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Tare fra Austevoll skal  
få kyr til å rape mindre

Tare kan løse fremtidens mat
mangel og fange CO2. Nå forsøker 
flere å stable en ny næring for 
tareoppdrett på beina.

De mange klimafordelene og robustheten har fått flere til å satse på taredyrking. Her er det Simon Høyland i Lerøy som er i aksjon.  FOTO: HEDVIG IDÅS
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Ville du tatt en slurk av vannet hvis 
du visste at det er hentet fra sluket?

Rensing av vann kan 
hindre vannmangel

GJENVINNING og gjenbruk av 
vann som har rent ut i avløps
anlegget, kan bli en av de  
 viktige løsningene for vann
mangelen, mener FN. 

Vi nordmenn føler sjelden på vann
mangelen som har rammet mange steder 
i verden. Vi bruker 180 liter vann i døgnet, 
ifølge SSB. Vannet som renner ut av sluket 
i dag, renses før det forsvinner videre ut i 
fjorder, innsjøer og elver.

Denne sommeren har vi igjen hørt 
om vannmangel mange steder i verden. 
Presset øker på at vi må gjenbruke vannet. 
Befolkningstallet øker, mens vannkildene 
forsvinner. Vi opplever klimaendringer, og 
forurensningen øker.

– Det må bli mer gjenbruk av vann. Vi har 
ikke andre alternativer, sier Richard Connor, 
ansvarlig for vannrapporten United Nations 
World Water fra Unesco, til AFP.

NAMIBIAS HOVEDSTAD WINDHOEK har vært 
en pioner for gjenbruk av avløpsvann til 
drikke vann. Byen har siden 1960tallet er
faring med å gjenbruke vann. Også Singa
pore har fått på plass et rensesystem for 
 resirkulering av vann. Frankrike er neste 
land som er i gang med å gjenbruke vann, 
men til landbruket. I landene ved Middel
havet, samt i Texas og Mexico brukes i dag 
gjenbruksvann i landbruket. Globalt går to 
tredeler av vannforbruket til landbruket.

Norge er også involvert i prosjekter for 
gjenvinning og gjenbruk av avløpsvann.

– Det er ikke først og fremst teknologien 
det står på, det er utviklet flere løsninger for 
å gjenvinne og utnytte ressurser fra avløps
vann. Barrierene ligger ofte i regel verket og 
manglende forretningsmodeller, sier senior
forsker Hermann Helness i Sintef. 

Han leder et EUprosjekt der fem land 
er involvert.

DET ER HOVEDSAKELIG to måter å gjenbruke 
vann til drikkevann. Det vanlige er å be
handle avløpsvannet og deretter blande 
med ubrukt ferskvann, før det sendes inn 
i vannsystemet og ut til forbrukerne.

Det andre, og mindre vanlige, er å ikke 
la det rensede vannet inngå i ubrukt fersk
vann. I stedet blir avløpsvannet renset og 
sendt direkte tilbake i drikkevannssystemet.

– Dette er virkelig gjenbruk av vann. 
Hvis man gjenbruker vannet flere ganger, 
forbruker man ikke av det ubrukte van
net, sier Connor som står bak Unesco 
rapporten.

Han sier gjenbruk av avløpsvann koster 
mindre og krever mindre energi enn avsalt
ing av sjøvann, en løsning som vi kan bli 
mer avhengig av hvis vannmangelen øker.

– La oss komme i gang nå. Det blir 
bare dyrere hvis vi venter, og det blir mer 
krevende å få det til.

VI I EUROPA gjenbruker fortsatt lite av av
løpsvannet. Det er fem ganger mer kost
bart å rense avløpsvannet enn å bruke nytt 
vann fra grunnvannet, elver eller innsjøer.

Globalt går mer enn 80 prosent av 
verdens avløpsvann rett ut i naturen, ube
handlet, ifølge en FNrapport fra 2017 som 
sier at ubrukt avløpsvann er en uutnyttet 
ressurs.

– Vi er nødt til å finne løsninger for 
dette, spesielt for utviklingsland som ikke 
har ressurser nok til å gjennomføre gjen
bruk av brukt vann, sier Connor.

Han understreker at det ikke er noen 
grunn til å rynke på nesen, selv om vann 
går fra avløpet og tilbake til vannkranen.

– På den internasjonale romstasjonen 
drikker astronauter vann som er gjenvun
net fra svette og urin. Ingen av dem er blitt 
syke eller hatt vondt av å drikke gjenbrukt 
vann.
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Fra avfall til salgbar protein-masse og 
gass på rekordtid
Hyperthermics utvikler og
leverer kompakte biotekniske
anlegg som omdanner organisk
avfall til fornybar energi, som biogass og 
proteinmasse.

– Det skjer betydelig raskere enn andre 
løsninger markedet, sier Stig Amdam, 
salgssjef i Hyperthermics.

– Rekordtid betyr på under 24 timer, 
fortsetter Amdam. 

Den raske prosessen er mulig fordi 
Hyperthermics bioteknologi bruker lev-
ende hypertermofile bioorganismer fra 
varmekilder som for eksempel vulkaner 
og oljebrønner. Disse unike bakteriene 
arbeider i en temperatur på 80 grader C 
og er svært effektive, slik at nedbrytnin-
gen av avfallet går raskt.  
Når Hyperthermics anlegg produserer 
proteinmasse, får du ti prosent biogass 
som biprodukt.Det kan brukes til drift av 
anlegget, eller som rimelig og miljøvenn-
lig oppvarming.

– Ved å ta i bruk teknologien vår kan 
akvakulturindustrien tjene penger sam-
tidig som de blir kvitt avfallet sitt på en 
bærekraftig måte, sier Amdam. 

Bærekraftig løsning
I prosessen blir avfallet fra oppdrettsan-
legg omdannet til et pulver som inne-
holder mye protein, en proteinmasse, 
som er utmerket fôringrediens til 

kjæledyr. Metoden bidrar til lavere netto 
produksjonskost i den landbaserte
havbruksnæringen. Samtidig åpner det 
for en helt ny inntektskilde for hele 
næringen. 

– Med stadig strengere utslippskrav på 
land, er det nok bare et spørsmål om tid 
før også de havbaserte akvakulturanleg-
gene er forpliktet til å håndtere avfall fra 
fiskebrukene sine i lukkede systemer.
 
Hyperthermics-teknologien er et godt 
incitament for industrien til å ta i bruk 
bærekraftige løsninger som dette, sier 
han. Teknologien er 100 prosent mil-
jøvennlig. Når bakteriene fordøyer av-
fallet på en kontrollert måte, er det den 
samme syklusen man finner
ellers i naturen. 

Amdam legger til: Den samme teknol-
ogien kan også brukes på andre avfall-
styper, som fra for eksempel meieri- og 
bryggeriindustrien.

– Vår teknologi gir en unik mulighet til 
å kommersialisere veien mot en renere 
og mer bærekraftig verden, mener Stig 
Amdam, salgssjef i Hyperthermics. 

Les mer: www.hyperthermics.com

En spennende reise
Hyperthermics har siden 2006 arbeidet 
med hurtignedbrytning av biomasse. 
Ideen var allerede da å ta i bruk hyper-

termofile bakterier.

Det har vært en lang reise med å teste
ut teknologien i laboratorium i samar-
beid med Universität Regensburg i Tysk-
land. Selskapet holder til i Ulsteinvik, og 
har hatt et pilotanlegg hos avfallsselska-
pet Lindum i Drammen siden 2017.  

– Dette anlegget omdanner
blant annet matavfall og kloakkslam
til biogass. Der har teknologien vår 
utvidet biogassproduksjonen, avslutter 
Amdam.

ANNONSE FRA HYPERTHERMICS

ANNONSE FRA HYPERTHERMICS
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Fabrikksjef i Høyanger, 
Arne-Martin Kjærland, 
sier aluminiums-
industrien har vært 
gjennom store 
endringer de siste 
årene. Nå vil han vise 
at de kan bli enda mer 
miljøvennlige. 

Gjenbruk kan øke produksjonen til Hydro med 100.000 tonn i året. 

Arne-Martin Kjærland 
løfter en neve med 
små biter med 
aluminium, som 
nesten ser ut som grus. 

Tema BÆREKRAFT

Klemmer aluminiumet 
ut av gamle kaviartuber

Primæraluminium 
lages av alumina, som 
importeres fra Brasil. 
Her byttes anoder i 
elektrolysecellene.
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GAMLE KAVIARTUBER, avkappede 
rør og oppklippede høyspent-
kabler. I støperiet til Hydro i 
Høyanger står tre store sek-
ker med skrapmetall. 

Det skal smeltes om i store ovner og 
blandes med helt ny aluminium, såkalt 
primæraluminium. Det fører til at slutt-
produktet får betydelig lavere karbonfot-
avtrykk og blir mer bærekraftig, for klarer 
fabrikksjef i Høyanger, Arne-Martin Kjær-
land. 

Det siste året har verket i Høyanger ledet 
et pilotprosjekt i Hydro for å øke bruken av 
resirkulert aluminium. Målet er at tilførse-
len av brukt aluminium skal bidra til å øke 

selskapets aluminiumsproduksjon i Norge 
med 100.000 tonn i året, om lag ti prosent. 

Det som gjør aluminium unikt, er at kva-
liteten er like god enten det er resirkulert 
eller primært. 

– Når det smeltes om, beholder det alle 
de samme egenskapene som formbar-
heten, lettheten og styrken, sier Kjærland. 

INNE PÅ VERKET er det varmere enn en ste-
kende sommerdag. Her produseres alu-
minium gjennom elektrolyse. 

Til prosessen trengs det store mengder 
strøm. Den kommer fra vannkraften, som 
produseres fra de bratte fossefallene som 
omkranser Høyanger. 

Kraften som går med til aluminiums-
produksjon, er over 13 prosent av Norges 
totale vannkraftproduksjon i et normalår. 
Det betyr at det daglige energiforbruket til 
aluminiumproduksjon tilsvarer det årlige 
forbruket til to-tre tusen husholdninger, 
ifølge forskningsinstituttet Sintef. 

DE SISTE ÅRENE har det skjedd enorme 
endringer i måten å tenke på, forklarer 
fabrikksjefen. 

– Før skrøt vi av hvor mye strøm vi 
brukte i produksjonen, nå skryter vi av 
hvor lite vi bruker, sier Kjærland. 

Bærekraft er blitt viktigere. Kundene er 
blitt opptatt av klima. Alle regner karbon-
fotavtrykk.  På Hydros minste aluminiums-
verk er det i det grønne skiftet de virkelig 
kan konkurrere. Tilgangen på vannkraft 
gir dem allerede lavere utslipp i produk-
sjonen enn det som er vanlig i andre land. 

På resirkulering ligger Hydro i Høyan-
ger helt i tet, sier Kjærland. 

– Dette hadde aldri skjedd uten Paris-
avtalen. Det var den som virkelig satte fart 
på denne måten å tenke på.

ETTERSPØRSELEN etter aluminium har økt 
betydelig de siste ti årene, og produksjo-
nen i verden har nesten doblet seg. Det 
fører også til betydelige utslipp. 

Store aktører fra dagligvarebransjen, næringsaktører og forskningsinstitusjoner 
samles nå i et partnerskap hvor norsk matkorn og planteprotein står i sentrum. 
«Partnerskap for matkorn og planteproteiner» har en visjon om å øke andelen norsk 
korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent opp til 90 prosent i 2030. 

Dette hadde 
aldri skjedd  
uten Paris-
avtalen. Det  
var den som 
virkelig satte  
fart på denne 
måten å 
tenke på.

Arne-Martin Kjærland,  
fabrikksjef
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I støperiet til Hydro i 
Høyanger skal det 
brukes mer resirku-
lert aluminium. Her 
er arbeidere i gang 
med et støp. 

Tema BÆREKRAFT
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Kredinor har digitalisert ni millioner papirfakturaer hvert år. Digitaliseringen 
sparer kostnader til både å fysisk printe, pakke, sende, motta og håndtere brev 
ut til kunde. I tillegg til papirfakturaer digitaliseres også fortløpende andre brev. 
– I 2020 og så langt i 2021 har vi spart mer enn 700 trær med de digitale løsnin-
gene Kredinor tilbyr, sier Edda Flatlandsmo, bærekraftansvarlig i Kredinor.
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En gammel høyspent-
ledning skal brukes 
som råstoff til 
aluminiumsproduk-
sjon. Områdeleder 
Helge Vadheim (til 
høyre) i støperiet 
sjekker kvaliteten.

Tema BÆREKRAFT

Fabrikksjef Arne-
Martin Kjærland vil 
ta i bruk mer 
resirkulert alumi-
nium. Her står han 
foran blokker som er 
importert fra 
Russland. – Dette vil 
vi bort fra, sier han. 

Hydros anlegg i 
Høyanger startet opp 
i 1917. Det var et av de 
første produksjons-
stedene for primæra-
luminium, eller 
flytende aluminium, i 
Norge.
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Hvor og hvordan vi bygger boliger har stor betydning for klimaavtryk
ket vårt. Forskere i Sintef har derfor utviklet et verktøy som viser miljø
konsekvensene ved boligbygging og ifølge selskapet gjør det enkelt å sam
menlikne ulike alternativer. Verktøyet EE Settlement kan også brukes for å 
dokumentere at man oppfyller kravene til bærekraft og klima gassutslipp.

I fjor ble det produsert over 65 millio
ner tonn aluminium, det meste i kullfyrte 
anlegg i Kina. 

Norge sto for to prosent av den globale 
produksjonen, og slapp ut nesten to mil
lioner tonn CO2 gjennom aluminium
produksjon. Det utgjør rundt fire prosent 
av vårt totale CO2utslipp. 

– Aluminium fra Kina har firefem gan
ger så høyt fotavtrykk som det vi produ
serer i Norge. Og gjennom prosjekter som 
dette viser vi at vi kan redusere utslippene 
ytterligere, sier Ola Sæter, som er ansvar
lig for alle Hydros metallverk. 

Forventningene fra kundene til pro

dukter med lavt fotavtrykk øker, forkla
rer direktøren. 

– Dette er et område hvor lønnsomhet 
og bærekraft går hånd i hånd, og vi er opp
tatt av begge deler. Skal vi ha bærekraftig 
drift i Høyanger, må det være lønnsomt.

DET BRUKTE ALUMINIUMET som tilsettes i stø
periet i dag kommer fra et resirkulerings
anlegg i Danmark. Ellers kommer metallet 
fra skraphandlere i Norge og Danmark. 

Når Hydro skal øke mengden brukt alu
minium, vil det komme fra Skandinavia og 
Storbritannia. 

Med den nye resirkuleringsstrategien 

på plass, er industrikjempen opptatt av 
at nordmenn også må bli flinkere til å 
 resirkulere. 

For mye havner på forbrenningsanlegg, 
men selv her kan man hente ut råstoff til 
Hydros produksjon. 

DE BRUKTE KAVIARTUBENE fra forbrennings
anleggene har en lavere kostnad enn de 
vanlige råstoffene til aluminium, alumina, 
som importeres fra Brasil. 

– Og den marginen – det å håndtere 
skrapet fra kilden og inn på støperiene 
våre på en effektiv måte – gjør at vi får et 
rimeligere, kostnadseffektivt råstoff inn i 
produksjonen vår, sier Sæter. 

– Er det viktig for dere at folk flest er 
flinke til å resirkulere aluminium? 

– Helt klart. Forbruket av aluminium 
har økt eksponentielt de siste ti årene. Nå 
brukes det stadig mer i alt fra elbiler til 
bygg. Disse materialene skal etter hvert 
tilbake i loopen, og derfor vil tilgangen på 
skrap bare øke, sier Sæter. 

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER Tina Skudal 
i Bir sier store mengder aluminium fra 
forbrukere havner i restavfallet, selv om 
det burde gått til gjenvinning. 

– Det er kommet enorme mengder alu
miniumsprodukter på markedet. Vi slø
ser rett og slett med det. Former til grillen, 
lakseformer og begre. Dette er produkter 
som kan gjenvinnes og få nytt liv, sier hun.

Verre er det med blandingsproduktene 
som emballasje satt sammen av plast og 
aluminium og kaffekapsler.

– Det er nærmest umulig å gjenvinne. 
Kaffekapsler er veldig arbeidskrevende å 
gjenvinne. Det er rett og slett et produkt 
hvor man sløser med ressurser, sier hun.

Skudal oppfordrer alle forbrukere til å 
resirkulere så mye aluminium som mulig. 
Havner kaviartuben i bosset, blir den brent 
i forbrenningsovnene i Rådalen.

– Vi vil mye heller at folk skal være flinke 
til å kaste det i glass og metall. De fleste er 
flinke, men det er kanskje ikke alle som er 
kjent med at aluminium er så gjenvinn
bart, sier hun. 

I STØPERIET er arbeiderne i full gang med et 
nytt støp. Også her var Høyanger først ute 
med å ta i bruk en ny støpeform. Men i dag 
er det noe som går galt. Midt i prosessen 
går alarmen, arbeidere i sølvfargede frak
ker og hjelmer iler til. Støpet må avbrytes. 
Et filter har gått tett. 

