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24. april 1998 deltok NorWatch på Statoils Miljøforum, et møte mellom
ledelsen i Statoil og en rekke organisasjoner med interesser innenfor
miljø-området. Vi fikk overrakt Statoil Helse, miljø- og sikkerhetsrapport
(HMS) 1997, og den ble gjennomgått. Harald Norvik ledet møtet.
Det slo oss at de fleste av de tilstedeværende, til tross for at alle omtalte
Statoil som et internasjonalt selskap, var svært fokusert på HMS som et
nasjonalt anliggende. Vi snakket om norske utslipp av CO2, om
gasskraftverk på Vestlandet, om ulykker blant Statoils ansatte i
Nordsjøen, om utvinningstakt og om leteboring på norsk sokkel.
Dette skjedde til tross for at Statoil er involvert i hele 35 land1. Vi skal
ikke underslå at Statoil er norsk og at det viktigste engasjementet er på
norsk sokkel. Men HMS-rapporten til Statoil har et så smalt fokus at
selskapet framstår som utelukkende aktivt i Nordsjøen, med et visst salg
av gass til det europeiske kontinentet.
I 1972 opprettet Stortinget enstemmig selskapet som skulle sikre en stor
grad av nasjonal kontroll med oljeressursene i Nordsjøen. Politikerne
fryktet at dersom utenlandske, multinasjonale selskap fikk dominere
utviklingen av sokkelen, ville lite penger og lite teknisk kompetanse
komme Norge til gode.
Statoil ble gitt vide fullmakter, fôret med subsidier og lokket med
konkurransefortrinn av dimensjoner. I lang tid fikk Statoil velge nærmest
fritt hvilke felt de ville ha i Nordsjøen, og hvor mye de ville eie i felt der
andre ble operatører. Båndene mellom Statoil, Oljedirektoratet og Oljeog energidepartementet har av flere samtidshistorikere og framtredende
politikere blitt betegnet som meget gode2, og til tider så gode at det
utgjør et demokratisk problem.
“Selv prinsipielle tilhengere av en statlig økonomisk planlegging burde
få kuldegysninger ansikt til ansikt med Statoils kommende dimensjoner,”
uttalte Thomas Christian Wyller, professor i statsvitenskap, til
Arbeiderbladet allerede 6. juni 1975. Seks år senere skrev Terje
Osmundsen, statsviter med bakgrunn fra Norges Industriforbund, som
siden gjorde karriere i NHO, boken “Gjøkungen - Skal Statoil styre
Norge?” (Dreyer 1981) om en rekke farer forbundet med måten Statoil
har blitt organisert på.
Osmundsen konkluderer bl.a. med at
“- Statoil blir for stort og dominerende.
- Statoil representerer en sammenblanding av forretningsmessige og
forvaltningsmessige oppgaver.
- Statoil representerer en trussel mot mulighetene for demokratisk styring og
kontroll over oljevirksomheten: selskapet vil kunne utvikle seg til en “stat i staten”.
1

2

Statoil har
aktiviteter
i:
Abu Dhabi,
Angola,
Aserbajdsjan,
Bahamas,
Belgia,
Brasil,
Danmark,
Estland,
Finland,
Frankrike,
Færøyene,
Grønland,
Irland,
Italia,
Khasakstan,
Kina,
Latvia,
Litauen,
Malaysia,
Namibia,
Nigeria,
Norge,
Polen,
Portugal,
Russland,
Singapore,
Storbritannia,
Sverige,
Thailand,
Tyskland,
USA,
Venezuela,
Vietnam,
Østerrike,
Øst-Timor
(Timorstredet)
_ _ _ _ _
NorWatch -1998

Dette tallet inkluderer Statoils datterselskap Borealis sine produksjonsenheter, se kapittel 5
Ryggvik Helge: Oljekomplekset, Arbeidsnotat nr. 102, Senter for teknologi og menneskelige verdier
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- Statoil er et skritt i retning statskapitalisme, i strid med blandingsøkonomiens forutsetninger.
- Statoil vil skape usunne forretnings- og avhengighetsforhold i næringslivet.
- Statoils pengerikelighet kan medføre betydelig sløsing med samfunnets ressurser”

