Å R S R A P P O R T 2010

ET SÆRDELES AKTIVT BELLONA-ÅR
År 2010 var for Miljøstiftelsen Bellona preget av hvordan man kan gjøre
ørkenen grønn, hvordan hindre oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og
Senja, hvordan få på plass CO2-rensing i Europa, og innflytning i Norges
mest energieffektive kontorbygg. Årsrapporten gir et innblikk i et
særdeles aktivt år i Bellona sin snart 25-årige historie.
Noe av det som har gledet meg mest i 2010, er at idéen om å gjøre ørkenen grønn, har kommet
flere steg nærmere realisering. Sahara Forest Project (SFP), er en miljøløsning som skal gi en ren
produksjon av mat, ferskvann og energi i ørkenområder. Med SFP tar Bellona steget fra å peke på
miljøutfordringene til å utvikle løsningene. En milepæl for Bellona i denne sammenhengen, var
at vi i slutten av året opprettet Sahara Forest Project Foundation sammen med våre engelske
samarbeidspartnere. Sahara Forest Project AS er også under opprettelse.
Kampen mot oljeboring i de sårbare områdene i nord har lenge krevd en stor innsats fra Bellona,
så også i 2010. Vi lagde en grundig og omfattende høringsuttalelse til det faglige grunnlaget for
oppdatering av forvaltningsplanen. Med dette solide arbeidet markerte vi oss nok en gang som
en viktig premissleverandør i kampen mot Statoil og andre som vil sette vår felles bærekraftige
framtid på spill, på grunn av kortsiktige næringsinteresser.
Den 20. april inntraff et av verdenshistoriens største oljeutslipp som følge av en eksplosjon på
boreplattformen “Deepwater Horizon” i Mexicogolfen. Oljeutslippet varte i tre måneder og førte til
utslipp tilsvarende nesten fem millioner fat med olje. Bellona var tilstede lokalt i en lang periode
for å høste erfaring og kunnskap. Basert på disse erfaringene mener vi det er lite trolig at det er
mulig å håndtere et tilsvarende utslipp i de værharde områdene man finner i Lofoten.
Bellona har i over 15 år jobbet for fangst og lagring av CO2 (CCS), og siden 2009 har dette
arbeidet vært organisert gjennom vårt Bellona Environmental CCS Team (BEST). I 2010 startet
denne gruppen med sine viktigste leveranser, nemlig landspesifikke CCS-veikart. Det første
veikartet som ble utarbeidet og presentert var for Hellas. Dette ble presentert i Athen i desember
2010, og fikk strålende mottakelse i det europeiske CCS-miljøet. Veikartet viser at Hellas ved
hjelp at CCS kan halvere sine CO2-utslipp innen 2050, og samtidig spare 16 milliarder euro. Som
en følge av CO2-arbeidet vårt i Europa, er Bellona Polska nå under opprettelse.

Internasjonalt har Bellona i 2010 ytterligere befestet sin posisjon som en ressurs å regne med,
da vi blant annet ble tatt opp som medlem av Global Climate Network, og gjennom at Bellona fikk
et av ledervervene i EUs Joint EBTP and ZEP Task Force on CCS and Bio.
I desember flyttet Bellona inn i nye kontorlokaler. Bygget har, etter innspill og inspirasjon fra
Bellona, blitt Norges mest energieffektive kontorbygg. I tillegg til at Bellonahuset er
energieffektivt har vi også hatt som mål at miljøfokuset ikke skal gå på bekostning av inneklima
og arbeidsmiljø. Våre nye lokaler gir oss helt nye muligheter til å jobbe fleksibelt og skape en mer
effektiv arbeidsdag. Vi håper at noen vipper oss av tronen i 2011 slik at vårt bygg ikke lenger vil
være Norges mest energieffektive, da har Bellona nok en gang gått i bresjen og sørget for at gode
miljøløsninger blir tatt i bruk av en rekke aktører.
Med en inntekt på over 56 millioner kroner satte Bellona inntektsrekord i 2010, og derved har vi
også lagt bak oss et særdeles aktivt år. Vi ser at med bakgrunn i vår faglige tyngde blir Bellonas
arbeid stadig mer anerkjent, også internasjonalt. Vi ser lyst på de utfordringer og muligheter som
møter oss i 2011. Med det mannskapet Bellona har om bord er det ingenting som er umulig!

				

			
				
				
				

Nils Bøhmer
Daglig leder

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER
Bellona er en internasjonal
miljøstiftelse grunnlagt i 1986.
Hovedkontoret ligger i Oslo, og øvrige
kontorer ligger i Murmansk
(Russland), St. Petersburg (Russland),
Washington (USA) og Brussel (EU).
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BELLONA OG OLJEINDUSTRIEN
Miljøåret 2010 ble sterkt preget av
eksplosjonen på dypvannsriggen
Deepwater Horizon i Mexicogolfen.
Elleve menneskeliv gikk tapt og riggen
sank etter to dager i full brann. I løpet
av de 87 påfølgende døgnene
strømmet nærmere 780.000 tonn
råolje ut fra den løpske brønnen.

Deepwater Horizon
Bellona hadde kort tid etter ulykken et eget team med medarbeidere fra Norge og USA på plass i Louisiana. Vår erfaring fra arbeid
med oljeindustrien og store oljesølulykker ble verdsatt, noe som tydelig ble kommunisert fra både media, lokalbefolkning og
fiskere i området. Til tross for at flere tusen mennesker deltok i opprydningsarbeidet, greide man ikke å hindre at oljen traff land.
Bellonas Frederic Hauge påpekte tidlig at opprydningsarbeidet ikke var godt nok.  
Straks været tillot det etter ulykken var Bellona på en større befaring over ulykkesstedet i helikopter. Bildene vi tok derfra ble blant
annet førsteoppslag på ABC News. Vi var også ute på flere ekspedisjoner til sjøs for å kartlegge skadene, sammen med fiskere og
med USAs største miljøorganisasjon “National Wildlife Federation”. Vårt bidrag i Louisiana fikk omfattende pressedekning i både
amerikansk og europeisk media.
I forbindelse med katastrofen bistod Bellona amerikanske aktører og myndigheter med oversikter over oljevernutstyr i Norge. I
tillegg utarbeidet Bellona forslag til løsninger for en ny teknologi som kunne benyttes for å stanse utblåsningen. Sammen med
eksperter fra Aker Solutions, NGI og Innocean sørget vi for utviklingen av en ”subsea working bench”, som baserte seg på fire
sugeankere som kunne festes i bunnen rundt brønnutslippet, for således å få kontroll over brønnen. Løsningen ble presentert og
vurdert av både styrelederen i BP og ansvarlige hos amerikanske myndigheter. Det var ikke denne løsningen som til slutt ble tatt
i bruk, men initiativet og erfaringen representer en spennende måte å etablere bedre internasjonale arbeidsforhold på ved slike
ulykker - også for oljeindustrien.
Vårt omfattende arbeid med å dokumentere utviklingen av ulykken ble publisert på Bellonas engelske websider, og dette førte
blant annet til en debatt om de enorme mengdene dispergeringsmidler som ble anvendt i opprydningsarbeidet. Deepwater
Horizon-ulykken ble en unik mulighet for å få bedre innsikt i forholdene i oljeindustrien. Bellona fulgte de påfølgende høringene i
Kongressen og i andre aktuelle fora nøye.
Samtidig, hjemme i Norge, skulle forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revideres. Omfattende
grunnlagsmateriale som dekket alt fra risiko for oljeutslipp til konsekvenser for annen næring som fiskeri og turisme, ble lagt fram
til høring. Planen var at forvaltningsplanen skulle legges fram for Stortinget samme høst. Etter ulykken i Mexicogolfen krevde
Bellona og andre en utsettelse av høringsfristen – slik at man kunne høste viktige erfaringer fra det som skjedde i USA. Dette ble
etter hvert imøtekommet, og Bellona leverte en meget omfattende høringsuttalelse om oljeboring i nord høsten 2010.

Oljeflak i Mexicogolfen
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BELLONA OG OLJEINDUSTRIEN
Bellona har fulgt utviklingen på norsk
sokkel med økende bekymring de
senere årene. Et urovekkende antall
uønskede hendelser og nestenulykker
viser at man utsetter miljøet for en
omfattende risiko. Det oppleves som
om man prioriterer kortsiktig
avkasting framfor krav til sikkerhet og
i 2010 så Bellona seg igjen nødt til å
anmelde Statoil – flere ganger.

Oljevirksomhet på norsk sokkel
I mai 2010 evakuerte Statoil Gullfaks C-plattformen etter en gassalarm på boredekket. I seks måneder hadde de hatt større
problemer under boring av en produksjonsbrønn, og i desember 2009 og i perioden april-mai 2010 kom gassen helt opp til plattformen. I en knusende rapport konkluderte Petroleumstilsynet med at det kun var tilfeldigheter som gjorde at Statoil unngikk en
storulykke på Gullfaks, da antennelse av gassen kunne ført til at hele plattformen gikk i lufta, og lekkasjen av olje og gass fra reservoaret var nær ved å utvikle seg til en undergrunns utblåsning. Statoil boret brønnen ut fra en eksisterende brønn, til tross for
at målinger viste at den opprinnelige brønnen hadde svært lav kvalitet. Granskningene i etterkant slaktet Statoils kontrollrutiner
og konkluderte med at de ikke hadde forståelse for risikopotensialet forbundet med operasjonen. I Bellonas anmeldelse av Statoil
som følge av utblåsningen på Gullfaks C peker vi på hele 56 brudd på regler og forskrifter.
Bellona foretok en gjennomgang av granskningsrapportene etter både Deepwater Horizon og Gullfaks. Vi pekte på mange av de
samme årsakene, og viste at det kun var tilfeldigheter som gjorde at det gikk veldig galt med BP i Mexicogolfen, mens det gikk
bra med Statoil i Nordsjøen. Bellona gikk deretter ut og etterlyste et strengere miljøregelverk, skjerpet kontroll og skjerming av
spesielt sårbare områder.
Alvorlige utslipp fra avfallsbrønner
Bellona har lenge jobbet med avfallshåndtering på norsk sokkel. En av måtene man blir kvitt avfall som borekaks, flytende avfall,
kjemikalier og til dels også produsert vann, har vært ved å injisere dette i dedikerte avfallsbrønner.
I 2010 så vi oss nødt til å anmelde Statoil for tre av 17 lekkasjer fra avfallsbrønner på norsk sokkel. For noen av brønnene har lekkasjene pågått helt siden slutten av 90-tallet, og noen av utslippene dannet store krater i havbunnen hvor borekaks og kjemikalier
strømmet ut. I våre anmeldelser la vi vekt på at avfallsbrønnene ikke ble overvåket, og at når lekkasjene endelig ble oppdaget,
ble dette i minimal grad kommunisert videre til andre plattformer som driver tilsvarende virksomhet. Bellona anslår at inntil
3000 tonn av de mest skadelige kjemikaliene kan ha lekket til havbunnen, og dette vil da være Norges største kjemikalieutslipp
noensinne.

Frederic Hauge foran Statoils kontor i
forbindelse med anmeldelsen av Gullfaks C

I Statoils myndighetspålagte miljøkartlegging ble det påvist at det opptil flere kilometer fra kratrene er svært høye konsentrasjoner av olje, tungmetaller og ødelagt plante- og dyreliv. Særlig i Tampen-området var skadene store. Bellona hevdet at de massive
utslippene av skadelige kjemikalier og annen forurensning som her ble påvist, undergraver oljeindustriens visjon om null skadelig
utslipp på norsk sokkel.
(se oversikt over anmeldelser)

2

BELLONA OG OLJEINDUSTRIEN
Bellona har jobbet utrettelig i to tiår
for å forhindre oljeutvinning i
Nord-Norge. Vi vil fortsette å kjempe
for de unike sårbare naturområdene i
Lofoten, Vesterålen og Senja fram til
de får status som petroleumsfrie
områder og blir vernet for
oljevirksomhet.

Olje i nord
Sammen med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom la Bellona i 2010 ned store ressurser i arbeidet med å skrive en
omfattende høringsuttalelse til det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen. Bellona fikk i den anledning
Meteorologisk Institutt til å lage nye oljedriftssimuleringer som tydelig viste hvordan en eventuell oljeulykke vil kunne få
omfattende konsekvenser for hele kysten av Nord-Norge. Vi var dessuten blant de første til å påpeke at de antatte olje- og
gassforekomstene er betydelig mindre enn hva petroleumsaktørene påstod.
Bellonas oljedriftscenario viste at det arbeidet som først lå til grunn for mulige utslippsscenarier, ikke var gjort på riktig
grunnlag. I de nye simuleringene ble utslippspunktene flyttet til de områdene hvor man faktisk antok at forekomstene lå, i
stedet for å legge dem på urealistiske steder som gavnet oljeindustrien. Resultatet gav et mye mer alvorlig risikobilde enn det
som tidligere var presentert, og førte til at Miljøverndepartementet fikk laget nye oljedriftsscenarier med våre posisjoner som
utgangspunkt.
Bellona spilte en sentral rolle under Miljøverndepartementets høringskonferanse om forvaltningsplanen for nordområdene i
Svolvær 8. juni. Frederic Hauge deltok blant annet i en paneldebatt sammen med miljøvernminister Erik Solheim, olje- og
energiminister Terje Riis-Johansen, fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, og administrerende direktør i Oljeindustriens
Landsforening Gro Brækken. Parallelt arrangerte vi et eget folkemøte for å inkludere lokalbefolkningen (les mer under
Miljøpatruljen).
En av våre viktigste samarbeidspartnere har vært Folkeaksjonen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Sammen har vi stått
for en viktig informasjonsspredning i nord, og dermed økt folks bevissthet rundt de alvorlige konsekvensene man utsetter de
unike havområdene for. Bellona er et av de få uavhengige fagmiljøene med motekspertise som kan utfordre oljeindustriens
lobbykampanje i nord.