Hydro er fortsatt en hjørnesteinsbedrift 
i Høyanger. Om lag 165 av kommunens vel 
4000 innbyggere jobber ved verket. Nå kan 
det bli enda flere arbeidsplasser for å få fart 
på bruk av resirkulert metall. 

Hydro vurderer å ta i bruke de gamle 
lokalene til bilfelgprodusenten Fundo, 
som gikk konkurs i 2009. Da mistet 350 
jobben. Nå kan det komme 15–20 nye ar
beidsplasser her. Sæter forteller at selska
pet jobber mot en investeringsbeslutning 
i løpet av høsten. 

– Det vil være fantastisk å kunne skape 
ny aktivitet basert på et sånt prosjekt. Det 
vil også få ringvirkninger for andre aktø
rer i området, sier fabrikksjef Kjærland. 

TEKST: Marie Misund Bringslid
FOTO: Paul S. Amundsen

4%
Norge slapp ut nesten  
to millioner tonn CO2  
gjennom aluminium
produksjon i fjor. Det  
utgjør rundt fire prosent  
av vårt totale CO2utslipp. 



10 TORSDAG 16. SEPTEMBER 2021

Kan Bitcoin være “grønn”?
Bitcoin har nylig opplevd kritikere 
presenterte det som et miljømessig 
sløsende nettverk som ikke kan 
opprettholde langsiktig perspektiv. 
Nylige forskningsrapporter viser 
imidlertid både en meningsfull skift mot 
grønne energikilder som driver Bitcoin 
-nettverket, samt potensielle metoder 
for å “resirkulere utslippene”.

Fremover må det elektroniske avfallet 
som skapes ved mining-operasjoner 
tas opp, spesielt når energiforbruk blir 
gjenstand for offentlig diskusjon. I følge 
vår forskning utført med Norstat, en 
av grunnene (og ikke den største) for 
å ikke eie kryptovaluta er usikkerhet i 
miljøvennligheten.

Så hva er statusen til grønn Bitcoin 
idag?
Hvis vi omdanner Bitcoin til et 
verktøy, er det lettere å forstå hvordan 
strømforbruket kan utnyttes for å tjene 
flertallet.

Energien som produseres av Bitcoin 
mining kan kobles til et faktisk fornybart 
energinett. I 2019 ble 74,1% av Bitcoin 
mining drevet av fornybar energi.

Med veksten av Bitcoin har land som 
Sverige, Island og Norge blitt mer 
populære destinasjoner for Bitcoin 
mining på grunn av utbredelsen av 
fornybare energikilder. Det rapporteres 

at Kina fremdeles står for rundt 70% 
av Bitcoin -mining med bare 16% 
avhengighet av fornybar energi.  
Derimot Norge produserer kraft med 
98% fornybar energi.

Nøkkelen til å kutte kostnader har alltid 
vært historisk sentrert rundt å finne de 
billigste energikildene å koble til. I dag 
trenger ikke dette å bety at kull og andre 
ikke -fornybare energier vil fortsette å 
vinne - den grønne kraften blir billigere.

Tross alt, alt avhenger av kostnaden. 
Etter hvert som forbrukerne blir stadig 
mer interesserte i bærekraft, krypto-
nettverk og selskaper vil forplikte 
seg til å finne grønne løsninger med 
samme ønske som kryptofagfolk har 
brukt i den nåværende desentraliserte 
finansbevegelsen.

Norwegian Block Exchange er et av 
slike eksempler. Som en løsning for 
å redusere transaksjonskostnader for 
luftfartsindustrien, er NBX i dag en 
kryptovaluta-utveksling som lar
hvem som helst bli kjent med de mest 
populære kryptovalutaene og få en 
innsats i fremtidens 
finans.  
 
“Med et solid grunnlag for å utvikle nye 
produkter og tjenester, jobber teamet 
vårt daglig med å bygge en bro mellom 
tradisjonell økonomi og muligheten til å 

ha billigere og raskere transaksjoner.  
Industrien går virkelig fremover, dog 
ikke uten hindringer, men vi i NBX synes 
fremtiden er lys, og vi baner allerede 
veien for å bli den første kryptobanken 
i Norden, sier Stig Aleksander Kjos-
Mathisen, administrerende direktør i 
Norwegian Block Exchange. 
 
Vil du vite mer?  
Besøk oss på www.nbx.com for mer 
informasjon.  

ANNONSE FRA NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE

ANNONSE FRA NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE
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Gjenbruk og gjenvinning er helt avgjørende for  
å nå klimamålene. Sirkulær økonomi vil være en  
forutsetning i fremtiden, og leverandører og 
kunder må samarbeide for at vi skal få til en reell 
endring, sier Espen Josten, Teknisk sjef Tarkett AS.

– Som en av verdens største gulvprodusenter har vi i 
Tarkett et  stort ansvar for å tenke langsiktig og levere 
bærekraftige produkter og løsninger. Vi er overbevist 
om at en sirkulær omstilling er den rette strategien for 
å spare jordens ressurser, redusere avfallsmengden og 
bidra til å bremse den globale oppvarmingen.

Tarkett reduserer sitt klimafotavtrykk blant annet 
ved gradvis å redusere avhengigheten av fossil 
energi på fabrikkene, resirkulere prosessvann og 
erstatte fossile råvarer med biobaserte alterna- 
tiver. Men det er i arbeidet med resirkulerte  
materialer vi finner de største klimafordelene. Som 
en del av dette arbeidet lanserte vi for to år siden, 
en ny banebrytende teknologi som vasker bort lim 
og sparkel fra utrevne vinylgulv slik at materialet 
kan gjenvinnes. Tarkett har også åpnet et gjenvin-
ningsanlegg som muliggjør prosessen med å skille 
garn fra gamle teppefliser.

– Gjenvinning handler ikke bare om tekniske løsninger – 
hele verdikjeden må fungere, fra tegnebordet til 
gjenvinning. Derfor legger vi mye arbeid i å få rutiner 
og logistikk på plass, for å få gjennomført innsamlingen. 
Vi vil vise at sirkulær økonomi i praksis er reelt, og 
være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord 
til handling, sier Espen Josten.

Klimagevinsten ved gjenvinning er betydelig. Hvis 
en kvadratmeter vinylgulv resirkuleres i stedet  

for å gå til forbrenning, vil klimagassutslippene 
reduseres med rundt 10 kilo. For teppefliser er 
tilsvarende beregning omtrent 6 kilo. Dette betyr 
klimabesparelser på flere tonn for et gjenvinnings- 
prosjekt på noen hundre kvadratmeter.

– Men for å få den virkelig store effekten trenger vi  
hjelp fra kundene til å finne alle disse gulvene som vi 
kan resirkulere. Vi har en nogenlunde oversikt på hvor 
gulvene våre ligger, men vi har ikke kjennskap til når 
en eiendomsutvikler bestemmer seg for å rive dem ut.  
For å få til det grønne skiftet trenger vi at også eien-
domsutvikleren gjør en kartlegging av resirkulerbar-
heten av de mindre fraksjonene før de river. En sirkulær 
omstilling skjer gjennom godt bransjesamarbeid, 
mener Espen Josten.

Om Tarkett
Tarkett har produsert gulv i Norden siden 1886 og 
er i dag en av verdens største produsenter med 33 
produksjonsenheter, 12.000 ansatte og en omset-
ning i 2020 på 2,6 mrd Euro. Hovedkontoret ligger 
i Paris. I produktporteføljen inngår blant annet 
parkett, vinyl, linoleum, laminat og tepper til både  
private og offentlige miljøer. Tarkett arbeider lang- 
siktig og strategisk, og i henhold til Tarkett Human- 
Conscious DesignTM , for å redusere råvareuttak 
og klimapåvirkning gjennom sirkulær økonomi. 
Målet er å skape en positiv effekt på menneskers 
inneklima – og planeten vår. Les mer om vårt 
arbeid for bærekraft på tarkett.no

ANNONSE FRA TARKETT

ANNONSE FRA TARKETT

Tarketts bærekraftsarbeid er sirkulær 
økonomi i praksis
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The Ocean Cleanup 
ønsker å samle opp 90 
prosent av plasten i 
verdenshavene og har 
jobbet med en plastopp-
samler som skal kjøre 
døgnet rundt hele året. 
De har nå hatt sin første 
tur med plastoppsamle-
ren. Her har det blitt 
utført mange tester, og 
systemet virker slik som 
tenkt, opplyser Mørenot. 
De vil nå gå på en ny 
seksukers tur.   

FOTO: THE OCEAN CLEANUP

Tema BÆREKRAFT

Med en ny prototyp på en plastoppsamler vil The Ocean Cleanup fjerne                nær all plast i havene. Det norske selskapet Mørenot er sterkt involvert i utviklingen.



13TORSDAG 16. SEPTEMBER 2021

Plast i havet er den miljøutfordringen aller flest er bekymret for, og som flest mener det 
haster aller mest å løse. Det viser en spørreundersøkelse Opinion har gjort på oppdrag 
for WWF Verdens naturfond. Blant de spurte svarer 56 prosent at de er svært bekymret 
for plastforsøpling av verdenshavene, 35 prosent er ganske bekymret. Kun 3 prosent er 
svært lite eller ganske lite bekymret, og 6 prosent svarer verken eller. 

Med en ny prototyp på en plastoppsamler vil The Ocean Cleanup fjerne                nær all plast i havene. Det norske selskapet Mørenot er sterkt involvert i utviklingen.

Slik vil de renske
havene for plast
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Tema BÆREKRAFT

VI ER VIRKELIG stolte av å være 
med på dette. På en skala fra 
én til ti så er vi på tolv, sier 
Mørenot-sjef Arne Birkeland 
til NTB.

Selskapet The Ocean Cleanup ble  stiftet 
i 2012 av den nederlandske gründeren 
Boyan Slat. Målet er å samle opp 90 pro-
sent av den flytende plasten i verdens-
havene.

DEN FØRSTE VERSJONEN  av plastopp-
samleren fungerte imidlertid ikke etter 
hensikten, og i juli lanserte det inter-
nasjonale selskapet en ny prototyp. Her 
er det norske selskapet Mørenot tungt 
 involvert i utviklingen.

Enkelt forklart skjer oppsamlingen ved 
at to automatiserte båter kjører parallelt 
rundt i havet med et stort nett mellom seg. 
Den store nettposen samler opp plasten, 
og disse posene byttes jevnlig ut.

Prototypen skal seile rundt hele døgnet 
gjennom hele året. I slutten av juli ble den 
satt ut i Stillehavet for å starte arbeidet.

MØRENOT HAR LAGET nettet samt elektronik-
ken som er inni. Selskapet har også stått 
for design og testing, i tillegg til produk-
sjon av utstyret.

Det over hundre år gamle norske sel-
skapet er til vanlig en global leverandør 
til fiskeri, oppdrett og seismikkindustrien. 

Mens selskapet har bidratt til å samle 

opp fisk i årevis, er det nå altså plast som 
skal samles opp – og det uten at det hav-
ner fisk eller andre dyr i nettet.

– Man har sett på atferdsmønster, ana-
lysert dette og utviklet rømningsåpninger. 
Det er i tillegg satt inn akustiske skremme-
signaler og skremmelys for å sikre at det 
ikke fanges opp dyr og fisk. Det er også ka-
meraovervåking, sier Birkeland.

– Så finnes det også en nødutløsning fra 
fartøyene dersom man er i ferd med å gå 
inn i en situasjon som kan skape en dyre-
tragedie, sier han.

HVERT ENESTE ÅR havner så mye som 
åtte til tolv millioner tonn plast i havet, 
ifølge  Verdens naturfond (WWF). Det til-

Notene og tekno-
logien har blitt nøye 
testet over lengre 
tid. I slutten av juli 
ble konstruksjonen 
sluppet ut i 
Stillehavet.  

FOTO: TONY HALL / 

MØRENOT

På den neste turen 
med plastopp-
samling vil det bli 
brukt mindre tid på 
å testing, og mer tid 
på faktisk plastopp-
samling. Likevel: 
The Ocean Cleanup 
samlet flere tonn 
med plast på sin 
første seksukers tur 
også.   

FOTO: THE OCEAN 

CLEANUP

Det norske selska-
pet Mørenot har 
produsert notene og 
teknologien bak det 
som er The Ocean 
Cleanups nye 
prototyp på en 
plastoppsamler i 
havet. Bildet til 
høyre: Vidar 
Kvalevåg i Mørenot 
Aqua.   

FOTO: TONY HALL / 

MØRENOT
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Vi deler på 
ansvaret for 
situasjonen slik 
den har blitt, men 
vi er definitivt 
også en del av 
løsningen. 
Arne Birkeland, Mørenot

svarer om lag 15 lastebillass i minuttet.
Mørenot-sjefen  erkjenner at fiske-

industrien og utstyrsleverandører som dem 
selv, må ta sin del av ansvaret for deler av 
for søplingen.

– Vi er nødt til å ta innover oss at vi, 
som utstyrsleverandør i en industri i et 
hundre årsperspektiv, har hatt ekstremt 
fokus på effektivitet og ikke bærekraft, sier 
han og peker på problemstillinger med 
plast avfall som havner i havet, og utstyr 
som for svinner eller sliter seg løs.

– Vi deler på ansvaret for situasjonen 
slik den har blitt, men vi er definitivt også 
en del av løsningen, sier Birkeland.

TEKST: Fredrik Moen Gabrielsen, NTB

Hvert eneste år havner så mye som åtte til tolv millioner tonn 
plast i havet, ifølge  Verdens naturfond (WWF). 

12.000.000

Nortura har som første norske landbruksbaserte matvareprodusent sluttet seg til 
FNs Global Compact, et nettverk av bedrifter fra hele verden som ønsker å gjøre 
næringslivet mer bærekraftig. - I fjor vedtok vi en ny konsernstrategi hvor bære-
kraftig utvikling av virksomheten og produktene står sentralt i byggingen av frem-
tidens egg- og kjøttsamvirke, sier konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen. 
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Enkel vei til bærekraft
Miljøfyrtårn er en enkel måte å bli 
miljøsertifisert på. Miljøfyrtårn er en EU-
godkjent miljøsertifisering som gir deg 
konkurransefortrinn og rigger deg for 
den grønne fremtiden. 

Hvorfor er det viktig å bli Miljøfyrtårn?
Verden bruker stadig mer ressurser og 
presset på miljøet øker år for år. Dette 
er noe flere og flere bedrifter ønsker 
å gjøre noe med. Og ved hjelp av 
Miljøfyrtårnsertifisering kan din bedrift 
være med på å redusere belastningen 
på miljøet, sier konsulent Anders Lunde i 
konsulentfirmaet Fama Norge AS. 

I tillegg til å ta ansvar i det grønne 
skiftet, vil Miljøfyrtårnsertifisering også 
hjelpe din bedrift med bærekraftig vekst 
og økt lønnsomhet. Det er derfor mange 
gode grunner til å starte prosessen med 
miljøsertifisering, før heller enn senere. 

Styrket konkurransekraft ved å bli 
Miljøfyrtårn
Ved hjelp av Miljøfyrtårnsertifisering 
blir din bærekraft konkret, målbar og 
lønnsom. Med effektive tiltak som er 
skreddersydd for din bransje, reduseres 
energiforbruket ditt. Du gjør mer 
miljøvennlige innkjøp, får mer effektiv 
transport og mindre avfall. Fama Norge 
AS bistår også bedriften din så lenge 
den er Miljøfyrtårnsertifisert, slik at en 
hele tiden kan forbedre klimaregnskapet 
sitt. 

De fleste bransjer merker også 
at det blir strengere miljøkrav i 
offentlige anskaffelser, og ved hjelp 
av Miljøfyrtårnsertifisering kan en 
dokumentere bedriftens miljøarbeid, 
og dermed bli kvalifisert til å delta 
i flere anbud. Som et eksempel har 
Oslo kommune nylig bestemt at alle 
byggeplasser nå skal være fossilfrie og 
om noen år helt utslippsfrie. 

Fama Norge er kvalitet
Med riktig veiledning er det veldig 
overkommelig å bli Miljøfyrtårn og det 
krever ikke så mye som mange kanskje 
tror. Vi har gode prosesser som gjør 
at du får veiledning fra start til mål, 
sier Lunde. Etter sertifisering følger vi 
deg opp og sørger for at du når dine 
klimamål som bedrift.  

Konsulenter for alle bransjer
Fama Norge er spesialister på 
sertifiseringsprosesser og søknadspliktig 
arbeid.  Av andre tjenester tilbyr 
vi bistand innen søkepliktig arbeid 
som mesterbrev på realkompetanse, 
byggesøknader og sentralgodkjenning.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for å 
høre mer om hvordan Fama Norge kan 
hjelpe deg med å oppnå økt lønnsomhet 
og samtidig slå et slag for en grønnere 
fremtid!