I dag, 26 år etter sin fødsel, er Statoil Norges største multinasjonale konsern, med en
omsetning på snaut 125 milliarder kroner, et overskudd på mer enn 16 milliarder, med over
17.000 årsverk og aktiviteter i 35 land. Den rollen Statoil spiller i mange av disse landene må
kunne sies å være temmelig lik det Statoil ble opprettet som en motvekt mot; utenlandske
storkonsern som kontrollerer andre lands naturressurser. Gjøkungen Statoil har blitt voksen.
Omfanget av, og veksten i, Statoils virksomhet i utlandet illustreres godt ved å se på andelen
av konsernets reserver utenfor Norge. Ved utgangen av 1997 utgjorde disse 750 millioner fat
oljeekvivalenter (oe), noe som er 19% av de totale reservene i selskapet og en dobling fra
1996. Til sammenligning utgjorde dette tallet 1,1% i 19903.
Statoil legger opp til en årlig vekst i produksjonen på 7% fra et 1995-nivå på 500.000 fat
daglig. Mesteparten av denne veksten er planlagt å foregå i utlandet, og dersom Statoil får det
som de vil, flater produksjonen ut på drøye 1 million fat i år 2005. Etterhvert som
utvinningstempoet på norsk sokkel avtar, skal Statoil fortsette å vokse i utlandet, slik at
selskapets størrelse ikke reduseres selv om oljen det ble dannet for å pumpe opp skulle ta
slutt.
Denne rapporten tar for seg Statoils ekspansjon internasjonalt og fokuserer på følgende
hovedproblemstillinger:
- Statoils internasjonale rulleblad i forhold til miljøproblemer
- Statoils rulleblad i ulike menneskerettslige spørsmål
- Statoils engasjement i folkerettslige og/eller sikkerhetspolitisk omstridte prosjekter
- Statoils rolle i norsk politikk
Dette er ingen fullstendig gjennomgang av Statoil-konsernet. En absolutt oversikt over alle
detaljer i et så stort selskaps aktiviteter har neppe selskapet selv. Selv om NorWatch har
anlagt et nord-sør perspektiv på sakene vi arbeider med, tar denne rapporten opp eksempler
fra hele verden. Dette er gjort for å gi et bredest mulig bilde av konsernets aktiviteter.
Med denne avgrensningen omfatter rapporten ikke Statoils mange kontroversielle aktiviteter i
Norge, blant annet bygging av gasskraftverk på Vestlandet. Vi har også valgt å ikke omtale
Statoils rasering av naturperlen Melkøya utenfor Hammerfest4, eller byggingen av en
metanolfabrikk. Vi skriver ikke om aksjonene Greenpeace gjennomførte sommeren 1998 mot
Statoils leteboring i Nordsjøen. Vi hopper over SFTs oversikt over 200 antatt forurensede
tomter Statoil disponerer på norsk fastland5. Og vi skriver ikke om at Statoil var en viktig
aktør i forbindelse med den kontroversielle leteboringen på det såkalte Snøhvit-feltet i
Barentshavet. Vi konsentrerer oss i stedet om det vell av problemer statsoljeselskapet møter
på i andre land.
Materialet i denne rapporten baserer seg delvis på tidligere arbeid NorWatch har gjort, dels på
saker andre organisasjoner har arbeidet med eller media har omtalt, på selskapets egen
3

Statoil’s production target - plansje, mai 1998
Dagbladet 21.6.98: - Knuser naturperle
5
Aftenposten 8.8.98: Statoil skjuler miljøbomber
4
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informasjon og på oppdatert research fra NorWatch. En slik omfattende samling av eksempler
på problematiske forhold ved Statoils virksomhet i utlandet har ikke blitt laget tidligere, og vi
håper at denne rapporten kan være et nyttig innspill i debatten om Statoils framtid, som blant
annet nåværende olje- og energiminister Marit Arnstad har etterlyst6. Den vil også være av
interesse for andre som har et forhold til Statoil; enten som ansatte i selskapet eller
statsforvaltningen, som lokalbefolkning i nærheten av steder selskapet har aktiviteter eller av
andre frivillige organisasjoner.
Underveis i arbeidet med denne rapporten har en del personer hjulpet til med faglige innspill
på enkelte kapitler, uten at de står ansvarlige for innholdet. Takk til Ivar Bjørklund som har
god kjennskap til nenetsernes situasjon i Russland, og som gav nyttige innspill til dette
kapitlet i rapporten, til Eidi Ann Hansen for god hjelp til å belyse problemtikken omkring
Statoils engasjement Maracaibu-sjøen i Venezuela og til Kim Terje Loraas som lenge har
vært involvert i arbeidet i forhold til Statoils leteboring i Timorstredet. Takk også for innspill
fra kolleger i NorWatch-prosjektet.