Kallinika ved kai i Svolvær
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BELLONA OG OLJEINDUSTRIEN
Oljevern og sikkerhet til sjøs
Stadig nye skipsulykker som forårsaker oljesøl, viser at myndighetenes arbeid med skipssikkerhet rundt norskekysten må
styrkes. Når ulykken først er ute, er det ofte begrenset hva oljevernutstyr kan samle opp av olje i vårt røffe, kalde og værutsatte
kystmiljø. Bellona mener at arbeidet med å forhindre skipsulykker er et av de viktigste tiltakene norske myndigheter kan
iverksette for å verne vårt produktive kystmiljø.
I april 2010 ble de ansvarlige ombord på “Full City” stilt for retten i Nedre Telemark tingrett. Både kapteinen og 3. styrmann
ble dømt til fengselsstraff for uaktsomhet. Bellona brukte omfattende ressurser på å følge rettssaken, og på å sette oss inn
i tiltalen og problemstillingene rundt ulykken. For oss er det viktig å peke på løsninger for hvordan denne typen ulykker kan
forhindres i framtiden. Det kom blant annet fram i rettssaken at trafikksentralen kunne ha avverget hendelsen hvis den hadde
hatt et større ansvarsområde. Bellona mener at losplikten i dette området må styrkes. En annen nyttig lærdom fra ulykken er at
stedet “Full City” ankret opp ikke lenger skal brukes som ankringsplass for denne type skip.
Bruk av los er en essensiell del av det preventive sikkerhetsarbeidet til sjøs. Med Norsk Losforbund som alliert gikk vi derfor i
2010 aktiv imot Kystverkets forslag om å redusere losplikten langs norskekysten. Bellona og Losforbundet mener at økt bruk
av lostjenester, samt bedre prosedyrer for å vurdere sikkerhetsrisiko, er de mest effektive virkemidlene for å redusere ulykker
og oljesøl langs norskekysten.

Full City
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ENERGI- OG KLIMAARBEID I NORGE

Bellona har i 2010 fokusert på hvordan den framtidige energi- og
industriproduksjonen skal foregå i Norge når utslippene skal kuttes med
minst 85 prosent de neste 40 årene. De investeringer og beslutninger
vi foretar i dag, vil sterkt påvirke strategier og muligheter for å oppnå et
nullutslippsamfunn innen 2050. Bellona legger til grunn at Norge som
et rikt land, med politisk stabilitet, høyt utdanningsnivå og stor sosial
aksept for miljøutfordringene, skal gå foran og vise at det er mulig å kutte
utslippene av klimagasser dramatisk, samtidig som vi kan opprettholde
velstand.

Vi vet at vi må ta i bruk teknologier for CO2-fangst og -lagring og for forskjellige typer
fornybar energiproduksjon fra biomasse, sol, vind, vann og tidevann.
Energieffektiviseringstiltak må på plass, og el-grid for energidistribusjon må bygges når
samfunnet skal elektrifiseres, blant annet innen transportsektoren. I 2010 har Bellona
arbeidet aktivt for å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for økt produksjon av slike
rene energikilder. Et viktig utgangspunkt er Klimaforliket, inngått i 2008 med støtte fra
alle partier utenom Frp, som slår fast at Norge skal redusere klimagassutslippene med
30 prosent innen 2020. To tredjedeler av dette, 15-17 millioner tonn CO2, skal tas i Norge.
Bellona mener at langsiktige og stabile rammevilkår etablerer muligheter for at norske
leverandører av miljøløsninger kan få et godt hjemmemarked. Her kan man høste
nødvendig erfaring før produktene skal ut på det internasjonale markedet – et marked
som vil vokse sterkt i årene som kommer.

I 2010 var Norges oljeinntekter høyere enn noen gang, oljefondet vokste seg enda større
og utslippene i Norge steg med 4,8 prosent. Samtidig viste resultatet av
klimaforhandlingene i København i slutten av 2009 at de rike landene må gå foran og ta
ansvar for å kutte utslipp nasjonalt. Gjennom å ta i bruk de riktige miljøteknologiske
løsningene i stort monn får man ned prisen og senker listen slik at andre land kan
komme etter.

Bellona kritiserte i 2010 regjeringen for at de ikke fremmet en egen klimamelding.
Med utgangspunkt i Stortingets klimaforlik og utredningen Klimakur fra Klif, burde
regjeringen hatt det nødvendige grunnlaget for å fremme en klimamelding som avklarer
virkemidler og rammevilkår for næringslivet i Norge.

Strategier og beslutninger om hva vi gjør med petroleumssektoren,
smelteverksindustrien og annen tungindustri, som gjødsel- og sementproduksjon, må
være langsiktige, faktabasert og satt i en helhetlig sammenheng hvis vi skal klare å løse
de enorme utfordringer vi står overfor.
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ENERGI- OG KLIMAARBEID I NORGE

Bellonas samarbeidsprogram for næringslivet har mange partnere som er opptatt av
klima- og energirelaterte spørsmål i Norge, og vi møter en rekke representanter fra
akademia, myndigheter, politikk og næringsliv. Denne aktiviteten representerte et stort
og viktig tilfang av forskjellige typer kunnskap, og vi har i 2010 hatt stor nytte av
utvekslingen av synspunkter om fakta, løsninger, muligheter og virkemidler. Vi opplever
at vår dialog og vårt samarbeid med næringslivet er til nytte for bedrifter som tør å
satse. Prosjektene til Finnfjord Smelteverk og Eramet for energigjenvinning er eksempler
på at våre partnere hadde stor framgang i 2010. Også når det gjelder innspill til behov
for forskning har vårt store nettverk vært meget nyttig. Et viktig bidrag var vårt
omfattende arbeid med å gi innspill til Energi21s prosess med å legge framtidige
nasjonale forskningsstrategier for Norge.

Bellona er opptatt av å finne løsninger som ivaretar kraftintensiv industri i Norge. Det
er riktig å bruke vannkraft, fornybar energi og renset fossil energi til slik produksjon,
i stedet for å bruke urenset kull fra utlandet. Verden trenger produksjon av silisium,
aluminium, mangan, stål og gjødsel for å produsere alle de nye miljøløsningene, og det
er viktig at Norge bidrar til produksjon og eksport av slike produkter. I Bellona kaller vi
det eksport av stivnet strøm.
Samtidig er vi opptatt av å se på mulighetene for at Norge kan fungere som batteri
gjennom å bruke de norske vannkraftmagasinene til å balansere varierende produksjon
av sol og vind i Europa. Både det kommende fornybardirektivet og el-sertifikatmarkedet
i Norge og Sverige åpner for mer eksport og elektrifisering av deler av oljevirksomheten,
i stedet for å skape utfordringer med innestengt kraft i enkelte områder. Det er til dels
forskjellig syn på disse målsetningene hos forskjellige aktører, da sakskomplekset
disse spørsmålene representerer er svært omfattende. Bellona har i 2010 prioritert å ha
en inngående dialog med de forskjellige aktørene.

El - sertifikater / Grønne sertifikater.
Bellona foreslo i 1999 at Norge skulle innføre et sertifikatmarked for å fremme
utbygging av mer fornybar energi, for å få et mer forutsigbart og fordelaktig marked for
slik kraftproduksjon. Regjeringen har latt prosessen trekke ut, men i 2010 så vi endelig
muligheten for at dette ville bli gjennomført, da Norge og Sverige underskrev en avtale
om sertifikatmarkedet og lovforslaget ble sendt ut på høring. Bellona er fornøyd med at
det nå omsider ser ut til at vi vil få på plass et støttesystem for fornybar energi, når
lovforslaget forhåpentlig vedtas i 2011. Beslutningen om å innføre El-sertifikater
påvirker rammevilkårene, så det er viktig å få dette avklart slik at man unngår at
ytterligere unødig tid går tapt.

Norge var i 2010 i diskusjon med EU-kommisjonen om hvilke mål vi skal forplikte oss til
gjennom fornybardirektivet. Norske myndigheter forsøkte å forhandle ned de
omfattende kravene fra EU, mens Bellona spilte en aktiv rolle og jobbet for at Norge skal
ta på seg et høyt mål.
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ENERGIEFFEKTIVISERING
Energieffektivisering anses globalt
som en av de viktigste løsningene på
klimaproblemet. Bygg står for ca. 40%
av energiforbruket, og Bellona var i
2010 en foregangsaktør da vi flyttet
inn i Norges mest energieffektive
kontorbygg.

Bellonahuset
I 2010 har vi hatt stort fokus på ferdigstillelsen av og innflyttingen i våre nye kontorlokaler på Vulkan. Etter et tett samarbeid
med utbygger Aspelin Ramm og totalentreprenør Veidekke, ble målet om energiklasse A nådd med god margin. Bellonahuset kan
per i dag smykke seg med tittelen Norges mest energieffektive kontorbygg, og har blitt et referansebygg for alle som ønsker å
bygge energieffektivt. Man oppnådde bred dekning i fagpresse så vel som i tv og dagspresse, og vi har gjennom bruk av
energimerket bidratt til å øke blesten rundt energimerkeordningen som trådte i kraft sommeren 2010. Vi håper selvsagt at noen
snart vil vippe oss av tronen, og jobber bevisst med å spre kunnskap om Bellonahuset og energieffektivisering gjennom blant
annet foredragsvirksomhet.

Grønne leiekontrakter
I desember innledet Foreningen Næringseiendom et samarbeid med blant andre Bellona for å utarbeide grønne leiekontrakter.
Formålet er å lage en standardkontrakt med en fordelingsnøkkel på utgifter og besparelser for miljø- og klimatiltak, spesielt i
eksisterende bygg. En av hovedwmålsettingene er å tilrettelegge for at man kan oppgradere eksisterende næringsbygg med
pågående leiekontrakter med flere brukere og ulike leieperioder. Første versjon av kontraktene forventes ferdigstilte innen
utgangen av 2011.

Bellonahuset ligger flott til rett ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo.
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ENERGIEFFEKTIVISERING
Hvite sertifikater
I samarbeid med Norsk Teknologi utarbeidet Bellona i 2010 en rapport om hvite sertifikater, eller energisparebevis, som
ble framlagt primo februar med god mediedekning. Vi anser hvite sertifikater som ett av de mest hensiktsmessige
virkemidlene for å få fortgang i arbeidet med å energieffektivisere norsk bygningsmasse, med spesielt fokus på
eksisterende bygg. Ordningen vil forplikte aktører til en gitt mengde gjennomført energisparing, og dermed skape et
marked for energieffektiviseringstjenester. Bellona har arbeidet politisk for å fremme dette virkemiddelet, blant annet
gjennom å fremheve det i innspillet til stortingsmeldingen om norsk bygningspolitikk som kommer høsten 2011.

SmartCity
Trondheim SmartCity er et nystartet samarbeidsprosjekt mellom Siemens, Bellona og Trondheim kommune. Det første
året ble preget av holdningskampanjen som skulle få kommunen selv, innbyggerne og næringslivet til å fokusere på
energieffektivitet. Målsettingen med samarbeidet var i første omgang å vise at energieffektivisering lønner seg i tillegg til
å være bra for miljøet, og videre at det vil resultere i konkrete tiltak. Arbeidet vårt i 2010 bidro til at
energieffektivisering ble prioritert på budsjettene til Trondheim kommune for 2011. I september deltok Bellona på
SmartCity-konferansen i Trondheim, som var markeringen av ettårsdagen til Trondheim SmartCity (les mer under
Miljøpatruljen).
Prosjektet har vakt internasjonal oppmerksomhet og tilsvarende prosjekter planlegges i blant annet Ljubljana i
Slovenia og Jekaterinburg i Russland. Prosjektet jobber parallelt med å utvikle en SmartCity-rapport for Bergen kommune,
og Bergensprosjektet har planlagt oppstart i februar 2011.

Infosjef i Siemens Christian Jahr og Ordfører i Trondheim Rita Ottervik
i møte med Bellonas Knut Helland Hansen på Miljøskipet Kallinika.
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KLIMAKUR
Bellona har i flere år hatt kraftige
diskusjoner med norske myndigheter
om hvordan tiltakskostnadene for
de forskjellige virkemidlene for CO2reduksjonene skal beregnes. Det lå
derfor et omfattende faglig arbeid og
politisk press til grunn fra Bellonas
side da Miljøverndepartementet i 2009
endelig besluttet at det skulle
utarbeides en tiltaks- og
virkemiddelsliste for å nå Norges
klimamål.

Bellona fulgte opp prosessen med rapporten “Bellona-meldingen (2008-2009): Norges helhetlige klimaplan”, som var utformet
som en stortingsmelding og la fram konkrete forslag til tiltak og virkemidler for utslippskutt i samtlige sektorer i Norge. Bellonameldingen ble sendt ut på en bred høring blant næringslivet og politiske partier. Resultatet av dette arbeidet ble sendt til Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif) og Bellona gjorde deretter et omfattende arbeid med å spille inn bakgrunnsmateriale, økonomiske
beregninger og analyser til Klif.
I 2010 presenterte Klif rapporten Klimakur. Her gjennomgås 160 ulike tiltak for hvordan klimaforliket skal nå sine målsetninger
om 40 prosent utslippskutt innen 2020.
Bellona skrev en påfølgende høringsuttalelse til Klimakur. I forbindelse med dette arbeidet arrangerte vi i perioden mars/april fire
Energiforum på temaene transport, CO2-håndtering og elektrifisering, energieffektivisering, samt avfall og biomasse. Arbeidet fra
energiforumene ble inkludert i prosessen fram til Bellonas endelige høringsuttalelse på Klimakur. Bellona mener at Klif sitt arbeid
med Klimakur representerer en betydelig forbedring av faktagrunnlaget for virkemidler og kostnader for klimaarbeidet i Norge.
På Bellonas årskonferanse den 25. mai gikk vi gjennom tiltakene og virkemidlene som skal utløse eller legge til rette for utslippsreduserende tiltak ifølge Klimakur. Arbeidet ble presentert på Bellonas avanserte databord, hvor man får en visuell grafisk
fremstilling av de foreslåtte tiltakene i Klimakur. Bordet fungerer på den måten at hvis man legger inn en mulig løsning, vil bordet
vise hvilke politiske virkemidler som må vedtas for å nå denne. Slik fikk vi vist hvor kompleks og sammensatt klimadebatten er, og
at man trenger en helhetlig tilnærming for å nå målene. Enkeltvirkemidler som man har operert med hittil er utilstrekkelige. En
rekke sentrale aktører fra næringsliv, politikk og byråkrati fikk presentert resultatene fra Klimakur på Bellonas interaktive
databord. Responsen var meget god og bidro til å øke forståelsen for Bellonas strategier for utslippskutt.
Bellona har kritisert regjeringen for ikke å ha fulgt opp Klimakur med en egen klimamelding. At regjeringen heller ikke i løpet av
2010 klarte å fremme en egen klimamelding er en utfordring Bellona vil jobbe videre med i 2011.

Klimakur presenteres på Bellonas avanserte
databord.

9

BIOENERGI
Biomasse er nøkkelen til hvordan vi
finner de karbonnegative løsningene.
Bellona-rapporten How to Combat
Global Warming viste allerede i 2008
at vi trenger store mengder med
bærekraftig produsert biomasse for å
møte klimatrusselen.

Bellona jobber med å finne løsninger på hvordan man kan øke produksjonen av bærekraftig bioenergi. Dette er bakgrunnen for at
vi i 2010 anbefalte opprettelsen av en felles arbeidsgruppe mellom teknologiplattformene for CO2-håndtering (ZEP) og
biobrensler (EBTP), den såkalte Joint Taskforce for Bio and CCS, og at vi jobber med alger som ny biomasse (Les mer under
Carbon Negative).
Bellona satt også i Energi21 sin bioenergigruppe, som på mandat fra Olje- og energidepartementet skal gi innspill til prioriterte
forsknings- og utviklingsområder på energifeltet. Vi hadde stort fokus på at Norge må sørge for å få til en mer helhetlig tenkning
på bioenergifeltet, og at det må forskes på nye typer biomasse, som alger.

Biogass
Høsten 2010 tok Bellona initiativ til utarbeidelse av en nasjonal biogass-strategi. Dette oppstod i kjølvannet av en serie møter i
Bellonas Energiforum, hvor biogass var tema. Bakgrunnen for møtene var den økende globale knapphet på energi- og
materialressurser, som er en av framtidas største utfordringer. Biogass vil høyst sannsynlig være en vesentlig del av framtidas
kretsløpsamfunn. Bellona vil sammen med sine samarbeidspartnere legge fram et forslag til en slik strategi for norske
myndigheter våren 2011. Målet med arbeidet er å bidra til at det etableres nødvendige og forutsigbare rammevilkår som legger
til rette for en velfungerende verdikjede for biogass.
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CO2 - HÅNDTERINGSARBEID
BEST og CCS-veikart
I 2009 etablerte vi Bellona Environmental CCS Team (BEST). Gruppen har som formål å muliggjøre raskere implementering av CCSløsninger. CO2-håndtering er nødvendig for å fjerne CO2-utslippene fra fossile kraftverk og tungindustri, og kan også brukes på
biokraftverk. CO2-håndtering er en miljøløsning som bidrar til å opprettholde en sikker energiforsyning.
2010 har vært et svært produktivt år for BEST-partnerskapet. Vi er representert i Norge, Brussel og Polen, og har etablert
samarbeid med representanter i flere land som vil ha stor nytte av CCS. Sammen har vi utarbeidet en detaljert treårs arbeidsplan.
En av de store bærebjelkene i 2010 har vært arbeidet med å produsere landspesifikke CCS-veikart. Veikartene, som primært er
myntet på CO2-intensive land, er verktøy som skal hjelpe beslutningstakere med å løse sine klima- og energiutfordringer på en
økonomisk forsvarlig måte. I desember presenterte Bellona det første CCS-veikartet for Hellas. Rapporten viser at Hellas er en
svært god CCS-kandidat, som kan halvere sine CO2-utslipp og samtidig spare 16 milliarder euro innen 2050, først og fremst på
grunn av klimakvotene landet da slipper å kjøpe.
Bellona har erfart noe helt unikt med vårt BEST-arbeid. Vi ser at den økonomiske støtten vi mottar, både fra det offentlige i inn- og
utland og fra industrien, gis uavhengig av hvor prosjektene hører til geografisk. Et godt eksempel er Australias Global CCS Institute
sin økonomiske støtte til utviklingen av Hellas-veikartet i 2010.
Som et ledd i arbeidet med å sikre kunnskapsspredning knyttet til de mest prekære CCS-utfordringene arrangerte BEST en paneldebatt på en av verdens viktigste CCS-konferanser, GHGT10, i Amsterdam i september. Her ba vi et knippe nøkkelpersoner om å
diskutere utfordringene knyttet til å formidle CCS til offentligheten.
Bellona ser det som en viktig oppgave å forklare hvilken stor betydning CO2-håndtering vil ha i klimakampen, og vi ønsker å holde
folk oppdatert på utviklingen på området. I 2009 utviklet vi derfor en egen CCS-web som skal være en ressurs for alle som ønsker
å forstå hva CCS er, hvorfor det er viktig, hvordan teknologien fungerer og hvilke utfordringer som må løses. Vi erfarer at nettstedet
er blitt en referanse for mange når det gjelder CCS-teknologi, og i 2010 har vi derfor oppgradert CO2-kartet, med oversikt over CO2kilder og CCS-prosjekter verden over.

Last ned rapporten her.
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CO2 - HÅNDTERINGSARBEID
Et av de desidert viktigste CCS
prosjektene i Norge de siste fem årene
har vært å starte rensing av CO2 på
Mongstad.

Fangst og lagring av CO2 i Norge.
Bellona har hatt et omfattende arbeid med å påvirke god framdrift på renseprosjektet, siden Statoil i 2010 startet driften på
Mongstad gasskraftverk uten rensing. Statoil utsatte prosjektet med begrunnelse i at de så utfordringer med bruk av aminer i
renseprosessen. Vi la fram dokumentasjon på at dette argumentet ikke var en tilstrekkelig grunn til å utsette CO2-rensningen.
Bellona var også pådriver for at flere alternative renseteknologier ble inkludert, og kritiserte at Statoil, sammen med Gassnova,
forkastet disse mulighetene. Mongstad er Norges desidert største punktutslipp. Raffineriet slipper ut 1,5 millioner tonn CO2 årlig,
og gasskraftverket tilfører nye 1,3 millioner tonn CO2 utslipp i året – en svært negativ utvikling sett fra et miljøperspektiv. Bellona
søkte også i 2010 å få bedre innsikt i tallene som lå bak da Statoil presenterte investerings- og driftskostnader for
renseprosjektet. Bellona er sterkt kritisk til at det ikke foreligger mer tilgjengelig informasjon og betviler kostnadsestimatet som
benyttes.
Bellona har arbeidet for at CO2-rensing på Kårstø skal omfatte både rensing av gasskraftverket og rensing av utslippene fra
gassprosesseringsanlegget til Gassco. Bellona har hevdet at en slik felles løsning vil bringe ned kostnadene per tonn CO2. I 2010
kom endelig en slik integrasjonsstudie for rensing av begge anleggene på Kårstø. Gassco stod for den tekniske biten av rapporten,
mens Gassnova bidro med kostnadsvurderinger.
Rapporten så nærmere på muligheten for å integrere rensing av gasskraftverket på Kårstø med rensing av gassterminalen
samme sted, og konkluderte med at en teknisk integrasjon mellom gasskraftverket og prosessanlegget på Kårstø kan gi
betydelige CO2-reduksjoner. Tiltakskostnadene per tonn redusert CO2 er lavere i integrasjonsløsningene enn for CO2-fangst fra
gasskraftverket alene - slik Bellona hevdet. Men igjen ser vi at dagens kvotepris fører til for lave kostnader for utslipp av CO2 til at
det lønner seg å rense. Det er derfor avgjørende at regjeringen følger opp integrasjonsstudien for rensning av CO2 på Kårstø med
virkemidler og økonomisk støtte slik at lovnadene i Soria Moria-erklæringen kan oppfylles. Bellona vil følge denne saken videre i
2011.

Statoils gasskraftverk på Mongstad.
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CARBON NEGATIVE
Karbonnegative løsninger er et høyt
prioritert fagområde for Bellona.
Våre studier viser at verden ikke vil
klare å nå de nødvendige globale
utslippsreduksjonene, med mindre
vi utvikler løsninger som kan ta mer
klimagasser ut av atmosfæren enn
de slipper ut. To sentrale nøkkelteknologier for å få til dette, er tilgang og
produksjon av bærekraftig biomasse
og fangst og lagring av CO2, da de to i
kombinasjon har et stort
karbonnegativt potensial.

I 2010 har Bellona ytterligere befestet sin posisjon som konstruktiv aktør og ekspert på biomasse i EU, da særlig gjennom
opptrapping av arbeidet i EUs teknologiplattform for biobrensler (EBTP), og gjennom en rekke verv i andre rådgivende og
kunnskapsoppbyggende fora (se oversikt over Råd og utvalg).
ZEP (Zero Emission Fossil Fuel Power Plants) - eller EUs teknologiplattform for CO2-håndtering på norsk – er EUinstitusjonenes viktigste rådgivende organ for utvikling av politikk, regelverk og FoU til CCS. Frederic Hauge har de tre siste
årene vært viseformann i ZEP, og Bellona er representert med fagfolk i alle ZEPs undergrupper.
EBTP (European Biofuels Technology Platform) – eller EUs teknologiplattform for biobrensel på norsk - skal bistå EU med
konkrete råd og anbefalinger om hvordan satsingen på bioenergi i EU kan gjøres på en bærekraftig måte, både med hensyn
til økonomi, samfunn og miljø. Delvis som en følge av sin konstruktive rolle i ZEP, kom Bellona med i EBTP høsten 2009.
Plattformen har etter initiativ fra Bellona opprettet en arbeidsgruppe for alger, som kommer i tillegg til fire allerede
eksisterende arbeidsgrupper på råstofftilgang, teknologi, bærekraftighet og marked. Bellona er representert i samtlige av
disse arbeidsgruppene, og er også “co-chairs” i to av dem: Eivind Hoff er en av lederne i gruppen Policy and Regulation og
Anne Karin Sæther er en av lederne i gruppen Public Communication.
Joint EBTP and ZEP Task Force on CCS and Bio. Etter initiativ fra Bellona besluttet EU i 2010 å opprette en felles
arbeidsgruppe som skal se på synergier mellom biomasse og CCS. Frederic Hauge leder denne gruppen sammen med
Philippe Paelinck fra Alstom og Kai Sipila fra forskningsinstituttet VTT i Finland. Bellona har gjennomføringsansvar og
sekretariatsfunksjonen til denne gruppen, og i 2010 er det Tone Knudsen og Jonas Helseth som har utgjort sekretariatet.
Gruppen skal identifisere problemstillinger man må løse for å kunne koble CCS-teknologi med biomasse, både til
biodrivstoff- og kraftproduksjon. Målsetningen er å legge grunnlag for utvikling av teknologiske karbonnegative løsninger.
Bellona har i 2010 blant annet arbeidet med å utforme et mandat for denne gruppen
(les mer under Bellona Europa).

Frederic Hauge presenteres som leder for Joint
Task Force on CCS and Bio.
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SAHARA FOREST PROJECT
Et av Bellonas viktigste prosjekter
i 2010 var Sahara Forest Project
(SFP). SFP er en ny miljøløsning for
produksjon av mat, vann og energi i
ørkenområder. Her kombineres saltvannsdrivhus, konsentrert solenergi
og dyrking av biomasse. Det er en
klimaløsning hvor man tar det verden
har mye av: CO2, saltvann og tørre
områder, for å skape det vi har lite av:
energi, ferskvann, vegetasjon og mat.

Bellona begynte sin virksomhet med å påpeke klimautfordringer og -overtramp, for så å inngå samarbeid med industrien for
å komme opp med miljøløsninger. Med SFP tar vi steget videre for selv å utvikle nye miljøløsninger. Mens verdenssamfunnet
jobber med å innse at de tradisjonelle ikke-fornybare energiløsningene som olje og gass må erstattes av fornybare,
demonstrerer vi med SFP potensialet til fornybare løsninger.
Prosjektet har fått bred internasjonal oppmerksomhet i 2010, og ble blant annet presentert i de verdensomspennende
tidsskriftene National Geographic og New York Times. SFP ble invitert av EUs formannskap for å bli presentert på Europas
ledende solkonferanse i Valencia, og tilsvarende på Clinton Global Initiative i New York. SFP har således etablert et viktig og
bredt internasjonalt kontaktfelt innen de aktuelle sektorene.
Etter invitasjon fra Kong Abdullah II av Jordan, har vi i tett samarbeid med den norske ambassaden i Amman, lagt ned mye
ressurser i å etablere prosjektet i Jordan.
Sommeren 2010 opprettet SFP et ”advisory board” som rådgir ledelsen i videre utvikling av prosjektet. Dette bestod av
Elisabeth Grieg, Leiv Askvik, Ingrid Stange og Lois Quam.
Bellona er en av fire samarbeidspartnere i SFP. Sahara Forest Project ble i 2010 opprettet som en egen stiftelse, registrert i
Stiftelsesregisteret. Sahara Forest Project AS var under opprettelse. Bellona har hatt en aktiv rolle i utviklingen av SFP, og vi har
lagt ned store faglige ressurser i utvikling av konseptet. I 2010 var to av Bellonas stillinger i sin helhet dedikert dette arbeidet.

Sahara Forest Project

14

HAVBRUK
Oppdrett
Bellona har i 2010 fortsatt å fokusere på det vi mener er oppdrettsnæringens fire hovedutfordringer; rømming, lakselus,
utslipp fra anlegg og bruk av fiskefôr som ikke er bærekraftig. Innslaget av rømt oppdrettslaks i villaksens gytebestander er
fortsatt for høy, og problemene knyttet til lakselus er store. På bakgrunn av status på disse områdene har Bellona anbefalt
stopp i veksten inntil problemene er løst. Fiskeri- og kystdepartementet har utsatt avgjørelse om tildeling av nye
konsesjoner og vekst i maksimalt tillatt biomasse (MBT), med unntak av Troms og Finnmark, til 2012.
De siste årene har Bellona deltatt aktivt i utformingen av globale bærekraftstandarder for lakseoppdrett. Høsten 2010 ble
Global Aquaculture Alliance (GAA), hvor Bellona har vært medlem i den tekniske ekspertkomiteen, sitt forslag til standard for
lakseoppdrett sendt ut på høring. Standarden blir sannsynligvis ferdigstilt sommeren 2011. Bellona har også vært involvert i
utviklingen av andre standarder, blant annet med innspill til The Salmon Aquaculture Dialogue (SAD). Dette er tunge og lange
prosesser, men Bellona mener dette er en viktig vei å gå for å gjøre lakseoppdrett mer bærekraftig.
Bellona er oppnevnt som medlem i Rømmingskommisjonen for akvakultur (RKA). Her gjennomgås alle rømmingshendelser
og kommisjonen utarbeider anbefalinger til myndighetene om hvilke rømmingsreduserende tiltak som bør iverksettes.
Høsten 2010 etablerte Bellona en egen Havbruksblogg for aktivt å formidle kunnskap og skape debatt om
oppdrettsnæringens miljøutfordringer. Innleggene var åpne for kommentarer og mengden innlegg viste at det er behov for
en slik arena hvor alle kan delta med sine meninger.

Les Bellonas havbruksblogg her.
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HAVBRUK
Dyrking av makroalger er en
lovende og svært spennende næring i
skjæringspunktet mellom
miljøløsning og produksjon av
fornybar energi. Tang og tare har stort
potensial i både å fjerne/rense
overskuddsnæring (nitrogen og
fosfor) fra fiskeoppdrett samt kunne
produsere store mengder bioetanol.

Tang og tare
Bellona har jobbet både nasjonalt og internasjonalt for å legge til rette for større satsning på dyrking av makroalger. I Norge
har vi deltatt på workshops, holdt foredrag for å engasjere fiskeoppdrettere og etterspurt klare rammebetingelser for slik
dyrking i Norge. Fiskeri- og kystdepartementet sendte til Bellonas tilfredshet ut et forslag på høring vinteren 2010. Vi har
også vært i direkte kontakt med mulige partnere for å etablere konkrete algedyrkingsprosjekter.
Internasjonalt har Bellona blant annet jobbet aktivt for å få større fokus på makroalger i European Biofuels Technology
Platform sin forskningsstrategi for biodrivstoff samt deltatt i et forprosjekt for dyrking av makroalger på Madagaskar i
samarbeid med Norges Vel.

Marius Dalen på besøk hos oppdrettsnæringens testanlegg
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TRANSPORT
Bellona ønsker å få til nullutslippsløsninger i hele den norske
transportsektoren. Det innebærer at vi
jobber for en helhetlig og framtidsrettet
elektrifisering av transportsektoren, der
sammenhengen mellom el-nett, el-biler og
batteriretur står sentralt. I tillegg arbeider
vi for å få til andre lavutslippsløsning som
biodrivstoff i fly og sjøtransport,
videreutvikling av kollektivtransport og
jernbane.

Tre eksemplarer av El-sportsbilen Tesla Roadster.

Miljøvennlige biler
Det er viktig for oss å synliggjøre utviklingen av brukervennlighet og rekkevidden for el-bil. Bellonas testing av Tesla
Roadster har vært viktig, og det har vært morsomt å vise løsninger som vekker så stor interesse og entusiasme. Det har
overbevist oss om at vi alle kommer til å kjøre elektrisk i framtiden. Batteripakken til Tesla viser hvor langt el-bil teknologien
har kommet. I 2010 har vi derfor hatt fokus på å spre informasjon om de første familiebilene innen el-bil segmentet, nå som
el-bilen er i ferd med å bli et reelt bilalternativ for folk flest.
Bellona var i sin tid pioneren som sørget for innføring av økonomiske fordeler til dem som valgte å kjøre el-bil. I 2010 har
Bellona jobbet for å sikre at disse fordelene blir opprettholdt minst fram til 2020, og kalt dette en el-bilgaranti. For å sikre
forutsigbarhet, og unngå en ny biodieselsak, har Bellona foreslått at denne garantien kommer med i det neste klimaforliket.
I 2010 har vi fått gjennomslag for endring av engangsavgiften, slik at ladbare hybridbiler blir rimeligere i innkjøp, samt for at
det har blitt innført investeringsstøtte for hurtiglading av el-biler i Norge.
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TRANSPORT
Maritim sektor
LNG er imidlertid en fossil energikilde, og overgang til LNG er derfor ikke et endelig mål,
men snarere en bro over til LBG (bio-LNG). Bellona mener at LBG er en av energikildene
som kan gjøre skipsfarten til en del av løsningen på våre klimautfordringer. I
kombinasjon med brenselceller vil denne kunne øke energieffektiviteten fra 35-40
prosent på dagens oljedrevne motorer til 60-80 %. Vi samarbeider med flere
teknologibedrifter som jobber med brenselceller. Målsetningen er at det om få år skal
være mulig å fange og lagre CO2-utslippet fra brenselcelledrevne skip, og således gjøre
skipsfarten karbonnegativ. Det er mange utfordringer med en slik visjon, og Bellona
jobber aktivt for å legge press på myndighetene slik at de lager rammebetingelser som
gjør at teknologer og næringen sammen kan løse disse utfordringene. I 2010 arbeidet vi
med avgiftsfritak for bruk av LNG på skip, og det ble innført i tråd med våre
anmodninger.

Implementeringen av landstrøm i norske havner var en viktig sak for oss i 2010, da det
vil fjerne store utslippskilder i tettbefolkede strøk. Beregninger gjort av Norske Veritas
viser at man kan redusere norske klimagassutslipp med 154 500 tonn CO2-ekvivalenter
ved å legge om til landstrøm ved norske havner og i norske skip. Bellona har jobbet
sammen med Color Line for å implementere landstrøm i deres ferger i Oslo Havn. Når
Color Lines to ferger går over på landstrøm, i henholdsvis 2011 og 2012, vil CO2utslipp
tilsvarende det 1700 biler slipper ut i løpet av et helt år forsvinne. Oslo vil da få bedre
luftkvalitet fordi et av byens største punktutslipp av nitrogenoksid (NOx) forsvinner.
Totalt er reduksjonen bare fra Color Lines to ferger på 3000 tonn CO2 og 50 tonn NOx i
året.
Den største utfordringen for framtidens skipsfart er hvordan man skal skaffe CO2nøytral energi. Bellona har i 2010 brukt omfattende ressurser på å sette oss inn i
utslippsprofilen til olje versus LNG (Liquid Natural Gas).
Bellona ønsker at flere nybygg velger LNG som energi. Vi begrunner vårt standpunkt
med at det ikke er utslipp av svovel og partikler fra LNG-motorer. Dagens skip som går
på tungolje har omfattende utslipp som gir store konsekvenser for helse, hav- og naturmiljø. LNG inneholder mindre karbon enn olje, gir lavere utslipp av CO2, og er bedre egnet
til bruk i brenselceller. Velger man LNG-motorer i skipsfarten reduseres tungoljebruken
og dermed potensialet for oljesøl ved uhell, havarier, kollisjoner og andre uforutsette
hendelser som kan skje på sjøen.
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AVFALL OG FORURENSNING
Bellona arbeider tett med industri og næringsliv med tanke på ytterligere minimering
av avfall og forurensning. Vi mottok med glede NOU 2010:9 “Et Norge uten miljøgifter”
som gir et godt bilde på mange av utfordringene innen dette området, samtidig som den
peker på gode og viktige tiltak for å begrense framtidige skadevirkninger. Et eksempel
som det pekes på i utredningen er mangelfull håndtering av kreosotholdige jernbanesviller, som per i dag er en betydelig miljøgiftkilde til spredning av polyaromatiske
hydrokarboner. Bellona tok opp denne problemstillingen med Jernbaneverket mot
slutten av året, og vil følge opp saken i 2011.

Bellona fulgte situasjonen ved Leangen kunstisbane, der over tre tonn halogenerte
hydrokarboner fra kjøleanlegget lakk ut i atmosfæren som følge av dårlige driftsrutiner
og mangelfullt vedlikehold. Vi engasjerte oss i den offentlige debatten om hvorvidt
biodieseleksos er mer helseskadelig enn eksos fra fossil diesel, og vi involverte oss i en
komparativ livsløpsanalyse som evaluerer engangsflasker i forhold til flerbruksflasker.

Bellona engasjerte seg også i en rekke saker knyttet til avfallspolitikken. Spørsmålet
om fritak fra avgift på energiutnyttelse av avfall var den saken som tydeligst preget den
norske avfallsdebatten i 2010. Sterk konkurranse fra svenske energigjenvinningsanlegg
medførte at norske anlegg kom i en vanskelig situasjon. Samtidig så Bellona faren for
at avfall egnet til materialgjenvinning i stedet kunne gå til energigjenvinning. Dette ville
true etablerte og fungerende materialgjenvinningsordninger. Bellona henvendte seg
derfor til Miljøverndepartementet og bad om at det måtte innføres krav om
forbehandling av alt avfall som skal gå til forbrenning.

Internasjonalt har Bellona engasjert seg i bistandsprosjekt for å redusere miljøskader.
Bellona ble i 2010 deltager i Environmental Movements in the South (EMiS), hvis formål
er å styrke miljøgrupper i utviklingsland slik at de kan påvirke aktiviteter med
miljøeffekter. EMiS støttet i 2010 Bellonas prosjekt for styrking av miljøbevegelsen i
Ghana. Gjennomførende partner i Ghana var Pro-Natura i tett samarbeid med
Universitetet i Accra og andre nøkkelpersoner. Prosjektet skulle samle organisasjoner
som jobbet med miljøspørsmål i en rekke workshops og de skulle produsere en
rapport med en analyse over miljøbevegelsen i Ghana. Formålet var å sørge for
opplæring, erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom organisasjoner slik at de
blir bedre rustet til å kunne håndtere Ghanas miljøutfordringer. I samarbeid med vår
lokale partner Pro-Natura ble det avholdt i alt fem workshops med totalt 135 deltakere
fra 49 ulike organisasjoner i Ghana. På møtene deltok representanter fra myndighetene,
universitetet i Accra og frivillige organisasjoner.