ANNONSE FRA FAMA NORGE

ANNONSE FRA FAMA NORGE

Anders Lunde, Konsulent i Fama Norge
Mobil: 969 23 887
E-post: anders@fama.no
www.fama.no
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Bushflyene bringer håp i en krevende tid
Sjelden har bærekraftsmålene vært mer 
aktuelle. MAF bidrar ved å nå isolerte 
samfunn med livreddende hjelp, lindre 
deres situasjon, og bidra til å redusere 
fattigdomsøkningen. 
 
Flere steder i verden har den positive 
utviklingen som bærekraftsmålene har 
ført til, blitt reversert på grunn av covid-
19-pandemien. Dette har resultert i at 
150 millioner mennesker har blitt dyttet 
ut i ekstrem fattigdom, stående på bar 
bakke, stikk i strid med FNs løfter om at 
ingen skal bli utelatt. 

FNs bærekraftsmål ble vedtatt av 
FNs generalforsamling i 2015 og er 
verdens felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene. Bærekraftsmålene 
består av 17 mål, 169 delmål og 232 
indikatorer som en kan måle oppnådde. 
Bærekraftsmålene reflekterer de tre 
viktigste dimensjonene av bærekraftig 
utvikling: klima og miljø, økonomi, samt 
sosiale forhold.

Positive ringvirkninger
Gjennom bushflyene har MAF en 
direkte påvirkning på gjennomføringen 
av bærekraftsmålene, ved å 
tilrettelegge flyvninger slik at andre 
hjelpeorganisasjoner når ut med sitt 
arbeid. 

Det får store positive ringvirkninger 
for lokalsamfunn når MAF begynner 

å fly dit ingen andre flyr. De primære 
behovene dekkes gjennom økt tilgang 
på vann og helsepersonell. MAF flyr 
brønnborere, leger, tannleger og lærere, 
noe som resulterer i mindre sykdom, 
og gir mer tid til arbeid og skole. Slik  
øker også handelen i området som 
igjen fører til økonomisk vekst og økt 
levestandard for lokalbefolkningen. 
Dette skaper mer stabile samfunn hvor 
det er større sannsynlighet for at det vil 
være fred mellom fiender nettopp fordi 
befolkningen har bedre helse, mindre 
fattigdom og har fått økt trygghet og 
livskvalitet. 

– Hvis MAFs partnerorganisasjoner 
ikke når ut til isolerte folkegrupper, 
vil bærekraftsmålene aldri oppnås. 
Det er i avsidesliggende områder det 
ofte mangler tilgang på helsetjenester, 
utdanning, likestilling og rent vann. Det 
er jeg glad for at vi bidrar til å endre, sier  
Willy Ludvigsen, daglig leder i MAF 
Norge.

MAF flyr dit få andre flyr; vi sørger for 
at de stemmeløse, de marginaliserte, de 
som bor på utilgjengelige steder, ikke 
skal bli glemt. Alle mennesker har lik 
verdi og skal bli like høyt prioritert.  
 
MAF (Mission Aviation Fellowship) 
har 123 bushfly i 27 land. Hvert år 
gjennomfører MAF 52 000 flyvninger, 
frakter 149 000 passasjerer for 
over 2000 organisasjoner til 1400 

destinasjoner. 5000 av disse 52 000 
flyvningene er ambulanseflyvninger 
som er med å redde liv for tusenvis 
av mennesker, i tillegg til stadig flere 
vaksineflyvninger.

ANNONSE FRA MAF

ANNONSE FRA MAF

Willy Ludvigsen, daglig leder
Mobil: +47 99 64 60 30
E-post: willy@maf.no
www.maf.no
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Fra preik til praksis
– Det er mye preik rundt bærekraft. 
Altfor mye. Hvis bærekraft skal bli 
lønnsomt må det inn i kjernen av 
forretningen og ryggmargen på de 
ansatte. Man kan ta store skritt eller små 
skritt, det viktigste er å komme i gang før 
det er for sent, sier Stine Lise Hattestad 
Bratsberg.

Hun er leder for bærekraftssatsningen 
i KPMG, og har oppnådd høy 
annerkjennelse for arbeidet med 
bærekraftsmålene i strategiarbeid 
for både privat og offentlig sektor. 
Gullvinneren fra Lillehammer-OL har 
de siste årene blitt en pioner innen 
samfunnsansvar og bærekraft i Norge.

Fremtidens næringsliv
KPMG har lang erfaring med 
bærekraftrådgivning. Selskapet har 
hjulpet en rekke virksomheter med 
forståelse av hva bærekraft er og 
hvordan man omsetter gode tanker til 
praktisk gjennomføring.

– Vår oppgave er å hjelpe våre kunder 
til å integrere bærekraft i kjernen av 
virksomheten, kartlegge risiko og 
samtidig se muligheter og rapportere 
på måloppnåelse, slik at fremgang kan 
synliggjøres, sier Hattestad Bratsberg.

– For å lage en god plan for bærekraft 
må man først vite hvor man står. Hva er 
ambisjonene og hvordan ligger man an i 
forhold til konkurrentene og det som er 

forventet av de viktigste interessentene. 
Så må man ta tak i det aller viktigste, 
følge opp og rapportere på fremdrift 
mot konkrete mål og KPI-er. Bærekraft 
er ikke noe man gjør ved siden av egen 
virksomhet, det er en del av hvordan 
man driver virksomheten. Det handler 
om å forme fremtidens næringsliv, og 
dette vil bli et være eller ikke være for 
mange virksomheter, forklarer hun.

Store konsekvenser
En god bærekraftstrategi vil bli 
avgjørende i fremtiden. Avgjørende for å 
skape verdier for virksomhet og samfunn 
på én og samme tid, for å tiltrekke 
seg nye kunder og for å rekruttere de 
klokeste hodene.

Men hva innebærer egentlig en slik 
strategi?

– Bærekraft handler om å ivareta 
mennesker og samfunn, klima og 
miljø og samtidig det økonomiske 
perspektivet. Alle tre ting på én 
og samme tid, forklarer Hattestad 
Bratsberg, og slår fast at det første 
punktet for at bærekraft skal lønne seg 
er å gjøre det virksomhetsnært.

– Bærekraft må være en del av 
beslutningene man tar i hverdagen. Det 
kan ikke være adskilt fra den øvrige 
forretningsstrategien, det må være fullt 
og helt integrert, sier hun.

ANNONSE FRA KPMG

ANNONSE FRA KPMG

Det skjer mye innen bærekraft for 
tiden, både når det gjelder lovgivning, 
regulering og forventninger. EUs 
Green Deal, Fit for 55 og ny 
aktsomhetslovgivning er bare noen 
eksempler på det.

– Det er og blir viktig å forstå at 
bærekraft ikke er et moteord. Det er 
bare å stramme seg opp og integrere 
bærekraft fra A til Å i egen virksomhet, 
avslutter Hattestad Bratsberg.

Vil du vite mer? 
Besøk oss på www.kpmg.no eller skann 
QR-koden for mer informasjon. 
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Den nye normalen: En smart og fleksibel 
kontorløsning 
– Vi ønsker at de ansatte skal oppleve at 
de er en del av fremtidens arbeidsplass. 
Det innebærer fleksible og miljøvennlige 
lokaler med smarte, effektive 
løsninger, sier HR-direktør Line Cecilie 
Jakobsen i Schneider Electric, som 
er et verdensledende selskap innen 
automasjon og energistyring.

I forbindelse med tilbakekomsten til 
kontorene etter pandemien utførte 
selskapet en undersøkelse blant de 
ansatte. Den viste at 83 % ønsket 
seg en hybrid kontorløsning med mer 
fleksibilitet rundt hjemmekontor og 
digitale møterom enn tidligere.

Komfortabel og produktiv
For å imøtekomme dette gjorde 
Schneider en ombygging av sine 
kontorer i Oslo.

– Vi har skalert ned kontorarealene våre, 
slik at vi setter et mindre miljøfotavtrykk. 
Samtidig har vi oppgradert lokalene til 
å blir mer fleksible for ulike typer bruk, 
sier Jakobsen.

Et slikt kontorlandskap krever gode 
og tilgjengelige løsninger for strøm 
og tilkobling. Dette har Schneider 
naturligvis løst med sitt eget Unica 
System+, som gjør strøm lett tilgjengelig 
overalt. Modulære tilkoblingsenheter 
med stikkontakt, USB, VGA, HDMI og 

trådløs QI-lading monteres på flater eller 
grenstaver etter behov, og integreres på 
en stilfull måte. Her er det tatt hensyn til 
både sikkerhet, effektivitet og estetetikk.

– Dette kommer til å bli den nye 
normalen fremover. Den nye 
generasjonen ansatte ønsker åpne 
landskaper, god flyt og fleksibilitet som 
gjør dem komfortable og produktive på 
arbeidsplassen, sier Jakobsen.

Mange gevinster
Smarte automasjonsløsninger er et 
«must» i moderne bygg. Schneider 
Electrics Connected Room Solution 
er en IoT-hub som gir økt drifts- og 
energieffektivitet i lokalene. Systemet 
overvåker lys, varme og ventilasjon, og 
justerer dette etter hvor mange som 
befinner seg i bygget til enhver tid.

– Det er viktig at det er enkelt for oss 
som brukere. Når vi kommer inn i bygget 
så funker alt - uten at man trenger å 
gjøre noe. Og dette styres, reguleres og 
overvåkes fra en sentral, slik at dersom 
det oppstår noen brister i systemet, så 
vet man nøyaktig hva som er feil - og 
hvor. Dermed kan man ofte fikse det 
før brukerne merker det. Det er sømløst 
og smidig, og sikkerhet er alltid i fokus, 
forteller HR-direktøren.

Hun slår fast at det er mange gevinster 

ANNONSE FRA SCHNEIDER ELECTRIC

ANNONSE FRA SCHNEIDER ELECTRIC

ved de nye kontorlokalene.

– At bygget regulerer energibruken er 
både miljøvennlig og kostnadseffektivt. 
I tillegg skaper det en god og fleksibel 
arbeidsplass med stolte og tilfredse 
medarbeidere. Og fornøyde ansatte 
gir fornøyde kunder. Det er et viktig 
prinsipp som ligger i bunn av alt vi gjør, 
sier Jakobsen.

Line Cecilie Jakobsen, HR-direktør i 
Schneider Electric
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Tema BÆREKRAFT

D  bbel 
gevinst  
av ozon-
aksjon

Vi kan ikke se ozon
laget, men det 
beskytter livet på 
jorden mot farlig 
stråling. Montreal
protokollen som fikk 
stanset utslipp som 
skadet ozonlaget, var 
livsviktig for 
menneske heten. 
Samtidig har det 
bidratt positivt til å 
bremse den globale 
oppvarmingen, mener 
en gruppe forskere.
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OZONLAGET er 
det skjøre 
laget av gass 
som beskyt-
ter livet på 

jorden mot kreftfrem-
kallende ultra fiolette 
stråler. På slutten av 
1980-tallet var ozon-
laget i ferd med å bli 
ødelagt som følge av 
store utslipp av skade-
lige gasser.

Alvoret i situasjo-
nen fikk FNs medlems-
land til å bli enige om 
en  internasjonal av-
tale om å redusere ut-
slippene.  Protokollen 
fra Montreal i Canada 

i 1987 regnes som en av 
tidenes mest vellykkede, 
internasjonale avtaler. 

Den førte til at de skade-
lige utslippene nærmest 

stoppet opp.

DET MAN IKKE visste, var at til-
takene for å redde ozonlaget 

også fikk en viktig klimaeffekt, 
nemlig  reduksjon i den globale 

oppvarmingen. Det skriver for-
skere i en artikkel i magasinet 

 Nature.
– Hvis Montreal-protokollen ikke 

hadde forbudt de menneskeskapte gas-
sene som oppløser naturlig forekommende 

ozon, kunne gassene i 2100 ha økt varmen 
på planetens overflate med 2,5 grader cel-
sius – altså mer enn oppvarmingen forårsa-
ket av den karbonforurensningen vi sliter 
med å  redusere i dag, heter det i artikkelen.

Bare temperaturøkningen på cirka én 
grad siden midten av 1800-tallet har ført 
til dagens klimaendringer med økning i 
dødelige hetebølger, kraftigere nedbør og 
stormer og stigende havnivå.

Uten Montreal-avtalen ville man trolig 
ha kommet opp i en svært skadelig opp-
varming av kloden – selv om man skulle 
klare å oppfylle Paris-avtalens ambisiøse 
mål om å få den globale oppvarmingen 
under 1,5 grader, mener forskerne.

DE NÅ FORBUDTE KFK-gassene (klorfluor-
karboner) ville ha ført til en økning på 
rundt 1,5 grader på det globale termome-
teret hvis de fortsatt hadde vært i bruk.

I tillegg til sin ødeleggende effekt på 
ozonlaget, er KFK også en kraftig drivhus-
gass.

Til nå har forskere ikke undersøkt hvil-
ken effekt ekstra UV-stråling ville hatt på 
naturens evne til å absorbere klimagasser.

Siden rundt 1960 har skog og jord 
 absorbert rundt 30 prosent av alle de CO2-
utslippene menneskelig aktivitet har forår-
saket. Havet har tatt opp ytterligere rundt 
20 prosent.

FORSKERTEAMET LEDET AV Paul Young fra 
Lancaster University i England har laget 
modeller som kombinerer data om ozon-
nedbrytning, UV-skader på naturen, jor-

dens naturlige karbonsyklus og klima-
endringer.

Forskerne beskriver at planetens evne 
til å absorbere CO2 ville blitt alvorlig for-
ringet av de ozonødeleggende molekylene.

– En verden som hadde fortsatt å pro-
dusere gasser som ødelegger ozonlaget, 
ville ha vært katastrofal for menneskenes 
helse, fastslår Young.

– Men også for naturen. Økt UV-stråling 
ville ha skadet plantenes evne til å ta opp 
karbon fra atmosfæren, noe som hadde 
betydd høyere CO2-nivåer og økt global 
oppvarming, sier han. 

DEN NYE MODELLEN viser at dersom KFK-
gassene hadde fortsatt å øke, ville det har 
ført til en verdensomspennende kollaps i 
ozonlaget rundt 2040.

Forskerne har beregnet at det ved år-
hundrets slutt ville ha vært over 2000 mil-
liarder mindre tonn CO2 lagret i skog og 
jord – det er tilsvarende 50 år med utslipp 
på dagens nivå.

– Bare dette ville ha lagt til nesten en 
hel grad celsius til globale temperaturer 
innen 2100.

– Dette avslører en bemerkelsesverdig 
kobling mellom to globale miljøhensyn: 
skader på ozonlaget og global oppvarming, 
fastslår medforfatter Chris Huntingford, 
som er forsker ved UK Center for Ecology 
& Hydrology.

TEKST: NTB-AFP
ILL.: Shutterstock / Bergens Tidende

Redningsaksjonen for ozonlaget i 1987 reduserte  
også global oppvarming, mener forskere.

If Skadeforsikring har lagt bærekraft inn i vilkårene. Industrikunder som ikke 
følger FNs bærekraftsprinsipper, kan bli bedt om å gjøre endringer - eller bytte 
forsikringsselskap. - Vi ønsker å motivere selskapskundene våre til å følge UN 
Global Compacts bærekraftsprinsipper, selv om kundene ikke er medlemmer i 
nettverket selv, sier Ifs toppsjef Morten Thorsrud i en pressemelding.
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Posten er en av flere 
aktører som nå ønsker 
å ta i bruk hydrogen-
lastebiler for å kutte 
utslipp. Bildet er fra 
Hellestø-stranden i 
Sola.  

FOTO: SØREN NIELSEN / 

POSTEN

Selskaper som Posten, Coop og Schenker har som mål å få 
100 hydrogenlastebiler på veiene innen 2025, sammen med 
blant andre fyllestasjonsaktører som Everfuel og Hynion.

EN REKKE AKTØRER i transport-
bransjen, kraftbransjen og fylle-
stasjonsbransjen samarbeider 
nå om å ta i bruk hydrogenlaste-
biler i Norge.

Prosjektet H2 Truck er finansiert av part-
nerne, Viken fylkeskommune og Oslo kom-

mune gjennom Klima- og energi fondet.
Blant partnerne i prosjektet er Statkraft, 
Coop, Toyota, Everfuel, DNB, DB Schen-
ker, Posten og Ballard Power Systems (se 
faktaboks for hele listen).

Målet er å få minst 100 hydrogenlaste-
biler på veiene innen 2025, samtidig som 

en rekke fyllestasjoner skal bygges ut. Dette 
er imidlertid avhengig av støtte fra stat-
lige Enova.

Daglig leder Jan Carsten Gjerløw i sel-
skapet Evig Grønn AS er prosjektansvar-
lig for H2 Truck.

– Vi har satt et mål om at de 100 første 

Seniorrådgiver for 
miljø og bærekraft i 
Posten, Hege Sagplass, 
og Jan Carsten 
Gjerløw, daglig leder i 
selskapet Evig Grønn 
AS og prosjektansvar-
lig for prosjektet H2 
Truck.  

FOTO: POSTEN OG KRISTIN 

SVORTE

Tema BÆREKRAFT

Gir gass for å få flere 
hydrogenlastebiler
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hydrogenlastebilene skal være på veien 
innen 2025. Det er ikke noe endelig mål, 
men et foreløpig mål slik at vi kan få dette 
i gang, sier Gjerløw til E24.

– INTRODUKSJONEN AV hydrogenlastebiler 
er avhengig av offentlig-privat samar-
beid. Her er det aktører som er villig til 
å gå foran og satse, og så må det offent-
lige følge opp på ulike måter. Vi vil senere 
komme tilbake til hva det er behov for av 
rammevilkår, sier Gjerløw.

Det finnes flere leverandører av hydro-
genlastebiler, inkludert amerikanske Ni-
kola som også er en stor kunde for norske 
Nel, og Hyundai som har en stor ordre på 
hydrogenlastebiler i Sveits. 

En rekke land i Europa er i ferd med å 
drysse ut titalls milliarder kroner på hy-
drogenløsninger til industri og tungtran-
sport. Også i Norge finnes det en rekke hy-
drogensatsinger, særlig knyttet til maritim 
næring, som bidrar til å sette hydrogen 
på kartet.

Posten var tidlig ute med omstilling av 
bilparken sin, og begynte med de små vare-
bilene i 2010. Nå har Posten 1600 kjøretøy 

på alternative drivstoff, inkludert 1000 
elektriske kjøretøy.

Nå har selskapet også begynt å skifte 
ut de store kjøretøyene, og så langt har de 
fire elektriske lastebiler og en som går på 
flytende biogass. På lengre avstander og 
for de tyngste kjøretøyene kan hydrogen 
være aktuelt.

– Vi har rundt 900 lastebiler i konser-
net, og alt skal omstilles på sikt, sier Hege 
Sagplass, seniorrådgiver for miljø og bære-
kraft i Posten, til E24.

HYDROGENLASTEBILER kan være aktuelt for 
Posten, men det krever samarbeid mellom 
private og offentlige, tror hun.

– Da må aktørene i markedet gå foran, 
men det må også være attraktive ramme-
vilkår og støtteordninger. Du kan ikke ha 
grønn omstilling med rød bunnlinje, og så 
langt er denne teknologien dyr.

Så langt er en elektrisk lastebil tre gan-
ger dyrere i innkjøp og en hydrogenlaste-
bil rundt fem ganger dyrere i innkjøp enn 
en fossil lastebil, ifølge Sagplass. Biler med 
ny teknologi har også ofte lav restverdi 
etter bruk.

Partnerne i  
prosjektet:

n Statkraft
n Everfuel Norway
n Hynion
n Ballard Power Systems 
Norway
n Toyota Norge
n DB Schenker
n Partifrakt
n Posten Norge
n PostNord
n Transport-Formidlingen
n Coop Norge
n Rema Distribusjon Norge
n DNB
n Ife / FME MoZEES
n Kunnskapsbyen Lille-
strøm
n Miljøstiftelsen Zero

EURONEXT GROWTH-NOTERTE Everfuel la tid-
ligere i år frem planer om å bygge ut 15 
fyllestasjoner i Norge, til bruk i tungtran-
sport, busser og taxiselskaper.

Lykkes H2 Truck-prosjektet, kan fylle-
stasjonsaktørene få en trygghet for sine 
 leveranser, mens lastebileierne får trygg-
het for at de har tilgang på hydrogen.

– H2 Truck-prosjektet har en ambisjon 
om å bringe hele verdikjeden sammen, og 
inkluderer en dialog med produsentene av 
lastebiler om leveranser, oss som leverer 
fyllestasjoner og aktørene som skal fylle 
hydrogen på disse stasjonene, sier forret-
ningsutviklingssjef Helge Holen i Ever-
fuel til E24.

– Målet er å få alle til å marsjere i takt. 
Det er ganske kostbare stasjoner vi skal 
bygge, så det er viktig å time dette slik at 
vi vet at de store aktørene får skaffet  bilene 
til stasjonene er klare. Da skaper man mer 
forutsigbarhet for alle parter, sier han.

HVIS STORE AKTØRER som Posten, Coop, 
Rema og DB Schenker bestemmer seg for 
å kjøpe noen hydrogenlastebiler hver, blir 
det fort noen titalls biler. 

– Da vet vi hvilke korridorer vi skal satse 
på, for eksempel Oslo–Trondheim eller 
Oslo–Stavanger, og de store aktørene kan 
sette bilene inn på disse aksene. Da får 
 aktørene demonstrert at bilene virker, og 
vi får demonstrert at fyllestasjonene vir-
ker. Og da kan de store innkjøpene av biler 
 begynne, sier Holen.

Han mener volumet for hydrogen-
fyllestasjoner vil være såpass lavt i begyn-
nelsen, og at usikkerheten er såpass stor, at 
myndighetene må spille en rolle.

– Enova sier til oss at vi må alliere oss 
med aktørene, slik at utviklingen av fylle-
stasjoner og innkjøpene av lastebiler skjer 
parallelt. Hvis vi for eksempel får 40 pro-
sent støtte til de første 15 stasjonene vi skal 
bygge, så regner vi med at støttebehovet vil 
gå ned over tid, sier Holen.

GJERLØW SIER AT Oslo-regionen vil være 
et naturlig utgangspunkt for de første 
hydrogen lastebilene og fyllestasjonene. 

– Målet er å få satt i gang prosessen og 
få de første lastebilene på veien, og få bygd 
en infrastruktur som kan få snøballen til å 
rulle, sier han.

– Det trengs et samarbeid mellom det 
offentlige og det private, for ingen  aktører 
kan gjøre et slikt løft alene. Brukerne av 
slike lastebiler trenger infrastruktur, og 
de som skal bygge ut infrastrukturen er 
avhengig av brukere, sier Gjerløw.

TEKST: Kjetil Malkenes Hovland

Bare fire av Norges hundre største bedrifter har utslippskutt som monner, viser PwCs 
klimaindeks. – Hadde vi tatt med indirekte utslipp, ville Norge vært klimaversting. 
 Bedriftene bør ta med indirekte utslipp for å vise realitetene, sier Hanne Løvstad, 
bære kraftsleder i PwC, i en pressemelding.
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Hayk er startup teknologiselskapet
som utviklet en bildelingsordning i
verdensklasse. 

- Vi ønsker å gjøre byer bedre og mer 
bærekraftige gjennom smartere bilbruk, 
sier co founder og markedsansvarlig i 
Hayk, Helge Vangen.

Biler fyller byer og står i tillegg stille
mesteparten av tiden. Vi vil gjøre det
attraktivt, nært og trygt å dele bil for
folk flest, fortsetter han. 

Hayk har utviklet en app hvor det tilbys 
fordeler til dem som vil dele bilen sin 
med kollegaer og naboer. Mange føler 
det er tryggere å bare dele med folk 
man kjenner og satser på bedrifter i 
byene, men tilbyr også løsningen til 
borettslag. Det er de stillestående 
elbilene, som likevel er der, som skal 
lånes ut. Om elbilene løser flere behov 
vil man kunne klare seg med færre biler. 

Dette er godt nytt for kaos og 
luftkvalitet i byer, men også for bedrifter 
og boligsameier med press på parkering. 
Slik kan kollegaen eller naboen din gjøre 
ærend eller jobboppdrag med din bil.
Og du tjener penger. 

Bedrifter som går inn på ordningen 
kan dokumentere gjennom appens 
kalkulator, hva de bidrar til i
redusert karbonavtrykk. 

Trygt forsikret gjennom 
Haykordningen
Kollegaer er forsiktige med bilen til
andre kollegaer, spesielt når det i tillegg
er en ordning gjennom bedriften. Skulle
uhellet likevel være ute, er du som
bileier forsikret mot dette gjennom
Hayks avtale med forsikringsselskapet
IF. Den som kjørte bilen kreves for
egenandel av forsikringsselskapet – og
du får en leiebil mens bilen din er på
verkstedet. Ingen utgift – og du har
alltid egen bil.

Bedriftsordning som lønner seg for
«alle»
Ordningen er naturligvis frivillig og tilbys
kun til El-biler. Bedriften setter av et
antall av dagens parkeringsplasser til
de ansatte som vil delta. Og gjennom
ordningen, vil en del av de ansatte som
i dag har parkeringsplasser og behov for
bil til kundebesøk eller private ærend,
ikke lenger trenge å ha med bil til jobb.
Mange bor kanskje også i gåavstand
eller kan ta kollektivt til jobben.

Bedriften slipper å administrere bilflåte
og behøver ikke å investere i noe,
da bilene som skal benyttes allerede
eksisterer.

Del bilen din med en kollega! Trygt og 
bærekraftig!

Del bilen din med en kollega! Trygt og bærekraftig!

Fordelsprogrammet
Når bilen din benyttes, kan du ta ut
fordeler i penger. Eller benytte deg av
Hayks ordninger, som gratis bilvask,
polering, dekkskift og mye annet du vil
slippe å bruke tid på. Servicen utføres
på stedet der du parkerer. Enkelt,
miljøvennlig og trygt!

Hayk lanserer i disse dager en
banebrytende app for bildeling med
midler fra Innovasjon Norge og private
støttespillere. Selskapet fått med seg
tungvektere innen B2B, Nikolai Pyke,
Helge Vangen, tidl markedsansvarlig for
79 land i Orkla House Care, Musstanser

ANNONSE FRA HAYK
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Tinauli, Ph.D. Industrial design and
Multimedia og Kim Brynjulfsen,
customer support. I tillegg til en 
programmerer til teamet.

Vil du vite mer? 
Besøk oss på www.hayk.no for mer 
informasjon. 

Droner for havets skyld  
- Når droner brukes i oljevernøvelser er det bedre for 

både økonomien, miljøet, dyrelivet og for sikkerheten.

Droneteknologien er i rask utvikling, 
og de siste årene har NOFO hatt 
flere vellykkede testforsøk med bruk 
av droner i oljevernøvelser. Under 
øvelser brukes dronene til å overvåke 
at oljevernoperasjoner utføres som 
planlagt, og til å kartlegge utslipp og 
hvilke oljeflak som har opptakbar olje. 
Nærmere land tas droner i bruk for 
å hindre landpåslag av olje, og for å 
kartlegge dyreliv som kan være truet av 
miljøskadelig utslipp. 

- Droner sørger for at selve aksjonen blir 
rimeligere og sikrere enn ved bruk av fly 
og helikopter. I dag bruker vi droner til 
å sjekke at fartøyer som drar oljelenser 
er på rett kurs og at mannskapet om 
bord opererer skimmere og utstyr på 
riktig måte. Droner kan også brukes til å 
«sniffe» farlige partikler i luften, forklarer 
Grødem. noen år. Bilskip og tankskip 
blir utredet og aktørene blir invitert til å 
bidra til løsninger som enda ikke finnes.  

 
Utslippsfri havnedrift 
Norges største containerterminal, 
Yilport Oslo har blant verdens mest 
moderne og støysvake elektriske 
containerkraner og stablekraner. 
Terminalen har markedets tilgjengelige 
elektriske terminalutstyr og er på vei til 
å bli utslippsfri.  

Oslo Havns arbeidsbåter og kjøretøy 
er elektriske og fossilfrie. El-miljøbåten 
Pelikan 2 er verdens første el-miljøbåt 

i sitt slag og rydder søppel i Indre 
Oslofjord. Oslo Havn bruker droner for 
å fjerne søppel fra sjøen.   
 
Oljevern er høyteknologi
Droner og droneteknologi føyer seg inn 
i en allerede lang rekke av teknologiske 
initativ for økt oljevernberedskap i 
NOFO. Organisasjonen har bygget opp 
lang og solid erfaring med fjernmåling 
og satelittovervåkning, og var også 
med å lansere verdens første mobile 
bredbåndsradio (MBR) som brukes som 
kommunikasjonskanal uten tilkoblet 
internett. 

Droneoperatører har samme krav 
som for andre luftfartsselskap. Derfor 
samarbeider NOFO med Andøya 
Space om testing og utprøving av 
droneteknologi.

- Ved å samarbeide med en ekstern 
og solid aktør unngår vi store 
kapitalkostnader, vi får alltid den nyeste 
teknologien tilgjengeliggjort og vi får 
ta i bruk personell med stor ekspertise. 
Vi ser allerede effekt på bunnlinjen, 
og vet at det kan bli et svært nyttig 
verktøy dersom det én dag skjer en reel 
hendelse, sier Grødem.

Foto: Andøya Space Center

ANNONSE FRA NOFO
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Argus’ elektriske (dypvanns)-ROVer gir ubegrensede 
muligheter - for et mer bærekraftig havrom
Det finnes nesten ingen grenser 
for hvilke muligheter man har med 
elektriske fjernstyrte undervannsfartøy 
(ROV). Oppdrettsbransjen, 
miljøundersøkelser, forskning, olje 
og gass, vindmøller, kartlegging 
av mineraler, filming og ultradype 
operasjoner er bare noen få eksempler 
på ROVens bruksområde.

Argus Remote Systems har med sine 19 
høyt kvalifiserte medarbeidere designet 
og bygget elektriske ROVer siden 1990. 
Produksjonen består av alt frå små 
standardmodeller til kundetilpassede 
spesialmodeller. 

– Kunden kan komme til oss og få 
sitt design og identitet på maskinen. 
Vi er gode på kundetilpasning og 
spesialutstyr, sier Frode Korneliussen, 
CEO i Argus Remote Systems. 
Korneliussen forteller at de blant annet 
har utviklet utstyr som kan gå helt ned 
til 6000 meter, her har vi track record på 
ca 30000 timer. 

– Det er ikke mange dypvanns-ROVer 
som går så dypt. Det er kanskje bare en 
håndfull i hele verden, og vi har levert 
halvparten av dem, sier Korneliussen, og 
legger til at Argus Remote Systems både 
har norske og utenlandske kunder.  

Bærekraft
Forskningsmiljøene bruker ROV 

for å kartlegge havbunn og dyreliv 
sier Korneliussen og legger til at de 
samarbeider med flere universiteter 
og forskningsinstitusjoner blant 
annet UIB, NTNU, Sintef og 
Havforskningsinstituttet. Argus har også 
gjennom flere år tatt imot studenter fra 
høyskole og universitet i forbindelse 
med utplassering i praksis. Dette gir 
verdifullt samarbeid både for bedriften 
og de ulike institusjonene. 

Innen havbruk brukes ROV 
for å inspisere og vedlikeholde 
oppdrettsanlegg og omgivelsene 
rundt for å forebygge rømning, øke 
sikkerheten og redusere forurensing fra 
anleggene. På denne måten er ROV et 
viktig redskap for å gjøre havbruk mer 
bærekraftig. 

Elektriske ROVer er energieffektive, 
de utnytter 90 prosent mot ca 70% 
for  hydrauliske ROVer. En annen 
viktig forskjell er støy, elektriske ROVer 
er nærmest lydløse i motsetning til 
hydrauliske. Dette er spesielt viktig 
innen observasjon av dyreliv og andre 
levende organismer på havbunnen. 

Blue Planet 
Nylig har Argus Remote Systems 
levert en spesialtilpasset ROV som 
skal brukes i filmproduksjonen i 
naturdokumentarserien «Blue Planet» 
fra BBC. Produksjonen har store krav til 

kameraføring, og Korneliussen og hans 
kolleger blir hardt pushet.  

–  Dette oppdraget krever at vi henger 
med teknologisk, og viser at vi er i stand 
til å levere skreddersydde løsninger til 
svært krevende kunder. Det viser også 
litt av bredden i bruksområdet til våre 
ROVer. De har nesten et ubegrenset 
potensial, sier Korneliussen.

Vil du vite mer? 
Besøk www.argus-rs.no 

ANNONSE FRA ARGUS REMOTE SYSTEMS
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Løsningene kan brukes enkeltvis
eller i hybride kombinasjoner til
produksjon av fornybar elektrisk
energi, grønn og hvit hydrogen og
olje m.m. i havdyp ned til 150 meter.
Installasjonene er ubemannede og
fjernovervåkes/styres ved bruk av et
Digital Twin kontrollsystem.

Ved kommersialisering vil
Green Entrans tilføre via sin nye
teknologi også nye aktiviteter til en
næring som sliter etter reduserte
aktiviteter grunnet oljekrisen som
kom i 2014: den norske supply og
servicefartøy-flåten samt verfts og
leverandørindustrien.

Veien videre for Green Entrans
– Vi har utviklet dette siden 2016,
og ser nå slutten på utviklingen.

Vi jobber nå for å finne investorer
og industripartnere som kan være
med oss i kommersialiseringen av
teknologien, sier daglig leder Jørn
Haugvaldstad.

Grønnest i markedet
Hva er det som er nytt?
– Vi har utviklet og patentert en
egen type bunnfast understellsløsning 

kombinert med en transport og 
installasjonsmetode som gjør
det mulig å bygge konstruksjonene
ferdig på land, transportere de
til havs og installere komplette
turbiner og plattformer uten bruk
av kranfartøy. Omgivelsestilpassede
vindturbin- og plattformløsninger
tilpasset vårt design gir grønnere
installasjoner.

– Vi har også fokusert på å gjøre
et design som i minst mulig grad
påvirker fugle- og marineliv og
fiskeriaktiviteter negativ, legger
Haugvaldstad til.

Renere, billigere, raskere
Green Entrans’ verdigrunnlag er
å levere produkter og tjenester
renere, billigere og raskere enn
konkurrentene.

Et sikkert arbeidsmiljø ligger
implementert i all design. All service
og reparasjoner som tar mer enn 24
timer skal utføres på land.

– Vi leverer billigere turbin- og
plattformløsninger som også
er billigere å installere, drifte
og fjerne etter endt service,

Generasjon 2 havvindturbin-løsning er på plass med 
helnorsk ny teknologi

sammenlignet med dagens løsninger
som krever mer kompliserte
konstruksjonsoperasjoner til havs,
forteller Haugvaldstad.

En game changer
Navnet Green Entrans kommer
fra Albert Einstein sin teori.

– Einstein sa “Energi kan ikke lages.
Den kan bare omformes fra ett
medium til et annet». Vi vil omforme
dagens teknologi for egnet bruk til
havs, avslutter Haugvaldstad.

Vil du vite mer? 
Besøk oss på www.greenentrans.no 
eller skann QR-koden for mer 
informasjon. 

ANNONSE FRA GREEN ENTRANS

ANNONSE FRA GREEN ENTRANS

Batteribasert energilagring utgjør 
en viktig brikke i fremtidens 
elektrisitetssystem. 

Denne energilagringen gir blant annet 
muligheter for å benytte tilgjengelig 
energi og overførings-kapasitet optimalt, 
og vil samtidig begrense behovet for de 
enorme investeringene transmisjons- og 
distribusjonsnettet står ovenfor. 

Slik energilagring installeres på mange 
forskjellige steder i nettet, med alt fra 
store sentrale enheter, nær der energien 
genereres, til mindre distribuerte 
enheter nærmere der strømmen 
forbrukes. 

Desto nærmere forbrukeren 
energilagringen plasseres, desto mer 
nytte kan den gjøre. 

Hurtiglading av elbil

Et typisk eksempel på hvor distribuert 
energilagring kan være en god 
investering, er elbil lading. 

Det er mange som ønsker å tilby 
elbillading på mange steder hvor det 

fort kan bli for kostbart å oppgradere 
nettet, om man skal tilby en reell 
ladetjeneste. Her kan energilagring 
mangedoble maksimal effekt og bidra 
til å unngå store installasjons - og 
driftskostnader. 

Fordelene er: 

- Økt maksimal effekt
- Unngå anleggsbidrag
- Begrense effektariffer
- Unngå behandlingstid hos nettselskap
- Oppnå en ladetjeneste folk faktisk 
stopper for
- Marginer på solgte kWh og andre 
tjenester
- Enkel integrasjon av solstrøm 
 
Tilbyr skalerbare løsninger

Norske Pixii har sett muligheten i 
markedet for distribuert energilagring 
og tilbyr modulære og skalerbare 
løsninger for en rekke markeder og 
applikasjoner. Med et effektområde ifra 
3kW til 1MW, kan man møte de fleste 
energilagringsbehov. 

Pixii leverer energilagrinssystemer for å 

Der ingen skulle tru, at  
nokon kunne - hurtiglade 

begrense effektariffer og sikre optimalt 
egetforbruk  av solstrøm i offentlige/
kommersielle bygg, boligsameier og 
jordbruk, for å nevne noen fordeler. 

Nettselskaper er også på kundelisten, 
der energilagring bidrar til å bedre 
leveringskvaliteten i nettet - uten å 
måtte gjøre noen store, kostbare og 
inngripende tiltak. 

Vil du vite mer? 

Les mer på: www.pixii.com eller skann 
QR-koden for mer informasjon. 

ANNONSE FRA PIXII

ANNONSE FRA PIXII
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«Det grønne skiftet kommer ikke – det er 
her. Der vi tidligere hadde fokus kun rettet 
mot egne utslipp – har vi gjennom arbeidet 
med egen forretningsutvikling og strategi 
- rettet enda mer fokus på hele verdikjeden 
vår». Ordene kommer tydelig fra Jørn 
Torstensen – CEO hos SafeClean. Denne 
bedriften som har sin opprinnelse i olje- og 
energisektoren, merker nå økt etterspørsel 
også fra andre bransjer.

For bærekraft og fokus på bedre 
sirkulærøkonomi handler mye om 
samhandling og felles innsats. 

«SafeClean skal ta en aktiv rolle i det 
grønne skiftet – ikke bare for egne utslipp. 
Vi har gjennom en årrekke utviklet en 
metode som skaper god bærekraft 
for næringslivet på ulike stadier og 
arenaer. De siste årene har for SafeClean 
betydd nye kunderelasjoner og nye 
forretningsmuligheter.

 Og det er den erfaringen vi ønsker å dele 
med flere. Glem gårsdagens forretning – 
dagen i dag byr på nye.»

Bærekraft er et lagspill

«Det vi ser mer og mer, er behovet for 
samhandling på tvers av bransjer» forteller 
Håkon Hjetland – teknisk sjef i SafeClean. 
«Vi vet at den metoden vi har utviklet 
som spesialistleverandør innen rens av 
prosessutstyr og systemer har flere viktige 
fordeler – både med hensyn til bærekraft og 
sirkulærøkonomi. Vi garanterer at utstyrets 
levetid forlenges betydelig, samtidig 
som vi reduserer utslipp til deponi med 
opptil 85 %. E� ekten av mindre nedetid 
for produksjonsanlegg gir også bedre 
driftsøkonomi og blir enda mer økonomisk 
bærekraftig. Disse sidene utgjør betydelig 
gevinst – for både kunder og miljøene som 
omgir oss.

Tar vare på mennesker

En annen som er svært opptatt av dette, 
er Seble Merid Mekonnen. Med lang 
fartstid inne helse, miljø og sikkerhet – er 
Seble opptatt av den humane delen av 
bærekraftsarbeidet.

«Det å kunne tilby personellsikre løsninger 
er god bærekraft. Vi skal huske at 
mennesker i arbeid er noe vi alle har ansvar 
for – derfor handler det om å hele tiden 

bruke de løsningene som sikrer dette. 
SafeClean sin metode garanterer at alle 
som involveres i arbeidet, er fullstendig 
sikre mot unødvendig eksponering av 
farlige sto� er – noe som fortsatt den dag 
i dag ikke er en selvfølge. Ansatte er den 
viktigste ressursen ethvert selskap har – 
derfor vil alltid solid HMS alltid lede an» 
fortsetter Seble Mekonnen. 

«Er din bedrift klar for det grønne skiftet? 
Ønsker du en innovativ og solid medspiller 
i arbeidet med å øke egen bærekraft 
og redusere egne utslipp – er vi bare en 
ka� ekopp unna», avslutter Jørn Torstensen 
– CEO hos SafeClean.

En medspiller i 
det grønne skiftet

Et intervju med CEO Jørn Torstensen, Håkon Hjetland og 
Seble Merid Mekonnen om SafeCleans posisjon i det grønne skiftet.

Jørn Torstensen, CEO
T: +47 97 60 69 10

safeclean.no

Ingen tid å miste: CEO i SafeClean, Jørn 
Torstensen, mener samhandling med andre er 
essensielt for å lykkes med bærekraft.

Setter bærekraft på agendaen:  Seble Merid 
Mekonnen foran noen av de temaene det jobbes 
mye med innen HMS hos SafeClean. 
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Tarefarmen er ikke 
synlig i sjøen før man 
kommer helt nært og 
ser tauene som er 
dekket av havplanter. 
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Under overflaten ligger 
en enorm åker. Håpet er 
at dette skal gi svimlende 
inntekter i fremtiden.

Et utvalg skal komme med årlige vurderinger av om finanspolitikken 
er forenlig med langsiktig bærekraft i offentlige finanser. Det skjer 
 gjennom at Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og 
metodespørsmål får endret mandat – og bytter navn til Rådgivende 
utvalg for finanspolitiske analyser. 
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DET ER EN IDYLLISK maidag på sjøen 
utenfor Austevoll. I le mellom 
noen holmer på Flatøyfluene 
ligger en enorm åker under 
overflaten. 

Her er arbeiderne i selskapet Ocean For-
est i gang med å høste 177 tonn ferdig dyr-
ket sukkertare. Det må skje tidlig på våren, 
før andre organismer fester seg på avlin-
gen og ødelegger smaken. 

Oppe på dekk på arbeidsbåten «Rin-
gafjord» sveives metervis med glinsende 
brune planter inn på dekk. To arbeidere 

river av de halvannen meter lange flakene, 
før de fraktes videre på et samlebånd og 
går rett i en stor kvern. Det lukter intenst 
av sjø – som når man nettopp har trukket 
en krabbeteine opp av sjøen.

– Det lukter sjø og jod, sier Harald 
Sveier, sjef for forskning og innovasjon i 
Lerøy Seafood Group.

Ocean Forest er et samarbeid mellom 
Lerøy Seafood Group og Bellona. De har 
eksperimentert med oppdrett av tare siden 
2013. 

I høstmånedene september og oktober 

blir det satt ut flere tusen meter tau med 
små sporer i tareåkeren.

GJENNOM DE KALDESTE og sureste vinter-
månedene vokser disse til en tett, gigan-
tisk tareskog. Det skjer uten at algene blir 
tilført noen ting som helst, ikke næring, 
plantevernmidler eller kjemikalier. 

Så lite som to prosent av det vi spiser 
kommer fra havet, og behovet for mer mat 
er økende. Med begrensede ressurser på 
land, kan vi være nødt til å finne mer i 
havet vi kan spise. 

Eileen Austevoll og 
Odd Bjørn Snorrason 
river flakene med 
sukkertare av tauene 
når de kommer om 
bord. De har lange 
arbeidsdager når 
taren høstes i 
begynnelsen av mai. 

Ole Christian 
Kjerrgård og Tord 
Skår sørger for at 
innhøstingen av tare 
går som den skal. 
Fortsatt er det mye 
som gjøres manuelt 
når taren tas opp av 
sjøen.
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Sveier byr på et bølgete blad med helt 
fersk sukkertare. Det er sleipt, lukter sjø og 
smaker litt som salt grønnkål. 

– Foreløpig er det mye håndarbeid fordi 
det er en helt ny næring. Vi begynte helt 
fra grunnen. Men hvert år tar vi flere steg 
i å automatisere innhøstingen, sier Sveier. 

I ET AV LANDETS MEST innflytelsesrike kjøk-
ken står nettopp tare på menyen. På test-
kjøkkenet til Toro-fabrikken i Arna i Ber-
gen har de utviklet supper, gryteretter og 
rett-i-koppen-retter i mer enn 70 år. 

Den siste tiden har de eksperimenter 
med helt nye, lokale råvarer. Tare høstet 
ved Misje i Øygarden har blitt tørket, syltet 
og blansjert for å bli brukt i et stort spekter 
av ulike retter. På Toro-kjøkkenet har de 
testet alt fra tare-burger til taredesserter 
og tare rett-i-koppen.

– Når man skal spise et produkt med 
tare, må vi være helt sikre på at det er knall-
godt. Hvis ikke vil ikke folk ha det igjen. 

Det forteller Linn Anne Bjelland Brun-
borg. Hun er daglig leder i Orkla Ocean, et 
selskap som ble startet av matprodusenten 
for å satse på tang og tare i mat. 

I fjor høst kjøpte selskapet en fjerd-
edel av aksjene til selskapet Arctic Sea-
weed i Øygarden. Derfra fraktes taren til 
Toro-fabrikken og brukes i et av Orkla sitt 
aller nyeste produkter, en ferdigrett med 
nudler. 

– Vi vil ta tare fra nisje til massene. Men 
da må vi være sikker på at vi har med oss 
smaksløkene til det norske folk, sier Brun-
borg. 

MOTIVASJONEN FOR Å satse på tare er å ta 
i bruk nye, klimavennlige råvarer, ifølge 
Brunborg. Hun forteller at matindustrien 
står for nærmere 25 prosent av klimaut-
slipp globalt, og at det derfor er viktig for 
Orkla å satse på tare. 

– Unge er opptatt av at maten skal være 
klimavennlig, plantebasert og bærekraftig. 
Det er helt klart de aller største trendene, 
også når det gjelder mat. Da må vår pro-
duksjon også gjenspeile det, sier Brunborg. 

Hun har doktorgrad i ernæring og for-
teller at taren har et høyt innhold av jod. 
Det er et mineral som nordmenn stort sett 
har for lite av, og som er spesielt viktig for 
gravide kvinner. 

Men i en studie fra Havforskningsinsti-
tuttet viste det seg at flere matvarer som 
inneholdt tare hadde for høyt innhold av 
jod. For mange av matvareproduktene ville 
kun én porsjon overstige det som er anbe-
falt grense for daglig inntak av jod, ifølge 
forsker Inger Aakre. 

Enkelte tarearter kan også ha høyt inn-
hold av tungmetaller, og forskerne advarer 
derfor mot å spise store mengder av for ek-
sempel fingertare. 

Brunborg sier dette er problemstillinger 
de er godt kjent med. 

– Det skal selvsagt være helt trygt å spise 
våre produkter med tare, og vi er veldig 
nøye med å passe på at inneholdt av jod i 
rettene er innenfor det som er anbefalt av 
helsemyndighetene. 

PÅ KJØKKENBENKEN FORAN Brunborg står 
det skåler fylt med små tareeksperimen-
ter. Noen inneholder brunt pulver, andre 
knallgrønne, tørkede flak som lukter sjø.

Produktutvikler Ingri Mjelde Birkeland 
tilbereder en rett med nudler, chili og en 
buljong med butare.

Det smaker kraftig, nesten kjøttaktig. 
Det er ikke noe i smaken som avslører at 
den inneholder en råvare som de færreste 
nordmenn spiser. 

– Taren gir en umamismak. Samme 
smak som du kjenner fra for eksempel 
sopp eller parmesan, forklarer Birkeland. 

Umami betyr god smak på japansk. Det 
er den femte smaken ved siden av søtt, salt, 
surt og bittert. Det er en smak vi kjenner 
godt i Norge, men som vi ikke er vant til 

Tysk kullkraft avvikles raskere enn ventet, ifølge landets næringsdepartement. 
Kullet kan derfor være faset ut tidligere enn den planlagte sluttdatoen i 2038.
Energiomstillingen i Tyskland har ført til at rundt halvparten av landets strøm-
produksjon nå kommer fra sol, vind og andre fornybare kilder. Kjernekraft, som 
også er i ferd med å fases ut, står for rundt en tidel av energimiksen.
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Harald Sveier har 
jobbet med tare siden 
2013. – Det er utrolig 
spennende. Vi har så 
mange muligheter med 
taren, sier han. 

Her er taren syltet 
sammen med hvitløk. 

Sukkertaren er sleip og 
glinsende brun når den 
kommer opp fra sjøen. 
Den fraktes på et 
samlebånd og rett i en 
kvern. 
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å beskrive på samme måte som de andre 
smakene, forklarer Birkeland. 

– Det er en veldig fyldig smak. Kraft og 
buljong har også mye umamismak.

Brunborg forteller at de er helt i start-
fasen med å prøve ut tare i nye produkter 
på Toro-kjøkkenet. 

– Vi ser på tang og tare som havets 
spiskammers. Det kan brukes på så utrolig 
mange måter, og dette har vi veldig stor 
tro på.

IFØLGE FNS ORGANISASJON for ernæring og 
landbruk dyrkes det årlig rundt 32 mil-
lioner tonn makroalger globalt. Mer enn 
99 prosent av den globale produksjonen 
foregår i Asia, hvor man også har lang 
tradisjon for å spise havplantene. Der er 
tareproduksjon milliardbutikk, og har 
blitt en enorm industri i land som Kina, 
Indonesia og Japan. 

Her hjemme forsøker man fortsatt å 
stable en industriell tareproduksjon på 
beina, men foreløpig er det en nisjeindus-
tri. Men potensialet er, ifølge forskning-
sinstituttet SINTEF, enormt. De anslår en 
produksjon på 20 millioner tonn i 2050, 
til en verdi av 40 milliarder kroner. Det er 
nesten halvparten av verdien av all sjømat 
som eksporteres i dag. 

De mange klimafordelene og robust-
heten til havplantene har fått mange til 
å satse på taredyrking. Det kan sørge for 
bærekraftig matproduksjon til jordens vok-
sende befolkning, og har en rekke bruk-
sområder i alt fra medisiner til bioplast. 

SUKKERTAREN SOM HØSTES utenfor Austevoll 
skal til Danmark, hvor den skal brukes i 
dyrefôr. Først tilsettes taren melkesyre-
bakterier, som er godt for fordøyelsen til 
kyrne.

– Tare i fôret fører til at kyrne raper min-
dre og dermed har mindre metanutslipp, 
forklarer Sveier.

Ocean Forest har samarbeidet med 
danske forskere når de har testet tare til 
dyrefôr. 

Rapingen er en av årsakene til at stor-
fekjøtt topper listen over klimabelastende 
matvarer. Når kyrne raper, slipper de ut 
store mengder metan. Men studier fra Dan-
mark og USA viser at dette kan reduseres 
ved at kyrne spiser tare. 