Oslo, 3. oktober 1998
Tarjei Leer-Salvesen
NorWatch
Framtiden i våre hender

2. Sammendrag og konklusjoner
Statoil - Den norske stats oljeselskap AS - ble etablert i et forsøk på å sikre nasjonal kontroll
med oljeressursene i Nordsjøen. Selskapet har idag aktiviteter i 35 land. Gjennom Statoils
internasjonale engasjement har selskapet innflytelse på mange viktige beslutninger innenfor
en rekke felt, særlig i forhold til miljø og sosiale spørsmål, men i økende grad også i mellomstatlige forhold. Dette innebærer mye ansvar, men det krever ikke bare at konsernledelsen
6

Dagens Næringsliv 2.6.98: Vil ha debatt om Statoils fremtid
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opptrer ansvarlig. Også Statoils eier, den norske regjering, må ta et ansvar for selskapets
virksomheter og hva de fører med seg.

2.1 Lang portefølje med konflikter
De konkrete eksemplene denne rapporten omhandler, viser at Statoil har en stor portefølje
med konflikter i utlandet:
- I Venezuela er Statoil på full fart inn i oljevirksomhet både i ferskvann i Maracaibu-sjøen og
på land i Zuata. Gjennom sitt engasjement i Maracaibu-sjøen bidrar Statoil til økt
forurensning i et sårbart miljø. Selskapet bidrar til å forsterke den trenden som i dag er i ferd
med å endre Maracaibu-sjøens karakter fra ferskvann til saltvann, med de omfattende,
negative konsekvensene det har for livet i sjøen og menneskene omkring den.
- Mexicogolfen opplever i likhet med Venezuela en omfattende aktivitet fra oljeselskapene,
og miljøorganisasjoner i USA frykter stygge miljøkonsekvenser, særlig for kystnære
våtmarker i Louisiana. Statoil er blant selskapene som borer nærmest kysten av Louisiana og
utløpet til Mississippi-elven, og deltar totalt i mer enn 40 blokker i Mexicogolfen.
- Statoils engasjement i Melaka-raffineriet i Malaysia har ført Statoil inn i en bitter strid med
lokalbefolkningen, blant annet på grunn av tvangsflytting og rivning av moskeer og fordi
selskapet har gjort adkomsten til lokale gravplasser vanskelig for de pårørende.
- I Polen ligger Statoil på andre året i konflikt med Bensinstasjonsarbeidernes fagforening
etter først å ha lagt seg ut med Solidarnosc-bevegelsen. Selv om Statoil hevder at konflikten,
som oppstod i 1997, fort ble løst, viser et brev fra lederen i Bensinstasjonsarbeidernes
fagforening i Statoil Polska at det fortsatt er en konflikt mellom ansatte i Statoil Polska og
ledelsen i selskapet.
- Et potensielt vanskelig forhold til lokalbefolkningen i nærheten av Statoils engasjement i
Russland har selskapet “løst” ved å la være å forholde seg til dem. Saken gjelder nenetserne i
Nordvest-Russland. Et dårlig begrunnet resonnement om at ingen offshore-aktiviteter har
konsekvenser for folk på land brukes som unnskyldning for ikke en gang å undersøke hvilke
konsekvenser virksomheter i Petsjora-havet kan få for urfolkene i denne regionen.
- I Nigeria har Statoil vært til stede i flere år og vært vitne til militærdiktaturets grove
undertrykkelse av landets demokratiske krefter. Verken under henrettelsene av miljø- og
menneskerettighetsaktivister, når fagforeningsledere har blitt fengslet eller når valg har blitt
avlyst eller utsatt, har Statoil hevet stemmen sin for å protestere. Statoil har faktisk kritisert
regimet mindre og mer lavmælt enn enkelte av sine konkurrenter, og Statoils virksomhet i
landet har bidratt til å legitimere regimet. Nå er Nigeria inne i en avgjørende fase, men skulle