I tillegg besvarte vi løpende henvendelser fra samarbeidspartnere, media og privatpersoner.

Vårt arbeid for å øke materialgjenvinningen og samtidig sørge for at det farlige avfallet
destrueres, har medført at prosjektet knyttet til vrakede biler - “bilpatologene” videreføres. I tillegg deltok vi aktivt i Glitne-prosjektet som ble avsluttet våren 2010.
Prosjektet gjennomførte Bellona-ideen om å utvikle en ordning med utvidet
produsentansvar for bygg.
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ATOMKRAFT
I 2010 var det omkring 339 atomreaktorer som brukes til sivile formål
i til sammen 31 land, i tillegg til rundt
284 forskningsreaktorer i 58 land, og
anslagsvis 220 reaktorer på skip og
ubåter. Med atomkraftverkene følger
ulykkesrisiko, fare for spredning av
atomvåpen, skyhøye kostnader og
radioaktivt avfall som må lagres trygt i
flere hundre tusen år. Bellonas daglige
leder, atomfysiker Nils Bøhmer, følger
kontinuerlig med på utviklingen.

Wikileaks gjorde i 2010 det kjent at sjefen for USAs tilsynsmyndighet for sivil bruk av atomkraft, etter sitt Norgesbesøk i
2008, var kritisk til sikkerheten ved forskningsanlegget for atomkraft på Halden. Bellona har protestert mot de manglende
sikkerhetstiltakene ved Halden-reaktorene i en årrekke, og påpekte nok en gang dette overfor norske myndigheter.
Fase 2-utvalget for Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall (Bergan-utvalget) ble i 2009
oppnevnt ved kongelig resolusjon. Nils Bøhmer var blant de utnevnte medlemmene. Formålet med Fase 2-utvalgets arbeid
er å finne fram til den best egnede tekniske løsningen og egnet lokalisering for mellomlagring av brukt brensel og langlivet
middelaktivt avfall.
I 2010 har utvalget gjennomført åtte møter, inklusiv en studietur til lager for brukt atombrensel i Nederland. Utvalget
planlegger å levere endelig rapport i januar 2011. (Les mer her)
Bellona besøkte i mai reprosesseringsanlegget La Hague i Frankrike. Bakgrunnen for besøket var at vi ønsket å undersøke
tilstanden ved anlegget, i forbindelse med at Norge vurderer å sende brukt atombrensel til behandling her.
Det britiske atomanlegget Sellafield er den største enkeltkilden til radioaktiv forurensing i Nordvest-Atlanteren. Anlegget
behandler atomavfall fra hele verden, og radioaktive utslipp transporteres med havstrømmene fra Irskesjøen og nordover til
Norskehavet og Barentshavet. Det utarbeides nå planer for hvordan anleggene og de store mengdene med radioaktivt avfall
på Sellafield skal håndteres. Bellona jobber for en hurtig og sikker avvikling av anlegget.
Vi besøkte Sellafield-anlegget ved to anledninger i 2010, blant annet sammen med Nordland fylkeskommune som ønsket
å lære mer om Sellafield. Sammen med Sellafields eiere og Lofoten mot Sellafield, arrangerte Bellona i mars et eget seminar
om Sellafield i Brussel. Tema for seminaret var sikkerhet og lagring av høyaktivt atomavfall. Arbeidet planlegges videreført
med et seminar i Lofoten i 2011.
I september besøkte Bellona Tsjernobylområdet for å undersøke konsekvensene av Tsjernobylkatastrofen i 1986. Vi hadde
også møter med lokale miljøorganisasjoner.
For å spre kunnskap om dagens atomutfordringer holdt Bøhmer i 2010 foredrag om atomenergi og -avfall for studenter ved
NTNU og for medlemmer av Europarådet i Strasbourg.

Bellona Russland besøker Tsjernobylområdet for å undersøke
konsekvensene av Tsjernobylkatastrofen i 1986
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MILJØPATRULJEN
Tradisjonen tro seilte Bellona i 2010
mannsterke oppover norskekysten
med miljøskipet Y/S Kallinika for å
inspisere industrianlegg, være
vertskap for viktige møter og
seminarer i en rekke tettsteder og
byer, skape oppmerksomhet rundt
lokale miljøsaker, og ikke minst for å
prate med folk.

Et av Miljøpatruljens korstog er kampen mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Kallinika var derfor på plass i
Svolvær 8. juni for å sette sitt preg på Miljøverndepartementets høringskonferanse om forvaltningsplanen for nordområdene
(les mer under Olje i Nord). På kvelden etter den formelle høringskonferansen arrangerte Bellona et folkemøte. Sammen
med representanter for Havforskningsinstituttet, presenterte vi forskningsresultatene som underbygger de naturmessige
utfordringene som vil påløpe ved en eventuell oljeutvinning i disse sårbare områdene, i tillegg til konsekvensene det vil få
for fiskerinæringen og turismen. Vi fikk svært god respons fra de lokale innbyggerne på at vi gjorde det mulig for dem å høre,
lære og stille spørsmål om petroleumsvirksomhet.
I august la miljøskipet til kai i Stavanger for å ta fatt på en av årets store utfordringer, nemlig verdens nest største oljemesse,
ONS. Bellona satte agenda allerede kvelden før messen startet, da vi arrangerte “The Bellona ONS Seminar - Petroholic
Rehab”. Morgenen etter var vi sentralt plassert i Fornybar/CCS-hallen, hvor Bellona-standen gjorde seg grundig bemerket.
Under parolen “Petroholic Rehab” kunne messedeltagerne bli rehabilitert for sin oljeavhengighet, lære om løsningene på
klimakrisen og se det alternative oljedriftscenarioet for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Bellona vant således
årets pressepris under ONS. Juryformann Snieckus fremhevet Bellonas mot til å være tøff i trynet mot myndighetene, og
organisasjonens utrettelige kamp mot klimatrusselen. – Bellona har en høy profil, dere er alltid tilgjengelig, dere er ikke redd
for å utfordre, og ikke minst: dere har en løsningsfokusert tilnærming, sa Snieckus.
Andre uken i mai la vi til kai i Trondheim, hvor vi sammen med kommuneledelsen og havnemyndighetene gjennomførte
en befaring på opprydningen av forurenset sjøbunn i Trondheim havn. Vi deltok også på ettårsmarkeringen til Trondheim
SmartCity, hvor det blant annet ble arrangert idékonkurranse for de videregående skolene. Trondheims ordfører besøkte oss
på Kallinika hvor vi diskuterte veien videre for Trondheim SmartCity (les mer under Energieffektivisering).
Som følge av de mange ulykker og hendelser de siste årene var oljevern en viktig sak på årets tur. Vi gjennomførte blant
annet to møter med SINTEF hvor oljevern og havbruk stod på dagsorden, og vi besøkte Norlense som produserer oljelenser
i Lofoten. I Brønnøysund besøkte vi et demonstrasjonsanlegg for oppdrett, og vi var i møte med skipsverftsindustrien i
Ulsteinvik.

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

Bellonas kommunikasjonsarbeid er omfattende. I 2010 ble det publisert over 5.000 artikler om Bellona i media. Vi har
produsert nyheter og bakgrunnsstoff til Bellona web, på tre forskjellige språk. Vi har holdt foredrag og debattert, og vi har
svart på alle typer henvendelser.
At Bellona er en synlig aktør i det norske samfunnslivet gjenspeiler seg i antall henvendelser vi mottar fra næringslivet, fra
elever og studenter, og fra andre personer som har miljøspørsmål og leter etter informasjon og fakta. Henvendelsene dreier
seg om alle mulige typer miljøsaker, og for å svare kreves bred innsikt og kompetanse. Kapasitetsmessig er det krevende å
rekke over det økende antallet henvendelser, men vi ser dette som en positiv utfordring i vårt kommunikasjonsarbeid.
Bellona har også i 2010 hatt en jevn strøm av henvendelser fra privatpersoner som ønsker informasjon om hvordan de kan
gå fram i lokale miljøsaker. Denne typen rådgivning prioriteres høyt, og Bellona bidrar på denne måten til at folk kan ta i bruk
sine demokratiske rettigheter for å oppnå resultater.
I det politiske arbeidet er det av stor betydning at vi har gjennomslagskraft i media med våre saker og våre standpunkt.
Tung mediedekning av Bellonas faglige ekspertise og politiske arbeid gjør oss til en aktør som både det politiske miljøet og
næringslivet ønsker å være i dialog med. Resultatene av vårt faglige arbeid bidrar til at Bellona, gjennom sitt
kommunikasjonsarbeid, evner å sette dagsordenen og bidrar til å drive den politiske debatten framover.
Bellonas kommunikasjonsarbeid er rettet mot et bredt spekter av målgrupper – fra sentrale beslutningstakere og
premissleverandører til allmennheten generelt. For å nå ut til de forskjellige målgruppene tar vi i bruk mange kanaler.

Bellona feirer tildelingen av Presseprisen under ONS i Stavanger.
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KOMMUNIKASJONSARBEID
Bellona er den miljøorganisasjonen i
Norge som fikk mest medieomtale i
løpet av 2010. Arbeid opp mot media er
da også kommunikasjonsavdelingens
høyest prioriterte oppgave. Vi har jevnlig
kontakt med norske og internasjonale
journalister og jobber aktivt for å få
mediedekning av Bellonas kampsaker
og talspersoner.

Media
Et søk i mediearkivet A-tekst, som dekker de fleste norske medier og mange utenlandske nettmedier, viser at Bellona var
omtalt i 5.130 saker i 2010. Et klart flertall av sakene var på nett.
Aftenposten er det mediet som hadde flest saker om Bellona i 2010 (drøyt 100 på papir og drøyt 100 på web). Deretter
følger Teknisk Ukeblad (web), Stavanger Aftenblad (web), Stavanger Aftenblad (papir), Bergens Tidende (papir), VG (papir),
Dagens Næringsliv (papir), og Nordlys (papir).
Det er en stor spredning i temaene vi er knyttet til i media, fra lakselus til elbiler. De temaene Bellona har fått spesielt mye
spalteplass på er olje og CO2-håndtering. I 2010 jobbet Bellona mye med å kommentere den store oljeulykken i Mexicogolfen
og Statoils problemer på Gullfaks. Bellonas kamp mot oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen og arbeid for bedre oljevernberedskap har også fått mye omtale. Innen CO2-håndtering har Bellona en unik posisjon. Gjennom 2010 var rensingen på
Mongstad blant sakene Bellona arbeidet mye med.
I en undersøkelse om mediearbeid gjennomført av det nordiske analysefirmaet Aalund Business Research i oktober og
november 2010 (publisert i mars 2011) rangerte norske journalister Bellona øverst av alle norske interesseorganisasjoner.
Undersøkelsen tok for seg fylker, kommuner, utdanningsinstitusjoner, statlige institusjoner, partier og
interesseorganisasjonene, og totalt sett havnet Bellona på andreplass, bare forbigått av Forbrukerombudet. Bellona scoret
best av alle i kategoriene ”Informasjonsavdelingens kunnskap om aktuelle saker” og ”Evne til å delta i aktuelle debatter”.
Bellona har gjentatte ganger klart å sette agendaen for den store Oljemessen i Stavanger (ONS). I 2010 klarte vi det så til de
grader at Bellona fikk Roger Vielvoye-prisen, presseprisen på ONS (les mer under Miljøpatruljen).
I 2010 ble Bellona mer aktive innen sosiale medier som Twitter og Facebook. Bellona har også opprettet en profil på YouTube
der filmer og animasjoner knyttet til CO2-håndtering og vårt Russland-arbeid, samt enkelte foredrag, er publisert.

H.M. Kong Harald besøker Bellonas stand under ONS i Stavanger.
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KOMMUNIKASJONSARBEID
Foredrag og debatter
Bellona holder foredrag og deltar på svært mange konferanser både i Norge og internasjonalt. Etterspørselen etter Bellonas
deltagelse er i dag langt større enn hva vi klarer å dekke, men foredrag står høyt på vår prioriteringsliste, ettersom denne
typen virksomhet er en svært viktig kommunikasjonskanal for å nå ut med Bellonas budskap. I løpet av året har vi
kommunisert med mange tusen mennesker gjennom vår foredragsvirksomhet og deltagelse i debatter og på konferanser.