MINDRE RAPING ER ikke den eneste klima-
fordelen til havplantene. De kan også 
brukes som et aktivt klimatiltak for å 
fjerne karbon. Makroalgene fanger CO2 
i sjøen på samme måte som skog binder 
CO2 fra atmosfæren. Men kunnskapen om 
prosessene og hvordan det kan styres, er 
foreløpig begrenset. 

Stadig flere store konsern setter egne 
klimamål for å vise at de tar bærekraft på 
alvor. Lerøy Seafood Group har satt seg 
mål om å kutte klimautslippene med 46 
prosent frem mot 2030, i tråd med Paris-
avtalens mål om å begrense global opp-
varming til 1,5 grader. Klimamålet omfat-
ter også kutt i utslippene fra alle varer fra 
underleverandører. 

UTENFOR AUSTEVOLL LIGGER tareåkeren mel-
lom et oppdrettsanlegg og et vernet hav-
område. 

– Ved å legge en tarefarm i nærheten av 
et oppdrettsanlegg sørger vi for at taren har 

masse tilgjengelig næringssalter å vokse 
på, sier Sveier. 

Han sier en viktig del av å sette i gang 
tareproduksjonen var å nyttiggjøre utslipp 
fra laksemerdene til Lerøy. Nå sørger fos-
for og nitrogen fra lakseoppdrett for opti-
male vekstforhold for tareskogen. 

OCEAN FOREST JOBBER med flere måter å ut-
nytte taren på. En av dem er som ingre-
diens i fiskefôr. Det kan skje i løpet av de 
neste to–tre årene, forklarer Sveier.

Han er en av dem som har jobbet lengst 
med tareoppdrett i Norge. Og de siste årene 
har en sett det komme en rekke nye tareak-
tører på banen. Men selv om Ocean For-
est var tidlig ute, har tareproduksjonen 
foreløpig kostet mer enn den smaker. 

– Da er det godt å ha et konsern i ryggen 
som er opptatt av å se hvilke muligheter 
som finnes fremover, og som er villige til 
å investere i det, sier Sveier. 

TEKST: Marie Misund Bringslid
FOTO: Hedvig Idås

Tareoppdrett i Norge

n I 2019 var det ifølge 
Fiskeri direktoratet 475 
 dyrkingstillatelser fordelt 
over 97 lokaliteter. De fleste 
av disse er i Vestland, Nord
land og Trøndelag. 
n Samme år var det 16 
selskaper som dyrket til 
sammen 111 tonn sukkertare 
og butare til en verdi av 4,4 
millioner kroner. 
n Selv om potensialet for 
dyrking av alger er stort i 
Norge, er produksjonen i 
dag fortsatt på prøvesta
diet i små anlegg, viser en 
 rapport fra Havforsknings
instituttet, Sintef og NMBU. 
n Selv om det finnes en 
 rekke ulike arter av tare 
langs kysten i Norge, sat
ser de fleste oppdretterne 
på sukkertare og butare, da 
disse er enklest å dyrke i 
sjø og egner seg for norske 
kystområder.
Kilder: Fiskeridirektoratet, 
Havforskningsinstituttet,  
Sintef og Nina

Taren gir en umamismak. Samme 
smak som du kjenner fra for 
eksempel sopp eller parmesan.

Ingri Mjelde Birkeland, produktutvikler

Kostnadene knyttet til produksjon, bruk og kast av plast er mye høyere for samfunnet enn man 
tidligere har vært klar over. I en rapport produsert for WWF International, kommer det frem at 
plast som ble produsert i 2019 alene har en anslått kostnad på 3,7 tusen milliarder dollar når 
man regner med kostnadene for hele verdikjeden. Dette er kostnader tilknyttet klimagassut
slipp,  avfallshåndtering, utslipp til naturen og helseproblemer som følge av plastforurensing. 
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Masterstudentene 
Katrine Vikenes og 
Celine Dahle på 
Norges Handelshøy
skole mener det bør 
tydeliggjøres hvilke 
muligheter som 
finnes i finans
bransjen i Bergen.

For fem år siden fryktet finansmiljøet at 
digitalisering skulle føre til færre arbeids
plasser. Det motsatte skjedde i Bergen.

Finansbransjen  
vokser kraftig i  
Bergen. Én type  
studenter er  
særlig etterspurt.

HVORDAN KAN ET selskap bli bære
kraftig?

Det var et spørsmål de to 
masterstudentene Katrine 
 Vikenes og Celine Dahle søkte 

etter svaret på da de tok faget bærekraftig 
finans på Norges Handelshøyskole.

– Mange selskaper og finansinstitusjo
ner har nok merket veldig at bærekraft er 
på agendaen. Og en del mindre bedrifter 
velger nok å gjøre det alle andre gjør, i ste
det for å se på kjernen i virksomheten sin, 
forteller Dahle.

Vikenes skyter inn:
– Det summerer veldig godt dette faget 

vi har tatt. Det ser på vesentligheten, hvor 
selskapet virkelig kan gjøre en forskjell for 
å bli mer bærekraftig, sier hun.

De to sitter på kompetanse som kommer 
til å bli etterspurt i finansbransjen, ifølge 
rapporten Finansbyen Bergen fra Bergen 
Næringsråd.

FOR DRØYE FEM ÅR siden sto finansbransjen 
overfor en stor utfordring. 

Digitaliseringen var i gang for fullt, og 
man hadde sett en nedgang i antall arbeids
plasser.

Samtidig ble bankene pålagt å bygge 
opp egenkapitalen for å være rustet til en 
ny krise etter finanskrisen.

Men så snudde det.
I årene 2015 til 2020 var det kraftig vekst 

finansbransjen i Bergen. 
Rapporten viser til at bransjen på lands

basis har vokst med 1,6 prosent, ifølge SSB
tall. På samme tid har den gått fra 5870 til 
7067 ansatte i bergensregionen, ifølge ut
regninger næringsrådet har gjort. Det til
svarer en vekst på 20,4 prosent.

– DE STORE BANKENE står for en del av 
 veksten, men i tillegg har det kommet 30 
nye aktører til finansmiljøet i Bergen, og 
kun én har lagt ned. Totalt har det kom
met 350 nye arbeidsplasser innen finans
teknologi, sier Katrine Trovik.

Om rapporten

n Finansbyen Bergen 2021 
ble lagt frem av Bergen 
Næringsråd i slutten av 
april.
n Den har kartlagt finans-
bransjen i bergens- 
regionen.
n Mens finansbransjen 
i følge tall fra SSB har vokst 
på landsbasis med 1,6 
 prosent i årene 2015–2020, 
viser utregninger Ber-
gen Næringsråd har gjort 
at bransjen i Bergen har 
vokst med 20,4 prosent i 
samme periode.
n I 2021 forventer hver 
tredje bedrift forbedrede 
resultater. Bare to prosent 
venter en nedgang.

Tema BÆREKRAFT

Hun er styreleder i Bergen Nærings
råd, og har også ledet gruppen som har 
tatt   initiativ til rapporten.

TROVIK GIR ETABLERINGEN av NCE Finance 
Innovation, den nasjonale klyngen for fin
techutvikling som er lokalisert i  Bergen, 
en god del av æren for veksten.

– Det ble gjort i rekordfart. De store 
 finansinstitusjonene, sammen med andre 
deler av teknologimiljøet, det akademiske 
miljøet, Bergen Næringsråd, alle trakk 
sammen. Jeg tror finansmiljøet er akku
rat lite nok til at vi snakker lett sammen, 
men stort nok til at det blir effekt av det, 
sier hun.

I tillegg er finansteknologimiljøet blitt 
hjulpet frem av PSD2direktivet, som med

1298
Ifølge rapporten  
er den samlede 
 forvaltningskapitalen  
i bergens regionen, 
 inkludert utlån, 1298  
milliarder  kroner.
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fører at banker og finansinstitusjoner må 
dele data dersom kunden tillater det.

Samfunnet vårt skal gå fra å være olje
avhengig til grønnere løsninger. Da kom
mer finansbransjen til å spille en viktig 
rolle, mener Trovik.

– Hvis finansbransjen klarer å fordele 
kapital til prosjektene som faktisk er bære
kraftige, vil det virkelig være en pådriver 
for utviklingen, sier hun.

Og nettopp bærekraft blir trukket frem 
som den mest etterspurte kompetansen i 
tiden som kommer.

– Det skjer mye innen bærekraft, og vi 
trenger kompetanse på det. Bedrifter som 
skal hente penger, kommer til å bli spurt 
om hvordan de forvalter ressursene sine, 
sier Trovik.

FLERE AV SELSKAPENE som bidro til rappor
ten påpekte at de ville koble bærekraft til 
digitalisering.

Blant dem er det bergenske selskapet 
Quantfolio, som ble startet av tre perso
ner i 2015.

– Vi er nesten som en veteran i fin
techbransjen, sier Jan Åge Skaathun, en 
av gründerne.

Han forklarer at det de leverer, litt for
enklet, kan beskrives som «en kjempe
kalkulator». Selskapet bygger teknologi 
som hjelper bankene med å automatisere 
sparing, slik at det blir enklere både for 
proffe og vanlige folk å få gode spareråd.

– Vi bruker store datamengder for å gi 
de beste sparerådene ut fra den informa
sjonen du gir om deg selv, sier han.

Hvis finansbransjen klarer å fordele 
kapital til prosjektene som faktisk 
er bærekraftige, vil det virkelig 
være en pådriver for utviklingen.

Katrine Trovik, styreleder i Bergen Næringsråd

Equinor undertegnet i juni en intensjonsavtale med amerikanske U.S. Steel om å 
utforske mulighetene for hydrogen og karbonfangst i tre amerikanske stater. U.S. 
Steel, som er blant verdens største stålprodusenter, har store industrianlegg i del-
statene Ohio, West Virginia og Pennsylvania. Satsingen vil skje i Appalachene og 
vil ifølge U.S. Steel være et viktig bidrag mot nullutslipp innen 2050 i USA.
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Tema BÆREKRAFT

Jan Åge Skaathun,  
en av gründerne i 
fintechselskapet 
Quantfolio, forteller 
at de nesten skal 
doble antall ansatte i 
løpet av det neste 
året.  

FOTO: RUNE SÆVIG

NHH-student Katrine 
Vikenes har studert 
hvordan et selskap 
kan jobbe for å bli 
mer bærekraftig.

TIDLIGERE I ÅR ble EUs taksonomi lagt frem. 
Det er en ordning som klassifiserer bære-
kraftige investeringer, og som skal hjelpe 
investorer med å finne slike prosjekter. 
Ordningen skal utvikles over tid.

– Vi er opptatt av hvordan vi kan bruke 
taksonomien og andre data til å lage mo-
deller som gir best mulig innsikt. Hvis vi 
kan være med på å bidra til at pengene kan 
gå til gode selskaper, vil dette være en vik-
tig brikke for bærekraft, sier Skaathun. 

AMBISJONEN er å eksportere norsk finans-
teknologi, forteller Trovik i Bergen Næ-
ringsråd.

– Vi har fortsatt en vei å gå, de fleste i vår 
klynge er nasjonale og regionale, sier han.

Konkurransen fra store, globale  aktører, 
er en utfordring. Samtidig er det utfor-
drende å tiltrekke seg internasjonale ta-
lenter, i en bransje der det snakkes og skri-
ves på norsk.

– Vi er så preget av at vi har vært en 
nasjonalt beskyttet bransje. Der må det 
komme en mentalitetsendring, og en kul-

turell endring, for å åpne opp mer, mener 
styrelederen.

Bransjen kan få en utfordring med å re-
kruttere lokale talenter også, ifølge rappor-
ten. I den står det at bare tre av ti mener at 
studentene i byen i stor grad vet om mu-
lighetene som finnes i det lokale finans- 
og techmiljøet. Som følge av dette velger 
mange derfor andre byer å jobbe i.

STUDENTENE Katrine Vikenes og Celine Dahle 
er usikre på hvilke muligheter som faktisk 
finnes i Bergen innen finansbransjen.

– Jeg tror jo det finnes muligheter 
her, men jeg føler ikke at de store finans-
institusjonene har så stort fokus på å 
 rekruttere nyutdannede, sier Dahle.

Vikenes mener finansbransjen kan bli 
bedre på å kommunisere mulighetene i 
byen. Dahle er enig.

– Det bør jobbes med å gjøre bransjen i 
Bergen mer attraktiv, sier hun.

TEKST: Sigrid Haaland
FOTO: Eirik Brekke

Hvis vi kan være med på å bidra til at pengene kan gå til gode 
selskaper, vil dette være en viktig brikke for bærekraft.

Jan Åge Skaathun, Quantfolio

Celine Dahle har tatt 
faget bærekraftig 
finans som en del av 
mastergraden på 
NHH.
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Stadig flere er opptatt av at varen de 
bestiller transporteres med så lite 
klimautslipp som mulig. Sjøveien er 
den mest miljøvennlige transportveien. 
Oslo Havns visjon er å bli en fremtidig 
nullutslippshavn.

- Sjøtransport er kostnadseffektivt, 
miljøvennlig og halverer klimautslippene 
sammenliknet med andre 
transportformer, sier havnedirektør 
Ingvar M. Mathisen.  
 
Oslo Havns visjon er å bli verdens mest 
effektive og miljøvennlige, bynære havn. 
Havna satser på innovasjon og grønn 
teknologi, og inngår tett samarbeid med 
mange aktører. Første steg på veien 
mot en utslippsfri havn er å redusere 
utslipp av diesel når skipene ligger til kai. 
Fergene har fått landstrøm. Nå bygges 
det også løsninger for godskipene i 
Oslo.  

Utkonkurrerer trailerne 
Med dagens innovative hurtighet vil 
havna trolig nå målet om 85 prosent 
utslippsreduksjon innen 2030. En 
annen god nyhet er at stadig flere varer 
i Europa transporteres med skip. Hver 
gang du ser en trailer som spyr ut eksos, 
kan du tenke på at de mer miljøvennlige 
skipene bidrar til å utkonkurrere dem. 
Det er en god grunn til å la varene dine 
reise sjøveien. 
 

Samarbeid med rederiene  
Utslippsreduksjonen forutsetter at 
rederiene bygger om sine skip til å bli 
utslippsfrie. Oslo Havn ønsker derfor 
et godt samarbeid med rederiene for å 
tilrettelegge gode, praktiske løsninger i 
fellesskap. Ønsket er at så mange skip 
som mulig kan benytte utslippsfrie 
løsninger. Aktørene i havna utfordres til 
og tar i bruk innovative og bærekraftige 
løsninger og utstyr. 

Nullutslipp med bynær havn  
Oslo kan bli verdens første havneby 
med nullutslippskjøretøy i og rundt 
havna og energieffektive skip som 
frakter varer og gods sjøveien til Norges 
tettest befolkede område.
Når ett containerskip erstatter 400 
trailere med gods, tenk hva vi kan oppnå 
når transporten fra havna i tillegg blir 
utslippsfri.    

Fakta om Oslo Havns miljøinitiativ 
Oslo Havn investerer i grønn teknologi 
og samarbeider både nasjonalt og 
internasjonalt i jakten på framtidens 
utslippsfrie løsninger.  

Landstrøm  
Utenlandsfergene til Danmark og 
Tyskland og Nesoddbåten får landstrøm. 
Øybåtene står for tur. Sementskipene vil 
få landstrøm i 2021, containerskip om 
noen år. Bilskip og tankskip blir utredet 

La varen din reise på sjøen 

og aktørene blir invitert til å bidra til 
løsninger som enda ikke finnes.  

Utslippsfri havnedrift 
Norges største containerterminal, 
Yilport Oslo har blant verdens mest 
moderne og støysvake elektriske 
containerkraner og stablekraner. 
Terminalen har markedets tilgjengelige 
elektriske terminalutstyr og er på vei til 
å bli utslippsfri.  
Oslo Havns arbeidsbåter og kjøretøy 
er elektriske og fossilfrie. El-miljøbåten 
Pelikan 2 er verdens første i sitt slag og 
rydder søppel i Indre Oslofjord. Oslo 
Havn bruker droner for å fjerne søppel 
fra sjøen.  

ANNONSE FRA OSLO HAVN

ANNONSE FRA OSLO HAVN

Jæder jobber kontinuerlig for
å være et godt forbilde for en
bærekraftig kjøttbransje. Det har
gjort foredlingsbedriften til en enda
mer attraktiv samarbeidspartner og
arbeidsgiver.

– Vi får tydelig se konsekvensene
av klimapåvirkningene gjennom
nyhetsbildet. Og vi har alle et ansvar,
både som privatperson og bedrift. Vi
jobber stadig med å forbedre oss, både
internt og eksternt, sier daglig leder i
Jæder Guro Espeland.

Fokus på bærekraft
Jæder har 125 års erfaring
fra kjøttbransjen og leverer til
storhusholdningsmarkedet. De holder til
på Ålgård, med kort avstand til Jæren
– hele Norges matfat.

