- 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 2015, 15 kvinnelige ansatte
og 17 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 kontorer er det i forbindelse med utforming og
innredning tatt hensyn til prinsippene om universell utforming.
Stiftelsen søker å unngå diskriminering basert på etnisitet,
nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion,
livssyn og seksuell legning, og har ansatte som representerer
en variert bakgrunn hva gjelder disse forholdene.
Miljø
Stiftelsens virksomhet belaster ikke miljøet nevneverdig grad.
Virksomheten påvirker det ytre miljø i form av luftforurensing
fra forbrenning av noe fossilt drivstoff til transport (båt, bil/
buss og fly).
Bellonas hovedkvarter er et av Norges mest energieffektive

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

Oslo, 14. juni 2016

Sykefraværet til stiftelsens ansatte var på 421,68 dagsverk i
2015. En forholdsvis stor del av sykefraværet skyldes langtidsfravær for noen ansatte.
Økonomi
Inntektene ble i 2015 kr. 38 381 315,-. Året gav et regnskapsmessig negativt resultat på kr. 999 273,- da de totale
driftskostnadene endte på kr. 38 681 292,- og netto finans
endte med et negativt resultat på 669 296,- Pr. 31.12.15 var
stiftelsens egenkapital kr. 2 161 214,-.
Regnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde
av stiftelsens resultat i 2015 og selskapets økonomiske stilling
pr. 31.12.15

Viktor E. Jakobsen
styreleder

Frederic Hauge
styremedlem

Olaf Brastad
styremedlem

Sirin Engen
styremedlem

Svein Erik Ovesen
styremedlem

Nils Bøhmer
daglig leder

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning om
fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning om fortsatt drift er til stede.

22. Årsregnskap 2015
Resultatregnskap 2015

Balanse 2015

2015

2014

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

1 465 002
16 145 603
3 967 761
13 364 390
3 438 559
38 381 315

1 406 333
20 107 195
4 593 049
11 216 173
1 440 216
38 762 996

Lønnskostnader m.m
Avskrivning på driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

20 885 908
863 898
16 931 487
38 681 292

21 939 350
857 002
15 999 099
38 795 451

Driftsinntekter og driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

- 299 977

- 32 485

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

6 458
14 000
0
645 397
74 357
- 699 296

5 739
38 435
0
449 031
35 377
- 440 719

Årsresultat

- 999 273

- 472 719

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

2015

2014

7 838 018
4 041 900
11 879 918

10 558 632
4 062 900
14 621 532

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

6 936 368
1 669 348
8 605 716
20 485 634

3 235 510
1 868 093
5 103 603
19 725 134

100 000
2 061 214
2 161 214

100 000
3 060 487
3 160 487

GJELD
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld

5 332 067
12 992 352
18 324 419

6 686 975
9 877 672
16 564 647

Sum egenkapital og gjeld

20 485 634

19 725 134

EGENKAPITAL OG GJELD
Innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital

