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Takk for meg

1. Kartlegge livsløpet av biogent karbon fra dyrket 
tare til anvendelse og deponering

2. Utrede grundig mulighetene for lagring: 
Avgjørende å differensiere etter tiden karbon 
kan holdes utenfor atmosfæriske kretsløp

3. Veikart for å oppskalere de nødvendige 
teknologier – målrettet virkemiddelbruk, FOU og 
fokus på kommersialisering

4. En nasjonal strategi for en Tareindustri 2050 –
regnskap over avkarboniseringseffekter og 
negative utslipp sentralt



From pollution…

…to solution(s)

Bellona 2019
«A carbon-negative society with

restorative growth»
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Bellona og havbruk: Omstilling til mer 
bærekraftige produksjonsmodeller
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Ocean Forest 2013

R&D for IMTA

Ocean Forest 
develops concepts
for Integrated 
Multi-Trophic
Aquaculture and 
marine biomass
production.

50% ownership
Bellona Holding -
50% Lerøy Seafood 
Group ASA (LSG)



Ocean Forest 2019 

Commercializing seaweed



«Land must remain productive to 
maintain food security as the
population increases and the
negative impacts of climate change
on vegetation increase. This means
there are limits to the contribution
of land to addressing climate change, 
for instance through the cultivation
of energy crops and afforestation. It 
also takes time for trees and soils to 
store carbon effectively. Bioenergy
needs to be carefully managed to 
avoid risks to food security, 
biodiversity and land degradation.»





The climate crisis’ hard timeline

Cut at least 50% by 2030, 
net zero in 2050

Requires comprehensive
emission cuts and deep
transition in all industries

But why do we have to «go
negative»?

IPCC, 2018: Special Report on Global 
Warming of 1.5 °C



The longer we wait, the more dependent we
become on large-scale negative emissions



Three out of four climate models rely critically
on negative emissions from Bio-CCS (BECCS)

IPCC, 2018: Special Report on Global Warming of 1.5 °C



Havbaserte klimaløsninger –
Fra blindsone til satsing?



Tare til biojetfuel?

2017







Phase 1, autumn 2019:
Horizon Scan 2020

Method: Literature
review, expert
consultation, 
stakeholder enrolment

Phase 2, winter 2019/20: Determines 2050 
visions, relates them to 2030 and 2020 visions

Method: Workshop, report and quality
assurance loops

Phase 3, spring/summer 2020: 
Backcasting from 2030, 
systematically deducing a roadmap
of actionables

Method: Workshop

Phase 4, winter 2020/21:
Draft for a national
roadmap 2021-2030

Bellona’s initiative: Seaweed Industry 2050
Towards a Norwegian roadmap 2021-2030



Konturene av en Tareindustri 2050

• Storskala offshore: Nærmest ubegrenset areal, 
flerbruk med havvind og dekommisjonerte
oljeinstallasjoner

• Helheltlig, integrert bioraffinering langs kysten 
med brede produktporteføljer

• Arbeidsplasser langs bredt differensierte 
verdikjeder, rettferdig omstilling og varige verdier

• Eksport av kunnskap, teknologi og produkter
• Negative utslipp fra tarebiomasse bidrar til det 

karbon-negative samfunn



Det er en ting å binde CO2 – det er 
en annen å garantere varig lagring

• Bærekraftig forvaltning, vern og restaurering: Øke 
blått karbon i naturlige økosystemer

• Taredyrking som restaurerende tiltak? Økt 
biomasse i kunstig habitat, potensielle 
ringvirkninger i omliggende økosystem?

• Stående biomasse: Storskala vil kunne ha en 
betydelig biomasse stående til enhver tid, helårig 
høsting, flere høstinger



• Export av detritus fra stående anlegg: Hvor 
mye sedimenteres varig? Avhengig av 
plassering?

• Kunstig sedimentering i havdypet (over 1000 
meter): Krever verifisering for å kunne 
anvendes i skala

• Livssyklus for alle ledd i verdikjeden: Ambisjon 
om klimanøytralitet i logistikk-kjeden fra 
produksjon til deponering



• Hvilke produkter erstatter fossilt råstoff og hvordan 
tallfester vi effektene?
– Drivstoff og energi?

– Mat og fôr?

– Biokull, gjødsel, fôrtilskudd som hindrer metanutslipp i 
drøvtyggere?

• Mellomlagring i holdbare materialer og plast?
– Forbrenning av produkter med biogent karbon i anlegg 

tilknyttet CCS-infrastruktur

• Prosessutslipp fra storskala marine bioraffinerier 
tilknyttet CCS-infrastruktur

• Hvis genuint fornybar: Økt villhøstet produksjon vil 
kunne inngå i mange av de samme lagringslogikkene



Takk for oppmerksomheten.

Save the date: 

Frokostseminar i samarbeid med Nordisk 
Energiforskning, Oslo 14.11.

Lære mer om Tareindustri 2050?

stefane@bellona.no

www.bellona.no
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