Bellonas nettsider
Bellona har fortsatt den store tekstproduksjonen til Bellona web. Vi produserer saker med godt faglig grunnlag om tema
som klimaendringer, norsk og internasjonal klimapolitikk, fornybar og fossil energi, petroleumsvirksomhet, havbruk, avfall,
samferdsel og atomkraft. I 2010 hadde vi totalt 1.045.581 besøk på nettsidene våre, og vi publiserte 224 nyhetssaker og
kommentarer på bellona.no.
Bellonas nettsider på tre språk er nødvendig for å gi informasjon til de som er interessert. Bellonas engelske websider
dekket blant annet Deepwater Horizon-ulykken på en meget grundig måte, og førte til at Bellonas informasjon kom ut i
svært mange internasjonale medier. ABC News, tyske RTL og Sveriges Radio var bare noen av mediene som brukte Frederic
Hauge som ekspertkommentator under ulykken i Mexicogolfen, og som fulgte aktivt med på Bellonas engelske nettsider.
Bellonas russiske web er helt sentral som åpen informasjonskanal om miljøspørsmål i Russland. I 2010 har den russiske
webutgaven befestet sin posisjon som en ledende og uavhengig nyhetskilde for mange brukere, både når det kommer til
miljøspørsmål og til miljørettigheter.
•
•
•

Bellona web hadde bred dekning av ulykken i Mexicogolfen.

bellona.no: 281.089 besøk (et gjennomsnittbesøk: 2:30 min, 2,5 sider)
bellona.org: 351.645 besøk (et gjennomsnittbesøk:1:33 min, 2,4 sider)
bellona.ru: 405.217 besøk (et gjennomsnittbesøk: 4:09 min, 1,8 sider)
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KOMMUNIKASJONSARBEID
Publikasjoner
I løpet av 2010 produserte vi en stor brosjyre på engelsk om Bellonas Russland-arbeid. Vi lagde i tillegg en stor brosjyre om
Bellonas nye kontorlokaler (publisert i januar 2011) samt et hefte om Miljøpatruljen.

Miljøfakta
Bellona har gjennom 2010 skrevet tekster og ledet arbeidet med å få på plass et helt nytt nettsted for informasjon om
miljøspørsmål: Miljøfakta.no (miljofakta.no). Nettstedet planlegges lansert i 2011, men det meste av jobben er gjort i 2010.
Tekstene er korte, lett forståelige for et bredt publikum, og de er skrevet i et nøytralt språk. Miljøfakta skal profileres på vår
samarbeidspartner Eniros nettsteder Gule Sider og Kvasir.

ZEP
Bellonas informasjonsavdeling har, gjennom informasjonsansvarlig Anne Karin Sæther, vært representert i arbeidsgruppen
for kommunikasjon (Taskforce Public Communications) i EUs teknologiplattform for CO2-håndtering (ZEP). I august 2010
ble Sæther en del av gruppens ledelse, som co-chair. Bellona har som mål å styrke ZEPs kommunikasjon av CO2-håndtering
som et viktig klimatiltak, spesielt gjennom et proaktivt mediearbeid.

Miljøfakta.no
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BELLONA EUROPA
Gjennom hele 2010 har Bellonas
arbeid overfor EUs institusjoner
fortsatt å fokusere på energi- og
klimapolitikk, og vi deltar i en lang
rekke av EUs formelle og uformelle
fora.

Bellona Europa deltar i høringsrunder og arrangerer en rekke offentlige møter. I september arrangerte vi et møte i
Europaparlamentet om oljeboring i Arktis og i mars holdt vi en konferanse om atomavfall. I kjølvannet av Deepwater Horizonulykken stod vi bak et fellesbrev fra miljøbevegelsen til alle europaparlamentarikerne som oppfordret dem til å støtte et
moratorium på ny oljeboring til sjøs.
Bellona stod bak et endringsforslag til EUs forurensningsdirektiv (Industrial Emissions Directive). Forslaget om at
medlemsland skal ha rett til å innføre klimagassutslippstak også for installasjoner som er dekket av kvotehandelsdirektivet,
ble en av våre lobbysuksesser. Parlamentet støttet forslaget i mai, som ble endelig vedtatt av ministerrådet i juli.
Vårt BEST-team jobber med å kartlegge forskjellige lands potensial for å kutte sine CO2-utslipp fram mot 2050. I november
presenterte vi det første CCS-veikartet for Hellas, og rapporten fikk bred omtale i media. Arbeid med tilsvarende veikart for
Polen og Ungarn, samt forberedende arbeid for opprettelse av stiftelsen Bellona Polska, har stått på dagsorden i 2010
(Les mer under CCS, BEST og veikart).
I første halvdel av 2010 jobbet Bellona sammen med andre miljøorganisasjoner, for å påvirke direktivet om farlig avfall i EU.
Direktivet regulerer hvilke farlige avfallsstoff som er tillatt i hvilke elektriske artikler. Vi jobbet for at solcellepaneler skulle
komme inn under reguleringen og dermed sikre en ren utvikling for denne voksende bransjen.
Europa-kontoret til Bellona jobber aktivt med å spre informasjon om karbonnegative løsninger. På World Bioenergy
konferansen i Jönköping, Sverige i mai bidro vi med å gi kunnskap til viktige aktører i bioenergibransjen om mulighetene for
karbonnegative alternativer.

Bellonas medarbeidere i Brussel
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BELLONA EUROPA
På initiativ fra Bellona opprettet de to europeiske teknologiplattformene på CCS og biobrensel en felles arbeidsgruppe for
bio-CCS. Frederic Hauge ble, sammen med Philippe Paelinck fra Alstom og Kai Sipila fra finske VTT, valgt som formann for
dette arbeidet (les mer under Carbon Negative). Gjennom året har Bellona Europa arbeidet med å samle noen av de fremste
ekspertene på biomasse og CCS til å sitte i denne arbeidsgruppen. Faglig grunnlag ble lagt da Bellona i oktober var
medarrangør på en konferanse ved universitetet i Orleans, Frankrike. Her var eksperter og interessenter fra hele Europa
samlet, både fra universiteter og industriselskaper. Man konkluderte med at behovet for ytterligere arbeid på feltet blir
sentralt framover, og det ble gitt bred støtte til Bellonas arbeid.
Bellonas deltagelse i EUs teknologiplattform for biobrensler (EBTP), ga oss innpass i en rådgivergruppe som gir innspill til
det europeiske industriinitiativet for bioenergi (EIBI). Her fikk vi blant annet gjennomslag for at industriinitiativet må ha en
helhetlig tenkning rundt bioenergi, ettersom energi i mange tilfeller produseres samtidig med bio-produkter. Initiativet har
derfor åpnet opp for at prosjekter som produserer både energi og produkter fra biomasse kan støttes gjennom initiativet.
I 2010 ble Bellona også inkludert i den eksterne referansegruppen for det såkalte Star Colibri prosjektet, som består av flere
aktører med interesse for en framtidig biobasert europeisk økonomi, og som skal samkjøre informasjon og avlegge rapport
i 2011. Fra årsskiftet er Bellona også representert i styret til det EU-finansierte forskningsprosjektet Biomass Futures, som
skal se på framtidig grunnlag for biomasseressurser i Europa.
En viktig debatt i Brussel var spørsmålet om indirekte arealbruksendringer skal telle inn i bærekraftighetskravene til
biodrivstoff. Kommisjonen gjennomførte høsten 2010 en høring hvor Bellona ga sitt innspill. Prosessen vil fortsette i 2011.
EU kom i juni med forslag til retningslinjer for implementeringen av direktivet for lagring av CO2 i undergrunnen. Bellona ga
innspill til disse både gjennom ZEP og i en egen høringsuttalelse.
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BELLONA USA
Clinton Global Initiative (CGI) inviterte
Bellona, for tredje år på rad, til å delta
på deres prestisjetunge
arrangement, som gikk av stabelen i
New York i september. Frederic Hauge
høstet anerkjennelse for Sahara
Forest Project da det ble presentert
for internasjonale ledere fra politikk og
næringsliv, blant dem USAs
førstedame Michelle Obama. I tillegg til
Bellonas Frederic Hauge er fire andre
nordmenn blitt CGI-medlemmer; Kjell
Magne Bondevik, Gro Harlem
Brundtland, Pål W. Lorenzen og Kjell
Inge Røkke.

Jonathan Temple har ledet Bellona USAs arbeid i 2010. Temple skriver månedlige rapporter om amerikansk klimapolitikk og
sørger for at Bellona har god forståelse for hva som skjer innen klima- og miljøfeltet i USA. Bellona USA sørger for å overvåke
framgangen til CCS i USA gjennom deltagelse i nettverk i regi av MIT (Massachusetts Institute of Technology), WRI (World
Resource Institute), NRDC (National Resource Defense Council) og regionale CCS-nettverk.
Representanter fra Bellona USA deltok sammen med Frederic Hauge i gruppen som foretok åstedsbefaring i Mexicogolfen
umiddelbart etter Deepwater Horizon-ulykken. USA-representantene bidro også til å kartlegge amerikanske aktører som
Bellona samarbeidet med under klimaforhandlingene i Cancun, Mexico (COP16).
Bellona USA tilrettela Bellonas deltagelse under World Voices, verdens største litteraturfestival, som fant sted i april. Frederic
Hauge deltok her i en paneldebatt sammen med er rekke av verdens mest framtredende forfattere, forskere og aktivister.
Bellona USA fikk i 2010 omtale i store medier som New York Times, Washington Post, ABC News og National Public Radio.

Jonathan Temple, Bellonas mann i Washington.

BELLONA RUSSLAND
Bellona er per i dag en av
Russlands største
miljøvernorganisasjoner, og
omkring 75 personer bidro til
vårt arbeid i 2010. Vi har
kontorer i Murmansk og
St. Petersburg, i tillegg til vår
norske russlandsavdeling. Vårt
arbeid dreier seg primært om
atomproblematikk,
miljørettigheter, ren fornybar
energi og industriforurensning.

Miljørettighetsprosjektet
Bellona i St. Petersburg sørger for å gi gratis juridisk rådgivning og fri rettshjelp til borgere som trenger bistand innen miljøsaker. Bellona gjennomførte i 2010 syv rettssaker hvor vi forsvarte russiske borgere. Fire av sakene ble vunnet, en tapt og to er fortsatt i rettssystemet. Vi kjørte blant
annet Russlands største miljøsak gjennom rettssystemet, for å stanse byggingen av en motorvei gjennom nasjonalparken i Khimki-skogen, som
ligger ved Moskva. I dagens Russland er miljøkravene forsvinnende små, og befolkningens demokratiske rettigheter er lite utviklet. Derfor utgir
Bellona blant annet en årlig rapport om brudd på miljørettigheter i Russland.
Atomproblematikken
Russland har overtatt den radioaktive arven fra det gamle Sovjetunionen og den kalde krigen. Arven inkluderer en kompleks atomindustri med
store mengder radioaktivt avfall. Bellona har i 2010 dedikert fem årsverk i Norge og Russland til oppgaven med å synliggjøre utfordringer og peke
på løsninger innen russisk atomindustri.
Bellona laget i 2010 en rekke rapporter og analyser, blant annet om det flytende atomkraftverket som Russland er i ferd med å bygge i
St. Petersburg. Rapporten påpeker at det er et ekstremt risikofylt prosjekt, først og fremst av miljøhensyn, men også med tanke på ikke-spredning
av atommateriale. En annen Bellona-rapport tar for seg økonomien i russisk atomkraftindustri. Den viser at ¾ av atomkraftindustrien er statlig
subsidiert, og at den derfor ikke er økonomisk bærekraftig.
Russlandsavdelingen har et spesielt fokus på atomproblematikken i Nordvest-Russland, og således på farlige atomanlegg på Kolahalvøya. Bellona
Murmansk har jobbet målrettet for å avdekke farene ved atomkraftverket på Kola, ved atomlageret på skipet Lepse og ved lageret for brukt atombrensel i Andrejeva-bukta. Vi ga ut en rapport i februar, hvor vi påpeker at de to gamle reaktorene på atomkraftverket på Kola må legges ned så fort
som overhodet mulig. Rapporten ble presentert i fem forskjellige byer i Murmansk, og i november ble Frederic Hauge invitert på offisielt besøk av
formannen for Dumaen i Murmansk fylke for å diskutere framgangen i atomprosjektene på Kolahalvøya med myndighetene der.
Bellona Murmansk overvåker transporten av brukt atombrensel fra europeiske land til Murmansk havn. Vi avdekket i 2010 omfattende farer ved
denne transporten.
Russiske myndigheter har fremmet et forslag til en ny atomavfallslov som tillater deponering av høyaktivt atomavfall under jorden. Bellona St.
Petersburg laget i den forbindelse en rapport hvor vi er svært kritiske til denne deponeringen. Bellona-rapporten ble tatt opp til diskusjon i det russiske parlamentet. Loven er foreløpig ikke vedtatt.

Skipet Lepse lagret med
atomavfall

I 2010 publiserte Bellona 170 saker om atomproblematikken på Bellona web, og er sitert over 1000 ganger i russiske medier
i forbindelse med denne tematikken.
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BELLONA RUSSLAND
Bellona Russland har siden 2005 jobbet
med et energi- og demokratiprosjekt i
Nordvest-Russland, og prosjektet har
gjennomført en rekke aktiviteter i året
som har gått.