også neste runde med demokratiske reformer bli sabotert av militærjuntaen, har Statoil fortsatt
ikke antydet noen vilje til å revurdere sitt engasjement i landet. Videre blir selskapet beskyldt
for å benytte seg av bestikkelser for å oppnå fordeler hos myndighetene.
- Regjeringspartiet MPLA og utenlandske oljeselskap benyttet sørafrikanske leiesoldater for å
rydde av veien opprørsstyrkene fra oppsisjonen UNITA og for å gjøre plass for internasjonale
oljeselskaper offshore Angola like før Statoil gikk inn i området. Blant selskapene som
nyttiggjorde seg av leiesoldatene var en av Statoils partnere. Nå når borgerkrigen igjen
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blusser opp i landet, vil Statoils og de andre oljeselskapenes virksomhet være med på å
finansiere krigføringen i landet.
- Statoils engasjement i Kaspihavet skjer i et område som mangler en samlet miljømessig
vurdering av den raskt økende oljeproduksjonen som finner sted. Statoils engasjement på
feltene Azeri og Chirag utgjør et politisk stridstema mellom Aserbajdsjan og Turkmenistan,
og fordelingen av ressursene i Kaspihavet for øvrig er nok et uløst spørsmål. Statoil hevder
overfor NorWatch at konflikten nærpå er løst, noe som bestemt avvises av den turkmenske
utenriksministeren Arazov. I et brev til NorWatch skriver han: “Det er åpenbart at den
aserbajdsjanske part forsøker å utvide deltagelsen av internasjonale selskaper og å løse striden
i sin favør på egenrådig vis. Turkmenistan er av den oppfatning at en slik adgang kan
vanskeliggjøre et effektivt og gjensidig fordelaktig samarbeid i det Kaspiske hav, og erklærer
den (holdningen, red.anm.) absolutt uakseptabel.”
- I et kontroversielt sikkerhetspolitisk spørsmål, trasévalg for rørledningene som skal frakte
oljen fra Kaspihavet til en egnet utskipningshavn mot markedene i Vesten, forsøkte Statoil og
partneren BP i 1998 ignorant å framskynde en beslutning om å legge rørledningen gjennom
krigsherjede Kurdistan, til tross for at situasjonen er svært spent og det er en rekke politiske
momenter fra de ulike aktørenes side som fortsatt er uavklart. Den kurdiske frigjøringshæren
PKK truer med å bombe rørledningen dersom oljeselskapene bygger den uten at Tyrkia først
har sluttet gjensidig fred med kurderne. En lang rekke andre konfliktområder truer med å
gjøre transport av olje fra Kaspihavet svært vanskelig for oljeselskapene i de alternative
rutene som vurderes. I verste fall er det store spillet om oljen med på å framprovosere
krigshandlinger. Statoil har utmerket seg som en sentral aktør i dette spillet og vil derfor være
medansvarlig for den videre utviklingen.
- Gjennom sin tilstedeværelse i Sør-Kinahavet, særlig på feltene Lan Tay og Lan Do i Nam
Con Son-bassenget utenfor Vietnam, bidrar Statoil til det høye spenningsnivået i et
sikkerhetspolitisk svært betent område. Foruten faren for krig i området, er spørsmålet om
hvem som eier feltene folkerettslig omstridt. Kina har bedt Statoil trekke seg ut av Vietnam,
og mener at feltene Statoil har eierandeler i, tilhører Kina.
- Statoil anerkjenner den omstridte avtalen Timor Gap Treaty, som fordeler ressursene
offshore Øst-Timor, mellom Australia og okkupasjonsmakten Indonesia. Statoils engasjement
i Timortredet må anses som folkerettsstridig. Det at selskapet velger å skatte til Indonesia, må
anses som en aksept for okkupasjonen av Øst-Timor, noe som er klart i strid med norsk
utenrikspolitkk.