– I nyere tid har vi hatt et stadig større
fokus på bærekraft og gjennomført
mange tiltak både i prosjekter og
med kunder. Vi har benyttet oss
av ENØK-rådgiver siden 2002, og
i 2016 ble Jæder, som en av de
første i kjøttbransjen, sertifisert som
Miljøfyrtårn, forteller Espeland. I april i
år ble foredlingsbedriften tildelt prisen
«Månedens klimabedrift» av NHO.

Grønne tiltak
I 2019 valgte Jæder å intensivere
satsingen på bærekraft ved å fokusere

på FNs bærekraftsmål. Først ut var
installasjon av et solcellepanel på 576
kvadratmeter med en effekt tilsvarende
hele bedriftens hamburgerproduksjon.
Jæder har også innført flere tiltak for å
redusere matsvinn og emballasje.

– En suksesshistorie fra i år er at vi
har endret til større forpakning på
et kyllingprodukt til en kunde. Ny
forpakning har redusert plastforbruket
med 60% og pappforbruket med 4,5
tonn. Dette gagner også kunden som
får redusert pris og mer hensiktsmessig
drift med mindre avfallshåndtering, sier
markeds- og bærekraftsjef Rakel Kyvik
Wester.

Gjør kjøttbransjen mer bærekraftig 
med vegetarprodukter
JÆDER ønsker å utvikle seg i takt
med markedet, og i tillegg til å levere
kjøttprodukter er de stolt leverandør av
vegetariske produkter.

– Nå er vi prosjekteier i et
innovasjonsprosjekt kalt «Norsk
vegetar for fremtiden», hvor vi
sammen med 14 dyktige partnere skal
utvikle vegetarprodukter med norske
grønnsaker, belgvekster og korn.
Dette er spennende og lærerikt, og et
utrolig givende samarbeid på tvers av
matbransjen, sier Wester.

Gjør kjøttbransjen mer bærekraftig

Rakel Kyvik Wester

Solcellepanelet på fabrikktaket

Guro Espeland

ANNONSE FRA JÆDER

ANNONSE FRA JÆDER
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Åpenhetsloven:  
Amnesty tilbyr e-kurs om næringsliv 
og menneskerettigheter

Åpenhetsloven er en milepæl.  
Den vil bidra til å beskytte mennesker 
og miljø, og plasserer Norge helt i front 
på området. For norske bedrifter betyr 
den både muligheter og utfordringer.

– Dersom det skjer menneskerettighets-
brudd eller alvorlig miljøødeleggelse 
fordi virksomheten ikke har gode 
nok standarder eller gjør grundige 
aktsomhetsvurderinger, kan selskapet 
stå ovenfor enorme kostnader – både 
finansielt og med hensyn til renommé. 
For en liten aktør vil det kunne bety 
kroken på døra, sier politisk rådgiver 
Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty.

Nytt e-kurs
Åpenhetsloven har som formål å 
fremme virksomheters respekt for 
menneskerettigheter og anstendige 
arbeidsforhold. Blant annet pålegger 
den bedrifter å utføre og redegjøre for 
aktsomhetsvurderinger.

I Amnesty har de jobbet for dette i 
mange år, og Ekeløve-Slydal er glad for 
at loven er på plass. Hun har imidlertid 
forståelse for utfordringene den kan 
medføre.

– Det er naturlig at virksomheter kan 
være engstelige for hva dette betyr for 
dem. Derfor har vi utviklet et e-kurs til 
næringslivet slik at de skal bli så godt 
skodd som mulig for å kunne etterleve 
den nye loven.

Nyttig veiledning
E-kurset er utviklet i samarbeid med 

norsk næringsliv. En gratis versjon 
av kurset er tilgjengelig på Amnestys 
nettsider. Kurset inneholder veiledning 
om hva virksomheter i Norge må kjenne 
til når Åpenhetsloven trer i kraft i 2022.

Her vil man også få et innblikk i hva 
aktsomhetsvurderinger innebærer og 
hvordan man utfører en risikoanalyse.

– Bærekraft er et nøkkelbegrep her. 
Det handler om hvilke konsekvenser 
bedriftens virksomhet får for mennesker, 
miljø og samfunn. Hvis man som selskap 
ikke er opptatt av å bruke ressurser på 
dette, så undergraver man også sin egen 
bærekraft. Ingen selskaper, uavhengig av 
størrelse, har råd til å la være å kartlegge 
og forebygge risikoen for å trå feil, sier 
Ekeløve-Slydal. 

E-kurset kan også oversettes til andre 
språk eller integreres i bedriftens 
intranett.

ANNONSE FRA AMNESTY INTERNATIONAL
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Generasjon 2 havvindturbin-løsning
er på plass med helnorsk ny te-

Hos oss får du godt betalt for din brukte
mobil, sier adm.dir. i GreenPhones,
Phil Atkinson. 

Vår målsetning er å bidra til den 
sirkulære økonomien gjennom å 
resirkulere brukte telefoner. Vi 
reparerer telefoner som har feil, 
eller leverer de som ikke kan brukes 
videre til demontering og gjenbruk av 
materialene. Alt for mange mobiler
ligger rundt i de tusen hjem som
miljøavfall. I stedet kan utgåtte mobiler
gi eieren penger på konto, og bidra til
bærekraft.

Økonomisk og bærekraftig!
I stedet for å kjøpe siste modell helt
ny, kan du spare mye penger på vår
panteordning. Her får du både godt
betalt for din gamle telefon og redusert
pris på din «nye» telefon. Det er ingen
grunn til å kjøpe absolutt siste modell
til høy pris, når det er så mange flotte
mobiltelefoner i Norge som kan
gjenbrukes, sier Atkinson engasjert. 

Våre modeller er et bærekraftig 
alternativ som sparer miljøet for 
produksjon av nye mobiler. Mobilene vi 
resirkulerer gjennom panteordningen får 
nytt liv, med nye eiere forteller Atkinson.

Kjøp trygt med garanti!
– Når du kjøper brukt telefon av
GreenPhones, gir vi deg 2 års garanti.
I tillegg har du 30 dagers åpent kjøp.

Hvis du bytter en eldre modell i samme

utgave, oppgradert og teknisk overhalt,
har du plutselig et garantert produkt
som virker i lang tid fremover. Det er
trygg bærekraft!

Enkelt å pante mobilen på 1-2-3!
Slik gjør du: Gå inn på hjemmesiden til
GreenPhones

1. Skriv inn din type mobil.

2. Oppgi teknisk stand, eventuelle
skader og du får pantepris oppgitt. Trykk
bekreft.

3. Vi sender deg konvolutt med ferdig
porto og vår adresse.
Så sjekker vi at oppgitt informasjon om
mobil og teknisk stand er den samme og
sender deg penger. 

–Du har penger på konto i løpet av kort 
tid. Vil du kjøpe din neste mobil hos oss,
krediterer vi det du fikk for din gamle.
Og du kan være stolt av å ha spart
penger, bidratt til bærekraft, sirkulær
økonomi og gjort et godt kjøp med ny
garanti, avslutter Atkinson.

Pant mobilen hos GreenPhones
og bidra til bærekraft!

ANNONSE FRA GREENPHONES

ANNONSE FRA GREENPHONES
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Hva kan trigge din målgruppe til å ta flere 
bærekraftige valg?
Hva er de største fremmerne og 
hemmerne for mer bærekraftige valg? 
Hva og hvem motiverer til bærekraftig 
innsats? Og hva må til for at vi skal ta 
flere bærekraftige valg?

Dette er spørsmål som besvares i en 
gratisrapport med utvalgte funn fra 
den store bærekraftsundersøkelsen til 
Respons Analyse. For å lære mer om 
innholdet, tok vi en prat med leder 
for Respons Analyse Anne Meyer og 
fagansvarlig for kvalitativ metode Anita 
Lynne.

Hva var bakgrunnen for at dere ønsket 
å ta et dypdykk i bærekrafts-temaet?
«Vi opplevde at det var mye snakk om 
bærekraft uten at det fantes innsikt om 
hva som faktisk gjøres og menes der 
ute, og følgelig ønsket vi å tette disse 
innsiktshullene» forteller Anita Lynne 
og forklarer: «Respons Analyse har 
gjennomført en rekke undersøkelser 
rundt temaet bærekraft både blant 
bedriftsledere, ansatte og forbrukere. 

Det er utvalgte hovedfunn fra disse 
målingene som presenteres i rapporten.»
Bærekraftbegrepet gir kun mening når 
det brytes ned til konkrete handlinger 
Men først av alt, hva er forbrukernes 
forhold til begrepet bærekraft?

«Bærekraft er et ullent uttrykk som 
rommer mye – litt for mye» sier Anne 
Meyer, før hun fortsetter entusiastisk: 
«Forbrukerne blir ofte helt svimle av 
begrepet og mener det blir uthulet og 
misbrukt. Kun 27 % oppgir å ha god 

kunnskap om bærekraft. De ønsker 
derfor mer konkretisering, helst konkrete 
handlinger, og bedre forklaringer på 
hvorfor noe er mer bærekraftig enn 
annet.»

Var det noe som overrasket dere?
«Det som overrasket oss var 
hvor tydelige skillelinjer det er i 
ulike segmenter og blant de ulike 
velgergruppene!» forteller Anne Meyer 
og utdyper: «Innen dette temaet er 
det nok ingen overraskelse at MDG-
velgere og FRP-velgere tilhører hver sine 
ytterpunkter på mange av spørsmålene, 
men det er svært overraskende hvor 
store forskjellene faktisk er!». Og Anita 
Lynne legger til: «Vi ble også overrasket 
over hvor raskt holdningene til 
bærekraft utvikler seg. En undersøkelse 
gjennomført nå nylig etter at den siste 
rapporten fra FNs klimapanel ble lagt 
frem viste at hele 40 % flere nå enn i 
mai 2021 opplever et press om å bli mer 
bærekraftig og 20 % flere ønsker å leve 
mer bærekraftig!»

Hva vil jeg få ut av å lese rapporten?
 «Her vil man få presentert fakta og 
innsikt som kan gjøre det enklere for 
bedrifter å forstå hvordan de bedre kan 
posisjonere seg i det tidvis kaotiske 
bærekraftslandskapet» sier Anne Meyer. 
Anita Lynne skyter inn: «Ja, vi ønsker å 
identifisere hemmere og fremmere for 
bærekraftige valg slik at bedriftene kan 
benytte den innsikten for å tilpasse tiltak 
og kommunikasjon for bedre å nå ut til 
målgruppene sine.»

Dersom du ønsker mer detaljert 
innsikt om dette temaet, les 
mer og meld deg på for å motta 
gratisrapporten fullspekket med fakta 
her: https://responsanalyse.no/
baerekraftsrapporten2021/ 

ANNONSE FRA RESPONS ANALYSE
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Anne Meyer

Anita Lynne
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Her er hvordan fire personer  
endte opp i den viktige rollen  
som bærekraftsansvarlig.

CHRISTINA IANSSEN: AKER BIOMARINE

I FJOR BLE Christina Ianssen ringt opp av et 
rekrutteringsbyrå, som lurte på om hun 
ville være en del av teamet i Aker BioMa
rine som hadde hovedansvaret for bære
kraft i virksomheten.

På den tiden jobbet hun som senior
rådgiver maritim i Bellona. 

Arbeidet hennes innenfor grønn 
 maritim teknologi var gullbilletten som 

slapp henne inn i Akers maritime satsing. 
– Aker BioMarine er et veldig spennende 

selskap med fremoverlente ambisjoner 
innenfor bærekraft, som er en del av virk
somhetens DNA, forteller Ianssen.

– Da jeg ble tilbudt jobben, bet jeg på 
med en gang. Det er drømmen å kunne 
jobbe med bærekraft i et selskap og gjøre 
en faktisk forskjell.

Sjefen Pål Skogrand er den personen 
som har hovedansvaret for det totale bære

kraftige arbeidet som blir gjort i Aker Bio
Marine, med spesielt fokus på Antarktis 
og krillfiske. 

Likevel er det Ianssens oppgave å inn
arbeide bærekraftsmålene i virksomhe
tens arbeid, samt effektivisere Aker Bio
marines arbeid i å minske karbonutslipp.

– Jeg sørger også for at det samlede 
 arbeidet vi gjør er i tråd med våre bære
kraftsmål, og de sirkulære prosessene, 
sier hun.

Tema BÆREKRAFT

Ellen Heier startet som 
bærekraftsansvarlig i 
Norconsult, etter å ha 
jobbet for det kjente 
arkitekturselskapet 
Snøhetta.  

FOTO: NORCONSULT

Bærekraftsansvarlig 
Live Jacob Sydness har 
alltid visst at det var 
bærekraft hun ville 
jobbe med.  

FOTO: GARD AS

Sven Mollekleiv gikk 
fra HRdirektør til 
bærekraftsansvarlig i 
DNV GL.  

FOTO: OLAV A. SALTBONES / 

RØDE KORS

Christina Ianssen 
visste at hun hadde 
kapret drømmejobben 
da hun startet i Aker 
BioMarine.   

FOTO: AKER BIOMARINE

Slik kapret  
de noen av  
dagens mest  
attraktive stillinger
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– Jeg jobber også med å 
følge opp den aktuelle klima-
risikoen, sørger for at vi hol-
der oss til bærekraftsmålene 

for 2030, bærekraften i verdi-
kjeden vår, og jeg skal rappor-

tere karbonutslipp og fotavtryk-
ket virksomheten etterlater seg.

– SAMTIDIG SOM bærekraft er et inter-
essant tema å jobbe med, er det ofte 

mye sparring om nye løsninger, ny tek-
nologi, digitalisering, verktøy og finans 
som skal bidra til den bærekraftige utvik-
lingen, sier Ianssen.

– Det er veldig spennende å være en del 
av. Det er også veldig givende at ledelsen 
er så dedikert til arbeidet, og at bærekraft 
blir høyt prioritert.

Ianssen poengterer at stillingen som 
bærekraftsansvarlig har blitt mer profe-
sjonalisert den siste tiden, og at det er et 
større fokus på å faktisk bevise at man har 
bidratt til bærekraftig drift. 

– Jeg tror det er vanskelig for resten av 
industrien å lyve om dette, siden kortene 
blir synliggjort og man har mer man skal 
bevise. Det er veldig positivt, sier hun.

LIVE JACOB SYDNESS: GARD

ETTER Å HA JOBBET i Norad og i FN- syste-
met i utlandet, flyttet Live Jacob Sydness 
tilbake til hjembyen sin i Arendal i 2018. 

Det var da hun fikk jobb som bære-
kraftsansvarlig i forsikringsselskapet Gard.

– Jeg hadde en god del internasjonal er-
faring innenfor bærekraft allerede før jeg 

begynte å jobbe i Gard, og det er et tema jeg 
alltid har engasjert meg for, sier Sydness. 

Sydness vokste delvis opp i Vest-Afrika, 
der hun forteller at hun tidlig fikk erfare 
fattigdom, ulikhet og hvordan klima-
endringene først og fremst gjør det van-
skeligere for dem som har minst fra før.

– Dette motiverte meg til å studere 
noe som kunne bidra til endring og fak-
tisk gjøre en forskjell. Derfor tok jeg en 
master innenfor menneskerettigheter og 
jobbet mye frivillig under studiene, blant 
annet ved FN-delegasjonen i New York, 
sier Sydness. 

Nå jobber hun tett sammen med de 
forskjellige forretningsenhetene i for-
sikringsselskapet, der hun bidrar til å 
jobbe systematisk og målrettet opp mot 
FNs bære kraftsmål. 

– Dette inkluderer alt fra utslipps-
reduksjoner, ansvarlig resirkulering av 
skip, til å jobbe for anstendige arbeids-
forhold inter nasjonalt. Her samarbeider 
vi både nasjonalt og internasjonalt og er 
en aktiv bidragsyter i FNs havplattform.

GARD ER EN av mange virksomheter som 
har kastet seg på bærekraftsbølgen etter 
at FN vedtok bærekraftsmålene i 2015. 
Like vel presiserer Sydness at temaet all-
tid har stått selskapet nær helt siden opp-
starten i 1907.

– Vi er et av verdens største sjøfor-
sikringsselskaper, og vi har alltid jobbet 
med å håndtere og forebygge både skader 
på skip, forlis og branner på containerskip, 
for å minimere skadene for menneskene, 
miljøet og samfunnet når ulykken først er 

ute, sier hun. 
– Det har aldri vært mer fokus på bære-

kraft enn det er nå. På lik linje med Inter-
national Maritime Organization (IMO) er 

vi helt klare på hva vi skal oppnå innen 
2050. Vi har derfor brettet opp ermene 

for å bidra til overgangen til en grønn 
økonomi.

– Hvilke utfordringer møter du 
på som bærekraftsansvarlig? 

– Det finnes utfordringer i alt 
strategisk arbeid. Vi vil mye, men 
er nødt til å prioritere. 

– Ikke minst samarbeider 
vi tett med eierne og kundene 
våre, vi får ikke til det grønne 
skiftet om ikke vi har den ma-
ritime næringen med oss. Dette 
gjør  arbeidet spennende, av og 

til krevende, men først og fremst 
meningsfylt.