Energiprosjektet
Et av de største Bellona-arrangementene var konferansen Day of Clean Energy in St. Petersburg i april. Konferansen tiltrakk
seg en imponerende deltagerliste, hvor Russlands fremste aktører innen fornybar energi var til stede for å høre på de 40
foredragsholderne, og for å diskutere utviklingen og utfordringene innen fornybar energi i Russland.
I september inviterte vi 30 russiske representanter fra myndigheter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og NGOer til å bli
med på en studietur til Kjøllefjord vindpark. Formålet med turen var å vise de russiske deltagerne potensialet for et
vindparkprosjekt i nord. Bellona arrangerte også et arbeidsgruppemøte i Kirkenes, hvor 40 deltagere fra Norge og Russland
var tilstede for å diskutere vindenergi. Møtet ble en fin anledning for norske og russiske aktører til å opprette kontakt for
videre samarbeid. Et tilsvarende møte på bioenergi ble avholdt i mars. Det var første gang vi gjennomførte en
videokonferanse. Deltagerne satt i Oslo, Murmansk og St. Petersburg. Det gledet oss at denne formen for miljøvennlig
møtevirksomhet viste seg å være mulig. Konferansen, studieturen og arbeidsgruppemøtene ble arrangert under rammene
av North West Russia Renewable Energy Forum - en arena Bellona opprettet i 2008, der russiske og norske aktører innen
fornybar energi skal kunne møtes for å utveksle erfaringer og etablere samarbeid.
Bellona Murmansk har utviklet et undervisningsopplegg for lærere og elever i grunnskolen, hvor vi setter fokus på
klimaendringer og miljøvern. Miljøvern er et lite prioritert felt i den russiske skolen, og materialet er således et viktig bidrag
for å få miljøvern på agendaen hos den kommende generasjon. Bellona Russland har for øvrig engasjert seg i en rekke
aktiviteter, blant annet et oljevernkurs og flere høringer knyttet til olje- og gassutvinning i Barentsregionen. Vi har også
gjennomført en juridisk analyse og anbefaling av de regionale programmene for energieffektivisering i Nordvest-Russland,
og vi har produsert et klimamagasin på russisk.
Bellona deltar aktivt i kampen mot oljeutvikling i russiske nordområder. Vi deltar på offentlige høringer, seminarer og
konferanser. I 2010 leverte vi høringsuttalelser til samtlige av Shtokman-høringene i Russland.
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BELLONA RUSSLAND
Industriforurensning
Det er store forurensningsproblemer på Kolahalvøya, Tajmir og i det russisk-norske grenseområdet, på grunn av
utslipp fra Norilsk Nikkel. Bellona produserte derfor i 2010 en rapport på russisk om forurensning fra Norilsk Nikkel
i Nordområdene. Her påpeker vi at selskapet årlig slipper ut 100.000 tonn svoveldioksid, hvilket er fem ganger mer
enn Norges totale utslipp. I arbeidet med rapporten opplevde vi store utfordringer ved datainnsamlingen fra russiske
kilder, og konkluderte med at Norilsk Nikkel ikke er et åpent og transparent selskap. De er svært ensidige og direkte
misvisende i sine HMS-rapporter.
Presentasjon av Bellonas rapport om Norilsk Nikkel og påfølgende pressekonferanse fant sted 14. desember i Murmansk. Arrangementet ble svært livlig med mye debatt. Blant deltagere var Murmansk fylkesmyndigheter, representert ved Murmansk fylkeskomité for miljø og naturressursforvaltning og Murmansk fylkesregionaldepartement for
helse og sosial utvikling. Lokale myndigheter fra Montsjegorsk var representert av byens ordfører. For ikke å nevne de
ti representantene fra Norilsk Nikkel, som stod for en egen presentasjon av selskapets utslippskutt, basert på en hemmelighetsstemplet rapport. De ledene regionale TV-kanalene var til stede og intervjuet Bellonas representant og viste
senere nyhetsinnslag om arrangementet. Rapporten er distribuert til alle relevante russiske myndigheter, blant dem
det russiske Miljøverndepartementet. Den er også distribuert til samtlige russiske universiteter og høyskoler.
Engelsk versjon av rapporten finnes på våre nettsider. “Environmental Challenges in the Arctic. Norilsk Nickel: The
Soviet Legacy of Industrial Pollution”.

Nikkelverket i byen Nikkel, på grensen til Norge.
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BELLONA RUSSLAND
For å tilrettelegge for diskusjon for de
som er interessert i russisk
miljøproblematikk har Bellona utviklet
en blogg, i tillegg nettsider på russisk
og engelsk, som fokuserer på miljø og
forurensning i nordområdene.

Sosiale medier
Bellonas nettsider
•
www.bellona.ru
•
www.bellona.org
Nettsamfunn/blogg på russisk og engelsk
Facebook gruppe ”Stop Norilsk Nickell pollution”
YouTube – video om forurensning fra Norilsk Nikkel-konsernet
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BELLONA RUSSLAND
Bellona innførte et nytt symposium i
2010, i forbindelse med
markeringen av at det var 10 år siden
russisk høyesterett frikjente
Aleksandr Nikitin for anklager om
spionasje og høyforræderi.
Nikitin-symposiet skal være et årlig
Bellona-arrangement.

Nikitin-symposiet
En sentral oppgave for Bellonas Russland-arbeid generelt, og for arbeidet ved Bellonas kontor i St. Petersburg spesielt, er
arbeidet for miljørettigheter i Russland. Nikitin-symposiet er et ledd i arbeidet med å fremme ytringsfrihet og
organisasjonsfrihet i Russland. Vår målsetning er å gjøre det lettere å kjempe mot miljøproblemer og fremme miljøløsninger.
2010 symposiet ”Ti år siden Nikitin-saken - Hvor går Russland i dag?”, som fant sted på Litteraturhuset 16. juni, rettet
søkelyset mot en av vår tids store utfordringer i Russland. Frikjennelsen av Nikitin ble nemlig en enkelthendelse i russisk
historie. Etter at Putin kom til makten har det man håpet skulle bli en positiv utvikling snudd. Det finnes mange tilsvarende
saker de siste ti årene hvor russiske akademikere, journalister, forskere, diplomater og næringslivsfolk, sitter i fengsel for
tilsvarende anklager. Dagens fanger får ikke den samme internasjonale oppmerksomheten som Nikitin fikk da han ble
arrestert og måtte kjempe mot FSB (tidligere KGB). Nikitin selv sier at han aldri ville blitt frikjent under dagens regime.
Sammen med Aleksandr Nikitin og Frederic Hauge, var bidragsyterne på symposiet Yuri Schmidt, advokaten som forsvarte
og fikk Nikitin frikjent, NRKs Gro Holm som fulgte Nikitin-saken tett som Russlandskorrespondent på 90-tallet, Alexey
Simonov fra Glasnost Defence Foundation samt Jeltsins tidligere miljørådgiver Alexey Yablokov fra Green Russia/Yabloko.

Paneldebatt under Nikitin-symposiet.
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INTERNASJONALT KLIMAARBEID
Bellona avsluttet 2009 med å gjøre
et stort arbeid i forbindelse med
klimaforhandlingene i København. I
2010 har det vært viktig å følge opp
de mange interessante kontaktene
i det omfattende nettverket som ble
etablert på slutten av fjoråret. Bellona
har således etablert en bred
internasjonal plattform for vårt videre
arbeid.

Det var viktig å analysere de uheldige resultatene fra klimaforhandlingene i København. Bellona tok et valg om å etablere
kunnskap om alternativer og eventuelle tillegg til en internasjonal avtale, da en internasjonal avtale om kvotehandel ikke ser
ut til å bli noe av med det første. Denne erkjennelsen bidro til økt fokus på å undersøke alternative virkemidler for
utslippskutt av klimagasser.
Bellona har gjennom året derfor styrket sitt arbeid med utslippsstandarder i USA og EU. Vi ledet blant annet arbeidet med
å se på standarder, regulerende virkemidler og andre insentiver utover kvotesystemet i EU for å få plass rensning av kull.
Resultatene ble presentert på generalforsamlingen til ZEP i oktober. (Les mer under Carbon Negative)
Vår deltagelse i Sahara Forest Project har i 2010 bidratt til å utvide Bellonas internasjonale nettverk betydelig. SFP vekker
stor begeistring i mange fattige land fordi det illustrerer hvordan produksjon av store mengder fornybar energi kan gi
sysselsetting og vekst i utviklingsland. Bellona har ambisjoner om at framtidas internasjonale klimaavtaler skal inneholde
forpliktelser om at de rike landene reduserer utslippene sine ved å kjøpe fornybar elektrisitet og bioenergi i forskjellige
former fra fattige land, for å skape bærekraftig velstand der. Bellonas ambisjoner ble møtt med stor interesse i 2010, noe
blant annet oppslutningen om våre arrangementer og møter under klimaforhandlingene i Cancun på slutten av året tydelig
viste (les mer under Sahara Forest Project).
I mai 2001 ble Bellona tatt opp som det niende medlemmet i det prestisjefulle Global Climate Network – en allianse av
uavhengige, progressive og innflytelsesrike tenketanker i land som kan gjøre en forskjell ved å ta grep om
klimautfordringene.
Oversikt over medlemmer i Global Climate Network; IPPR, UK. Center for American Progress, US. Bellona Foundation, Norway.
The Energy and Resources Institute, India. The International Centre for Energy, Environment and. Development, Nigeria. The
Climate Institute, Australia. Research Centre for Sustainable Development at the Chinese Academy of Social Sciences, China.
IMBEWU Sustainability Legal Specialists Pty Ltd, South Africa.
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COP16 I CANCUN, MEXICO
Etter at klimatoppmøtet COP15 i København endte uten en bindende avtale, var forventningene til
COP16 moderate. Gleden var derfor stor da forhandlingene i Cancun representerte et skritt i retning av
en avtale.
Som eneste miljøorganisasjon arrangerte Bellona seminarer inne på forhandlingsområdet, totalt 22 stykker. Målsetningen
var å vise forhandlerne og deltagerne at det finnes mange gode klimateknologiske løsninger som kan tas i bruk selv uten en
bindende global klimaavtale. Lærdom om at det eksisterer karbonnegative løsninger som trekker mer CO2 ut av atmosfæren
enn de slipper ut, var ny for mange og vakte betydelig oppmerksomhet.

Møte i Global Climate Network

Klimafinansiering var en av de store utfordringene i Cancun. København-møtet anslo at det trengs 100 milliarder USD fram
til 2020 for å redusere klimagassutslippene. Bellona bidro med å holde seks seminarer om dette. På et av dem, som Bellona
arrangerte sammen med Global Climate Network, la statssekretær i Finansdepartementet Kjetil Lund, fram anbefalinger fra
FNs høynivågruppe på klimafinansiering.
Bellona samlet i tillegg en rekke av verdens ledende miljøorganisasjoner for å få til en klimaavgift på bunkers, tungoljen som
brukes i skipsfarten. Avgiften kan dekke klimatiltak i utviklingsland og innen maritim sektor. Bellonas Svend Søyland hadde
flere møter med lederne for verdens skipsfartsorganisasjon (IMO).
I samarbeid med Global Carbon Capture Storage Institute (GCCSI) avholdt vi en seminarrekke om CCS. Dette arbeidet bidro til
at partene ble enige om hva som må til for at CCS kan bidra til utbygging av lavutslippsteknologi i utviklingslandene, blant
annet gjennom den grønne utviklingsmekanismen (CDM).
Kombinasjonen av CCS og biomasse, og mulighetene dette gir for karbonnegative løsninger, var et av våre mest besøkte
seminarer. Vi fikk som nevnt tilbakemeldinger fra flere lands delegasjoner om at dette var ny lærdom for dem.
I rekken av seminarer vi avholdt sammen med forskjellige samarbeidspartnere og organisasjoner, var temaer som REDD+
og initiativet for skogbevaring. Både urbefolkningers rettigheter, samt mer metodiske problemstillinger rundt kartlegging
av skog ble dekket. I tillegg belyste Bellonas Russlandsavdeling behørig tematikken rundt såkalt ”svart sot”, eller ”black
carbon”, og de arrangerte et seminar om Russlands rolle i klimaforhandlingene.

Statsminister Jens Stoltenberg på besøk i Bellona-room i Cancun
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SAMARBEIDSPROGRAM MED NÆRINGSLIVET
Bellona erkjente tidlig at verken
miljøorganisasjonene eller
myndighetene kan drive fram alle
løsningene på miljøproblemene.
Næringslivet må selv rydde opp i
miljøsyndene sine og selv sørge
for miljøvennlig produksjon. I 1998
etablerte Bellona sitt
samarbeidsprogram med
næringslivet, for å kunne være i tett
dialog med næringslivsaktører om de
beste miljøløsningene. Langvarig
arbeid har ført til bedre kompetanse
og integrasjon av miljøhensyn i et
økende antall samarbeidsbedrifter,
men det er tydelig at det fortsatt er et
stort behov for Bellona som
sparringspartner.

