
«BÆREKRAFTIG TURISME I NORD NORGE»

SIGURD ENGE, LEDER MARITIMT ARBEID, SHIPPING

OG ARKTIS I MILJØSTIFTELSEN BELLONA



1986 2018

FRA MILJØAKTIVIST TIL KLIMA- OG MILJØEKSPERT



VI VIL SKAPE DET BÆREKRAFTIGE OG

KARBONNEGATIVE SAMFUNN

Samfunn
Forskning / 
akademia

Næringsliv / 
industri

Politikk / 
offentlige

Aksept
Virkemidler

Tiltak

✓Bellona skal være en etterspurt 
og verdiskapende samarbeids-
partner for næringslivet, 
forskning og myndigheter

✓Bellona skal skape engasjement, 
resultater og flytte grenser med 
faktabasert miljøarbeid

✓Bellona skal utvikle prosjekter i 
samarbeid med våre partnere

Visjon 2018



BÆREKRAFTIG ARKTISK TURISME?
EN GOD NYHET OG EN DÅRLIG NYHET

De syv arktiske landeplager:
• Klimaendringer
• Havforsuring
• Miljøgifter
• Radioaktiv forurensning
• Petroleum- og 

gruveindustri 
• Sjøtransport og turisme
• Uregulert fiske



BELLONAS ARBEID I ARKTIS OG RUSSLAND

• Atomprøvesprengningene på Novaja Zemlja

• Russisk atomkraft og industri

• Svalbard

• Oljeboring

• Rapporter

• Havforvaltning, langtransporterte miljøgifter, plast etc.



Konklusjonene og funnene i denne rapporten 
oppsummerer hvilke tiltak som er nødvendig 
for myndigheter, industri og forskning innenfor 
følgende næringer:

• Fornybar energiproduksjon 
Nord-Norge og Kola

• Arktisk gruvedrift 

• Integrert multitrofisk havbruk i arktis

Fornybar energiproduskjon (Nordnorge):

• Styrke nettet, nord/sør og øst/vest

• Kraftoverskuddet muliggjør elektrifisering av transport og 
industri

• Vindparker for hydrogenproduksjon

• Utvikle off-grid hybride energisystem for Bjørnøya, Hopen osv.

• Gjøre Svalbard til nasjonal showcase for null utslippsløsninger

Fornybar energiproduksjon i murmanskregionen:

• Kola atomkraftverk er hovedbariere forp utbygging

• Stort fornybartpotensiale, vannkraft, tidevann, vindkraft, 
solenergi, geotermisk og bioenergi 

• Småskala anlegg på avsides tettsteder og landsbyer vil bedre 
energisikkerhet og velferd

Arktisk gruvedrift

• Styrke forskning og utvikling (tette 
kunnskapshull)

• Myndighetenes krav er avgjørende for utvikling 
av teknologi og metoder

• Nasjonal mineralstrategi trenger sterkere fokus 
på livssyklusperspektiv

• Mangler kunnskap og forvaltningsverktøy for 
sjøbunns mineralutvinning

Integrert multi-trofisk havbruk

• Utvikle bedre faktabaserte rammevilkår

• Fokus på forebyggende fiskehelse tiltak og 
mindre kjemikaliebruk

• Utvide andelen andre kommersielle arter (tang, 
blåskjell osv.)

• Fremme samarbeid med andre marine 
næringer



KAN MAN KALLE ARKTISK TURISME FOR BÆREKRAFTIG?





MASSETURISME

Sommer på Gran Canaria →



REISELIVETS FOTAVTRYKK

• Transport: fly, cruise, bil, buss, snøskuter, RIB, helikopter..

• Varer og tjenester: mat, overnatting, shopping, opplevelser, sport, etc.



UTFORDRINGER OG MULIGHETER

• Utslippsfrie verdensarvfjorder fra 2026

• Forbud mot tungolje i Arktis i 2021

• Utslippsfritt Isfjorden, Lofoten, alle fjorder?

• Kunnskap og formidling, gjestene må lære om Arktis

• Turister i arktis vil ha miljøvennlige produkter

• Er næringen forberedt på mer klimaendringer og 
ekstremvær?

• Vil nye reguleringer kvele turismen i Arktis?



EN STILLE VINTERNATT



LØSNINGENE
Elektrisk snøscooter!
Elektriske båter
Elektriske biler og busser
Elektriske godsbiler og trailere
Elektriske fly!

Så kommer hydrogen!



TENKE NYTT OG SKAPE RESULTATER

Status 2017:
Ampere + 60 bestilt + 50 utlyses
= 111 av 180 

Status 2017:
340 MNOK til 55 prosjekter
+ ny utlysning 2017/2018 

2015 2016 2017





• Hele flåten går uten tungolje og jobber med 
Bellona for forbud i Arktis

• Ombygging av inntil ni skip til LNG/hybrid 
fremdrift og landstrøm – utslippskutt = min. 25 % 

• Bygger nå verdens største explorer cruise skip 
med batterihybrid fremdrift

• Kutter bruk av engangsplast i alle skip og hoteller – 20 000 kg! 

HURTIGRUTEN PÅ BATTERI OG LNG



DE ALLIERTE
• Lokale ressurser

• Reiselivsorganisasjonene

• Miljømyndighetene

• ENOVA & Innovajson Norge

• Gjestene

• Underleverandørene

• Arktisk råd

• Bellona (og de andre organisasjonene-)

• Politikerne



ANBEFALINGER

• Reiselivet må ha fokus på forbruk og fotavtrykk

• Lage ekte miljøregnskap og miljøbelastning på produkt per pax

• Redusere transportbehovet og utslippene

• Mest mulig kortreiste produkter, lokal verdiskaping som vinn vinn 
verktøy

• Være nyskapende, skape bærekraft sammen med andre næringer

• Formidling - lære opp gjestene til å bli arktiske ambassadører

• Gjestene vil ikke forurense - hjelp dem å ta riktige valg

• Kutt ut all mulig plastforbruk



ANBEFALINGER FORTS.

• Kvalitet fremfor kvantitet – Less is more

• Tenk langsiktig

• Rop ut når du ser at noe blir galt

• Lær av de beste!

• Snakk med en stemme til politikerne

«Vi har ikke alltid svaret på men uten de riktige spørsmålene finner vi ikke 
de riktige svarene»



CREATING CHANGE TOGETHER WITH THE INDUSTY!



Takk for oppmerksomheten!

Sigurd Enge

Miljøstiftelsen Bellona