ELLEN HEIER: NORCONSULT

FOR Å SIKRE SEG rollen som bære-
kraftsansvarlig for bygg og eiendom 

i Norconsult, hadde arkitekten Ellen 
Heier flere år med erfaring innenfor bæ-

rekraftig arkitektur gjennom Snøhetta. 
– I Snøhetta jobbet jeg med bære kraftig 

arkitektur og var blant annet involvert i 
flere powerhouse-prosjekter som proses-
sleder, oppdragsleder og prosjekterende 
arkitekt, forteller Heier.

– I stillingen i Norconsult kan jeg 
videre føre erfaringene fra arbeidet med 
ambisiøse miljøprosjekter i en enda mer 
tverrfaglig kontekst.

I 2018 utarbeidet Norconsult en ny over-
ordnet bærekraftsstrategi for hele kon-
sernet. 

I forbindelse med dette arbeidet ble det 
etablert en kjernegruppe for bærekraft som 
ledes av bærekraftsdirektør Bente Gjerstad 
og konserndirektør for bærekraft,  Janicke 
Garmann. 

– Alle involverte fag har innflytelse på 
et byggs miljøfotavtrykk, og bærekraft er 
et felles ansvar. Det er viktig at prosessene 
tilrettelegges slik at temaet løftes høyt på 
agendaen i alle ledd og at alle tar eierskap 
i det, forteller Heier.

Gruppen fungerer som et forum for 
kunnskapsutveksling, sparring og støtte, 
og hvert av de åtte medlemmene har 
 ansvar for å operasjonalisere bærekrafts-
strategien innenfor sitt felt, både internt 
og eksternt. 

Heiers ansvarsområde er nå innenfor 
markedsområdet bygg og eiendom.

– Min rolle er å være en pådriver og 
legge til rette for at det skjer. Det inne bærer 
oppgaver som spenner fra strategiarbeid til 
involvering i konkrete prosjekter og ivare-
takelse av kunderelasjoner, sier hun. 

SVEN MOLLEKLEIV: DNV GL

SVEN MOLLEKLEIV BEGYNTE som HR-direktør 
i DNV GL i 2001, men etter et økende sam-
arbeid med internasjonale samfunnskon-
takter fikk han stillingen som samfunns-
ansvarlig i 2003.

Deretter begynte stillingen å handle 
mer om klima og bærekraft, og hvordan 
samspillet mellom de forskjellige funksjo-
nene i verdikjeden bidro til en god balanse. 

– Det er behov for energi på samme 
linje som det er behov for ivaretakelse av 
miljøet, og derfor jobbet vi også tett med 
energiaktører for å utvikle effektive energi-
løsninger, forteller Mollekleiv. 

Derfor fikk han også rollen som direk-
tør for bærekraft i DNV GL i 2012, en stil-
ling han hadde i åtte år. Nå jobber han som 
seniorrådgiver. 

– Vi har en konstant dialog med energi- 
og forskningsmiljøer for å nå bærekrafts-
målene som er blitt satt til 2050 gjennom 
Parisavtalen. Vi jobber smartere og mer 
 effektivt, og vi har gjennomført en fornuf-
tig overgang til det grønne skiftet, sier han.

– FOR DNV GL er bærekraft et spørsmål om 
hvordan vi skal realisere formålet om å 
verne liv, verdier og miljø og visjonene om 
å ha en global påvirkning for en trygg og 
bærekraftig fremtid, sier Mollekleiv. 

Han forteller at en av de viktigste fakto-
rene for suksess er samarbeidet med myn-
digheter og samfunnsinstitusjoner, for å 
finne gode løsninger for å nå bærekrafts-
målene.

– Bærekraftsmålene kan nås i et sam-
spill mellom myndigheter, næringsliv, 
 forskningen og sivilsamfunnet, sier han.

– Det er også viktig å opprette sam arbeid 
med universitetene og andre institusjo-
ner for å gjøre bærekraft til en fordel for 
forretningen.

I stillingen som bærekraftsansvarlig har 
han jobbet ut flere nye samarbeidsprosjek-
ter, blant annet sammen med UN Global 
Compact (UGC).

– Utviklingen av Global Opportunity Re-
ports bidro til at UNGC valgte en strategi 
som snudde risiko til muligheter ved å løfte 
frem de bærekraftige løsningene. Dette ar-
beidet har sammen med de viktige rappor-
tene Energy Transition Outlooks bidratt 
til å finne gode løsninger for en mer bæ-
rekraftig fremtid, forteller han. 

– Det er bra for mennesker og miljø, 
«and for business as well», avslutter han.

TEKST: Benedicte Storm Bamvik

Det er drømmen 
å kunne jobbe 
med bærekraft i et 
selskap og gjøre en 
faktisk forskjell.
Christina Ianssen: Aker BioMarine

Alle involverte 
fag har innflytelse 
på et byggs 
miljøfotavtrykk. 
 Ellen Heier: Norconsult
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Klimaendringene, som fører til høyere sjøtemperatur, kan føre til en dobling 
av smittepresset fra lakselus, ifølge Havforskningsinstituttet. En temperatur
økning på to grader er ansett som realistisk. Dersom temperaturen i sjøen 
for eksempel øker fra 9 til 11 grader, er det estimert at det vil gi en dobling av 
smitte presset fra lakselus, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.
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Professor i ernæring 
Rune Blomhoff leder 
«De nordiske ernæ-
ringsanbefalingene», 
også kjent som NNR. 
Forrige oppdatering er 
fra 2012.    

ARKIVFOTO: BERIT ROALD / NTB

RUNE BLOMHOFF, Professor i er-
næring, sier til NTB at de nye 
 nordiske anbefalingene, NNR, i 
større grad enn før vil inkludere 
matvarebaserte kostråd og for 

første gang integrere bærekraft. De lanse-
res i desember neste år og vil deretter bli 
utgangspunkt for deltaker landenes opp-
datering av nasjonale kostråd.

Blomhoff anslår at det publiseres rundt 
350 nye vitenskapelige artikler innen er-
næring og helse i vitenskapelige journaler 
hver dag. Det er mye som skal vurderes – 
og siles vekk.

Ernæringsprofessoren påpeker at det 
med så mye materiale er utrolig lett å finne 
én enkeltartikkel som støtter egne forut-
inntatte holdninger. I NNR-prosjektet har 
man derimot et omfattende kontroll system 
for å gjøre kunnskapsoppsummeringene 
så objektive som mulig.

DE NASJONALE KOSTRÅDENE skal for øvrig 
oppdateres etter hvert som NNR 2022 er 
i boks.

– Vil de nye, norske rådene ta opp i seg 
noe av kritikken som kom sist, for eksem-

pel mot at de ikke rommer høyfett- og lav-
karbotendensen i deler av befolkningen?

– Det er litt tidlig å si noe om hvordan 
de nye rådene vil se ut. Men vi vil helt opp-
lagt si noe om karbohydratinntaket, for 
 eksempel om poteter, der forbruket har 
rast dramatisk det siste tiåret, selv om potet 
er minst like bra som ris og pasta, om ikke 
bedre, sier Blomhoff til NTB.

– Vi vil trolig også si noe spennende 
om fettkvalitet, belgfrukter, kaffe, alko-
hol og vegetabilske proteinkilder, men hva 
 konklusjonene blir, det gjenstår å se.

BLOMHOFF ER FRISTILT fra jobben ved Uni-
versitetet i Oslo i fire år av Helsedirekto-
ratet for å lede arbeidet med NNR. Forrige 
oppdatering er fra 2011/2012.

For hver matvaregruppe og hvert 
 næringsstoff er det flere eksperter uten 
bindinger til industri som utarbeider for-
slag til oppsummering av ny kunnskap. 
Dette blir deretter fagfellevurdert og sendt 
ut på høring.

– Vi begynner nå å få utkastene til 51 
kunnskapsoppsummeringer som gjen-
nomføres, uttalte Blomhoff til NTB i juni.

Fagmiljøer verden over følger den 
transparente prosessen. De tre baltiske 
landene, som tidligere har fulgt anbefa-
lingene i NNR, er for første gang med på 
utformingen.

NORDISK MINISTERRÅD HAR bedt NNR inte-
grere bærekraft i anbefalingene. Tidligere 
har NNR kun vært basert på helseeffekter.

– Vi vil integrere den miljømessige 
 dimensjonen av bærekraft, elementer 
som klima, biologisk mangfold, forbruk 
av landarealer, forbruk av ferskvann, bruk 
av  industrifremstilte kjemikalier, og flere 
andre sentrale miljøaspekter. Det vi vur-
derer er hvordan matsystemet påvirker 
disse miljøaspektene. Og med mat system 
så mener vi produksjon av mat, prosesse-
ring, innpakking, distribusjon og transport, 
forbruk og det som går til avfall. Hvordan 
alle disse aspektene på virker vårt miljø, 
sier Blomhoff.

NÅR DET GJELDER å innlemme bærekraft 
i kostrådene, er store deler av den nor-
ske befolkningen allerede på gli, ifølge 
Folke helseinstituttet. Hele 62 prosent 
av de spurte i den nasjonale folkehelse-
undersøkelsen i 2020 sa at de har gjort 
endringer for å få et mer bærekraftig kost-
hold med lavere miljøbelastning.

Blomhoff påpeker viktigheten av at 
myndighetene også bidrar med tilrette-
legging, slik som da det ble innført forbud 
mot engangsplast fra 3. juli i år.

Samme undersøkelse viste at de fleste 
nordmenn kan øke, gjerne doble, sitt inn-
tak av frukt og grønnsaker. Ulike trender de 
siste ti årene har både medført en 25 pro-
sent nedgang i konsumet av sukker, men 
også svak reduksjon i forbruk av frukt og 
bær. Forbruket av grønnsaker har gått opp, 
men ikke nok.

IFØLGE RAPPORTEN «UTVIKLINGEN i norsk 
kosthold 2020» er fettinnholdet i kosten 
økt fra 35 til 38 prosent av energiinnhol-
det (energiprosent). Innholdet av mettede 
fettsyrer var i 2019 hele 15 energiprosent, 
vesentlig høyere enn anbefalt.

Skal befolkningen nå anbefalingene i 
de nåværende nasjonale kostrådene, må 
mange spise mer grønnsaker, bær og frukt, 
fisk og grove kornprodukter, og kutte ned 
på rødt og bearbeidet kjøtt, salt og sukker.

TEKST: Mette Estep, NTB
ILLUSTRASJON: Shutterstock

Tema BÆREKRAFT

Bærekraft inn  
i kostrådene

300 forskere jobber nå med  
å samle mest mulig kunnskap 
om ernæring. Arbeidet danner 
grunnlaget for de nye 
fellesnordiske kostrådene.
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Unikt verktøy for gjenvinning av emballasje 
Det gagner produsentene, det gagner 
forbrukerne og det gagner miljøet. 
Gjenvinningsverktøyet som er utviklet 
av Grønt Punkt Norge er allerede blitt 
en suksess.  

– Gjenvinningskalkulatoren fungerer slik 
at produsenten legger inn informasjon 
om materialvalg for ulike deler av 
emballasjen i et enkelt brukergrensesnitt. 
Dette kan være alt fra etiketter til 
lokk og lim. Fortløpende får man da 
en totalvurdering på hvor gjenvinnbar 
emballasjen er, forklarer utviklingssjef i 
Grønt Punkt Norge Johannes Daae. 

Felles standard 
Gjenvinningskalkulatoren beregner 
plast- og kartongemballasje samt 
bølgepapp, glass og metall, og er 
tilgjengelig for medlemmer i Grønt Punkt 
Norge.

– Vi ønsker at norske vareprodusenter 
skal ta enda større ansvar for at 
emballasjen deres kan resirkuleres. Det 
er det veldig mange av dem som ønsker 
selv også. Det er derfor vi har utviklet 
Gjenvinningskalkulatoren. Det er et 
verktøy som gjør det enkelt å designe 
emballasje som kan resirkuleres og bli til 
noe nytt, sier Daae. 

Målet med verktøyet er å skape en felles 
standard for gjenvinnbar emballasje 
og hjelpe bedrifter som ikke har 
gjenvinningskompetanse internt.

– Så langt vi kjenner til finnes det 
ikke noe lignende verktøy som viser 
gjenvinnbarhet så presist for alle 
emballasjematerialer. Det gir norske 
produsenter en unik mulighet til å 
være i front med å produsere bedre 
og mer bærekraftig emballasje. 
Norske forbrukere er generelt svært 
miljøbevisste og dette verktøyet er en 
mulighet til å møte deres forventninger i 
enda større grad, sier Daae. 

Plastløftet 
Grønt Punkt Norge jobber kontinuerlig 
med tiltak som skal bidra til en mer 
sirkulær plastøkonomi og hjelpe norske 
bedrifter til å nå EUs klimamål. Et 
av disse tiltakene er Plastløftet, som 
ble lansert i 2019. Bedrifter som tar 
Plastløftet forplikter seg til å øke bruken 
av resirkulert plast i egen emballasje, 
kutte unødvendig bruk av plast og 
designe for gjenvinning. 

I 2021 har totalt 58 bedrifter tatt 
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Plastløftet, og i mars ble TINE, Orkla 
og Arcus premiert for å ha bidratt til at 
plastemballasjen deres er mer innovativ 
og bærekraftig. Totalt har deltakerne 
i 2020 kuttet 1017 tonn plast og 
erstattet 8857 tonn jomfruelig plast 
med resirkulert.

– Det har vært fantastisk å se så mange 
gode initiativer. Mange har lagt ned et 
viktig bærekraftig arbeid som vil utgjøre 
en forskjell for framtida. Nå gjelder det 
bare at vi fortsetter det gode arbeidet 
og får enda flere med på laget, sier 
Daae.



Vil lagre millioner av tonn CO₂ i Nordsjøen
Hva er egentlig CCS-teknologi? Det 
korte svaret er at det er en viktig del av 
løsningen på verdens klimautfordringer. 
CCS (Carbon Capture and Storage) 
innebærer at man fanger og 
transporterer CO₂-utslipp, og lagrer dem 
trygt under jordskorpa - for eksempel i 
gamle og stabile oljereservoarer som kan 
forsegles.

Wintershall Dea er et av Europas 
ledende gass- og oljeselskap og 
en betydelig aktør på norsk sokkel. 
Selskapet jobber nå med flere CO₂-
fangst- og lagringsprosjekter i Norge, 
Danmark, Nederland og Tyskland. 

– Vi planlegger blant annet en 
mulighetsstudie for å vurdere hvordan 
Brage-feltet i Nordsjøen kan brukes 
til permanent CO₂-lagring etter at 
produksjonsperioden er fullført, 
forteller teknologisjef Hugo Dijkgraaf i 
Wintershall Dea. 

Fullskala i 2025
I Nini West-reservoaret i dansk sektor 
i Nordsjøen er det planlagt lagring av 
millioner av tonn med CO₂ de nærmeste 
årene. Prosjektet Greensand utføres av 
et konsortium med Wintershall Dea som 
sentrale aktører, og går inn i en pilotfase 
i slutten av 2021. 

– Nini West-reservoaret har et 
lagringspotensial på opptil en million 
tonn CO₂ per år innen 2025, og 

potensielt 4-8 millioner tonn per år 
innen 2030. Det er en vinn-vinn-
situasjon for miljøet og europeisk 
industri, som vil kunne redusere sine 
utslipp betraktelig med CCS, sier 
Dijkgraaf. 

Første CO₂-injeksjon i Nini West-
reservoaret er planlagt mot slutten av 
2022. Utslipp vil da bli fanget opp hos 
den danske sementprodusenten Aalborg 
Portland og transportert til reservoaret 
med skip. Hvis dette lykkes vil det kunne 
utføres fullskala CO₂-lagring i Nini West-
feltet innen 2025. 

– Sammen med hydrogenproduksjon 
er CCS avgjørende for å nå våre mål for 
utslippsreduksjon. Project Greensand 
vil være et stort sprang fremover for vår 
forståelse av sikker og miljøvennlig CCS-
implementering, sier teknologisjefen. 

Hydrogen-prosjekter 
Hydrogenproduksjon vil også bli 
avgjørende fremover, siden det kan 
fremstilles og anvendes med svært 
lave utslipp av CO₂. Wintershall Dea er 
involvert i flere hydrogenprosjekter, og 
har sammen med naturgass-selskapet 
VNG AG påbegynt arbeidet med 
å bygge et anlegg for å produsere 
klimavennlig «turkis» hydrogen i 
Tyskland. I denne prosessen omdannes 
CO₂ til fast stoff, som kan brukes i en 
mengde industriprodukter.
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– For å nå europeiske klimamål innen 
2050 er det nødvendig å raskt etablere 
et fungerende marked for hydrogen. 
Vi ønsker å være en del av løsningen 
og investere i fremtidsfokuserte 
prosjekter. Dette samarbeidet vil bidra 
til å realisere teknologiens potensial og 
kickstarte et hydrogenmarked også i 
innlandsområder, sier Dijkgraaf.

Les mer på: www.wintershalldea.no/en

Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for 
teknologi i Wintershall Dea. 