Bellona utfordrer bedrifter til å tenke nytt og grønt, og er en pådriver for at næringslivets gode miljøløsninger får støtte, både
politisk og økonomisk. Sammen jobber vi for å få på plass langsiktige og forutsigbare rammevilkår som sikrer at
samfunnsøkonomiske og miljøriktige løsninger også er bedriftsøkonomisk lønnsomt.
I 2009 opplevde vi hvor galt det kan gå når myndighetene opererer på egenhånd. Regjeringens håndtering av biodieselavgiftsaken virket direkte avskrekkende på investeringslysten i miljøteknologi hos flere partnere og aktører i næringslivet
– som opprinnelig hadde ønsker om å kommersialisere og industrialisere miljøløsninger. Bellona har i 2010 hatt stor
møteaktivitet med myndigheter, forskningsinstitusjoner og næringsliv i den hensikt å påvirke rammevilkårene for de
aktørene i samfunnet som skal bidra til de store endringer som må til for å løse miljøutfordringene.
Vi opplever en stor pågang fra forskjellige bedrifter og selskaper i EU-relaterte saker. Vi erfarer at både Bellona og bedriftene
vi samarbeider med har stor nytte av sammen å vurdere informasjonen vi mottar gjennom vårt arbeid i EU.
Virksomhetene som deltar i Bellonas samarbeidsprogram signerer treårskontrakter og bidrar med økonomisk støtte til
Bellona. Støtten sørger for at Bellona kan jobbe langsiktig med miljøløsninger og være sikret en høy faglig kompetanse, både
nasjonalt og internasjonalt.
I tillegg til det bilaterale samarbeidsprogrammet med næringslivet har Bellona egne fagfora, som er tverrfaglige møteplasser
for et konstruktivt samarbeid mellom Bellona og kommersielle og faglige aktører. Fagforaene jobber med miljøriktige og
fagpolitiske mål (se liste under Samarbeidsforum).
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SAMARBEIDSPROGRAM MED NÆRINGSLIVET
Pangea-Ecocard
Bellona inngikk i 2010 et samarbeid med VISA-kortet Pangea Ecocard, det første kredittkortet i Norge som sluser penger fra
hver transaksjon rett inn i et miljøfond - uten at det koster forbrukeren noe ekstra. Når man bruker kortet går 1 prosent av
beløpet til miljøfondet. Bellona er miljøfaglig ansvarlig for Pangea-fondet, som vil gi støtte til miljøtiltak i Norge.

Bellonas samarbeidspartnere i 2010:
Aker Clean Carbon, Aspelin Ramm, Avikom, BKK, Borregaard, Brødrene Dahl, Color Line, Dagligvarehandelens leverandørforening (DLF), E-CO, Eidesvik, Eiendomsspar, Energi Norge, Eniro, Eramet, Ferrolegeringens Forskningsforening (FFF),
Foreningen Næringseiendom, Hafslund, Naturkraft, NOAH, Norsk Industri, Norsk Teknologi, Pangea, Pon Power, REC, REMA
1000, SAS, Siemens, Statkraft, Norsk Gjenvinning, Wilhelmsen Maritime Services, Yara, Microsoft Norge

BEST
Bellona Environmental CCS Team (BEST) jobber internasjonalt med CO2-håndtering. BEST støttes av Global CCS Institute,
European Climate Foundation, Total, Shell, Aker Clean Carbon, Alstom, Miljøverndepartementet og Norges forskningsråd (les
mer under Bellonas CO2-håndteringsarbeid).
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SAMARBEIDSFORUM
Skyggegrupper

Ressursforum

For å videreformidle arbeidet som gjøres i EUs teknologiplattform for CO2 håndtering (ZEP)
til norske CCS-aktører arrangerer Bellona såkalte skyggegruppemøter. I 2010 arrangerte
Bellona blant annet to skyggegruppemøter i forbindelse med rapportene som kom ut
under Klimakur.

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

Skyggegruppemøter i 2010:
16.03.2010: Petroleum Sector – CCS in the Norwegian Climate Cure 2020
23.03.2010: Industry Sector – CCS in the Norwegian Climate Cure 2020.
21.09.2010: Bellona arrangement på CCS-konferanser, GHGT10, i Amsterdam
05.10.2010: Status for CCS in 2010.

Ressursforum i 2010:
24.11.2010: Ressursforum – oppstartsmøte.

Energiforum
Bellonas Energiforum ble etablert i 2003 for å være en møteplass for sentrale aktører i
energi-, industri- og bygg- og eiendomsbransjen. I 2010 arrangerte vi åtte møter hvor vi
jobbet med langsiktige og forutsigbare rammevilkår som fremmer fornybar energi,
energieffektivisering og klimakutt i industrien.
Energiforum i 2010:
10.02.2010: Krafttak for klima – hvordan finner vi balansen?
16.03.2010: CO2-håndtering og elektrifisering innen petroleumssektoren
17.03.2010: En transportsektor med lave utslipp – hva skal til?
18.03.2010: Biogass – det viktigste klimatiltaket i landbruket?
23.03.2010: Klimakutt i industrien – starten eller slutten på det norske industrieventyret?
22.04.2010: Energibruk og effektivisering i bygg – en katalysator for klimakutt?
03.11.2010: Biogass-seminar
26.11.2010: Klimagassvekting av energibærere – bruk og misbruk
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DELTAGELSE I RÅD OG UTVALG
Frederic Hauge
•
ZEP – Viseformann
•
Joint EBTP and ZEP Task force on CCS and Bio – Leder
•
European CCS Demonstration Project Network – Medlem av styrings
		
gruppen
•
European Industrial Initiative on CCS – Medlem av styringsgruppen
Paal Frisvold
•

ZEP – Executive Committee

Anne Karin Sæther
•
ZEP – Co-chair av arbeidsgruppen for Public Communication
Eivind Hoff
•
•
•

ZEP – Co-chair av arbeidsgruppen for Policy and Regulation
European Environmental Bureau (EEB) – Det norske styrevervet
European Citizens’ organizations for Standardization - Medlem

Erlend Fjøsna
•
•

ZEP – Medlem av arbeidsgruppen for Demonstration and Implementation
EBTP – Medlem av arbeidsgruppen for Teknologi og Sluttbruk
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Joakim Hauge
•

EBTP – Medlem av arbeidsgruppen for alger og råstofftilgang

Jonas Helseth
•

Joint EBTP and ZEP Task force on CCS and Bio – Sekretariatsfunksjon

Gøril Tjetland
•
•
•
•
		
•

ZEP – Sitter i arbeidsgruppen for Technology
CO2NET, europeisk CCS-nettverk - Medlem
IRIS referansegruppe – Medlem
ECCO, 7. rammeprogramprosjekt – Leder arbeidsgruppe som gir
anbefalinger til regelverk og insentiver for CCS verdikjeder
COMET, 7. rammeprogramprosjekt - Medlem

Tone Knudsen
•
		
•
•
•
		
•
		
•

EBTP – Sitter i arbeidsgruppene for bærekraftighet og marked. Stand-in
for Frederic Hauge i styret.
Joint EBTP and ZEP Task force on CCS and Bio - Sekretariatsfunksjon
Energi21 sin ekspertgruppe på bioenergi - Medlem
Going electric, europeisk interesseorganisasjon for fremming av el-biler Styremedlem
Forskningsrådets ekspertpanel for vurdering av søknader på fornybar
energi - Medlem
Star Colibri – Sitter i referansegruppe for europeisk bioraffineri

DELTAGELSE I RÅD OG UTVALG
Knut Helland-Hansen
•
Klagenemnda for miljøinformasjon - Medlem
•
Referansegruppe til Infill - datterselskap av Aspelin Ramm som bygger
		
barnehager/grøntarealer og boliger i trange bystrøk med fokus på areal		
og energieffektivitet og klima - Medlem
•
Sintef Byggforsk forskningsprosjekt 1 - Medlem
•
Sintef Byggforsk forskningsprosjekt 2 - Medlem
Guro Nereng
•
•
•
•

Sintef Byggforsk forskningsprosjekt 1 - Medlem
Sintef Byggforsk forskningsprosjekt 2 - Medlem
Manage smart in smart Grids - Medlem
Konsensus-prosjektet - Medlem

Kari Asheim
•
•

Rådet for elektrifisering av veitrafikken - Representant
Norsk Elbilforening - Styrerepresentant

Håvard Lundberg
•
Referansegruppe for energispillet - Medlem

Karl Kristensen
•
OG21TTA1 – Medlem
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Birgitte Laird
•

Teknologirådets ekspertutvalg - CO2 fond for industrien - Medlem

Marius Dalen
•
•
		
•
•
•

Rømmingskommisjonen for akvakultur - Medlem
Global Aquaculture Alliance’s technical committee for salmon BAP-stan
dard - Medlem
Konsultasjonsgruppe for forurenset sjøbunn - Medlem
Referansegruppe for Bergverk og Miljø - Medlem
Norsk Bergindustris utvalg om Ytre Miljø – Assosiert medlem

Nils Bøhmer
•
		

NOU: Fase 2-utvalget for mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og
langlivet mellomaktivt avfall - Medlem

HØRINGSUTTALELSER
Norge:
03.02.2010:
20.05.2010:
01.06.2010:
28.06.2010:
		
08.07.2010:
19.07.2010:
29.09.2010:
		
24.10.2010:
15.11.2010:
07.12.2010:

Høringsuttalelse på forslag til omsetningspåbud for biodrivstoff.
Høringsuttalelse til Klimakur - utredningen om virkemidler og tiltak for å oppfylle klimagassreduksjoner innen 2020.
Kommentarer til anbefalte blokker i 21. konsesjonsrunde for norsk sokkel.
Høringsuttalelse i forbindelse med søknad om godkjenning for utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra Gjøa-feltet med tilknytning
til Vega.
Høringsuttalelse til ny forskrift om losplikt.
Høringsuttalelse i forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje på Troll B.
Høringsuttalelse i forbindelse med det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
(sammen med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet).
Høringsuttalelse i forbindelse med søknad om godkjennelse av utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer fra Alvheim FPSO.
Høringsinnspill til stortingsmelding om norsk bygningspolitikk.
Høringsinnspill til EUs bygningsenergidirektiv.

Europa:
29.10.2010:
23.07.2010:

Høringsuttalelse til EU-kommisjonen på indirekte arealbruksendringer for bærerettighetskravene til biodrivstoff.
Høringsuttalelse til retningslinjer for EUs direktiv for lagring av CO2i undergrunnen.

Russland:
2010: 		
2010: 		
2010: 		
2010: 		
2010: 		
2010: 		
2010: 		

Høringsuttalelser til samtlige av Shtokman-høringene i Russland.
Høringsuttalelser i Russland knyttet til olje- og gassutvinning i Barentsregionen.
Høringsuttalelser til de offentlige høringene arrangert av Rosatom, det russiske statlige atomtilsynet.
Høringsuttalelser i forbindelse med den 34. runden til Komiteen for UNESCOs verdensarvliste, vedrørende St. Petersburgs historiske senter.
Høringsuttalelser i forbindelse med byggingen av atomavfallslager for radioaktivt avfall i Sosnvyi Bor, Leningrad.
Høringsuttalelser i forbindelse med etablering av søppelfylling i Nikolskoe, Leningrad
Høringsuttalelse vedrørende statlig handlingsplan for begrensning av skogbranner i Russland.
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RAPPORTER OG ARRANGEMENTER
Rapporter
15.02.2010:
22.12.2010:
2010: 		

Hvite sertifikater og energispareforpliktelser
A bridge to a greener Greece: A realistic assessment of CCS potential
Environmental Challenges in the Arctic. Norilsk Nickel: The Soviet Legacy of Industrial Pollution

18.02.2010:
08.06.2010:
08.07.2010:
14.10.2010:
28.10.2010:
14.12.2010:
16.12.2010:
26.12.2010:
28.12.2010:

Påkrevd nedleggelse av atomkraftverk på Kolahalvøya
Ny atomavfallslov i Russland
Farene ved bruk av atomenergi
Ren fornybar energi i Nordvest-Russland
Miljøkriminalitet i russiske regioner
Økonomien i russisk atomindustri
Det flytende atomkraftverket som Russland er i ferd med å bygge i St. Petersburg
Skogbranner i Russland
Hvordan modernisere den russiske miljølovgivningen

Arrangementer
26.05.2010: 		
16.06.2010: 		
29.11.-10.12.2010:
15.-16.04 2010: 		
28.08.2010: 		
14.-15.10.2010: 		
09.03.2010: 		
13.09.2010: 		
03.03.2010: 		

Bellonas årskonferanse
Nikitin-symposiet “Ti år siden Nikitin-saken – Hvor går Russland i dag?”
COP16 i Cancun. 22 Bellona-seminarer
Konferansen “Days of Clean Energy” i St. Petersburg
“The Bellona ONS Seminar - Petroholic Rehab” på oljemessen i Stavanger
Medarrangør av Bio-CCS konferansen I Orleans, Frankrike
Middag for europaparlamentarikere om Industrial Emissions Directive
Debattmøte i Europaparlamentet i Brussel om oljeboring i Arktis
Konferanse i Brussel om atomavfall
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ANMELDELSER
24.11.10
10.05.10
29.04.10
22.04.10
2010: 		

Statoil (Gullfaks)
Statoil ASA (Tordis, avfallsbrønner)
Esso Norge AS (avfallsbrønner)
Statoil (Veslefrikk, avfallsbrønner)
Syv miljørettsaker i Russland
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