2.2 Statoil - en politisk aktør
Statoils bidrag til utslipp av drivhusgasser er enormt. Selskapet er den største norske aktøren
innenfor en industri som mer enn noen annen må påta seg skylden for menneskenes bidrag til
den økte drivhuseffekten, som vil kunne få katastrofale klimatiske følger.
Mange internasjonale oljeselskaper diskuterer egenutvikling og verdens energimarkeder i lys
av økt satsning på alternative energikilder. De vil kalles energiselskap, og satser store summer
på utvikling av vind- og solkraft. Statoils holdning er en annen. De ønsker å forbli et selskap

10

Uautorisert Helse-, miljø og sikkerhetsrapport om Statoils aktiviteter i utlandet

NorWatch, Framtiden i våre hender

forankret i olje- og gassvirksomhet. Statoils satsning på alternativer til fossile energikilder er
så minimal at den knapt kan beskrives som kosmetikk.
Statoil har flere ansatte til å arbeide med politikk enn de fleste partiene i Norge har ansatt i
politiske stillinger i sine organisasjoner. Den innsatsen disse personene gjør for selskapet, i
Norge og internasjonalt, bidrar til at Statoil er en betydelig maktfaktor. Til tross for at
selskapet er 100% statlig eid, opererer det mer eller mindre uavhengig av offisiell norsk
politikk. Selskapet gjør sine egne vurderinger av internasjonale konvensjoner i forhold til
miljø, menneskerettigheter og folkerettslige spørsmål, uavhengig av holdningen i
Regjeringen, de berørte departementene og Stortinget. Eksempelvis har selskapet sin egen
holdning til Kyoto-protokollen om regulering av utslippene av drivhusgasser, sitt eget
“position paper” på OSPAR-konvensjonen om utslipp til sjøs fra blant annet offshoreinstallasjoner og har vurdert ILO-konvensjonene7 uavhengig av hvilke Norge har anerkjent.
Selskapet vil respektere syv av konvensjonene. Til sammenligning har Norge ratifisert 100 av
dem, med sikte på å gjøre disse til norsk politikk. Blant de konvensjonene selskapet ikke sier
de vil respektere i sin virksomhet i utlandet er den viktige ILO 169, som sikrer urfolks
rettigheter.
Denne rapporten viser at Statoil i sine vurderinger av folkerettslige spørsmål og internasjonale
avtaler enkelte ganger er på direkte kollisjonskurs med norske myndigheter, slik som i
vurderingen av Timor Gap Treaty og spørsmålet om Øst-Timor. Andre ganger bruker Statoil
aktivt sine ressurser til å påvirke politikken i den retning de ønsker.
Det er ikke bare internasjonale konvensjoner Statoil gjør vurderinger av. Statoil har plukket ut
fire land de av menneskerettslige hensyn ikke vil gå inn i. Disse landene er Iran, Irak, Libya
og Burma. Denne rapporten stiller spørsmål ved hvor alvorlig dette er ment, når selskapet er
største aksjonær i Saga Petroleum, som er tungt engasjert i Libya og nylig også har engasjert
seg i Iran. Det kan virke som om “svartelisten” til Statoil mer er motivert ut i fra et ønske om
å score politiske poeng i diskusjonen om boikott av ulike land, enn av at selskapet mener noe
alvorlig med vurderingene sine.
Vurderingen av stater som “slemme” eller “snille” passer godt sammen med diskusjonen om
boikott eller samhandel med de samme landene. Men selv om det finnes land Statoil ikke vil
samarbeide med, finnes det ingen selskaper som er svartelistet. Å operere med en slik
holdning, gjenspeiler en forestilling om at stater krenker menneskerettighetene fra tid til
annen, men aldri kommersielle aktører. En mer målrettet innfallsvinkel til de samme
spørsmålene kunne være å vurdere de ulike investeringsplanene ut fra både det konkret
foreslåtte prosjektet, denne industrielle sektorens plass i landets økonomi, forholdene i det
konkrete landet man vil investere i, og til slutt også rullebladet til det aktuelle selskapet i
forhold til miljø og sosiale spørsmål. Diskusjonen om valg av partnere har blitt fremmet
tidligere av politikerne Erik Solheim (SV) og Kjell Magne Bondevik (KrF, den gang i
opposisjon)8.
7

Den FN-tilknyttede International Labour Organisation har utarbeidet de såkalte ILO-konvensjonene som
instrumenter som skal sikre at respekten for menneskerettighetene ivaretas i praksis. ILO-konvensjonene berører
først og fremst menneskerettighetsspørsmål knyttet til arbeidslivet, men har også konvensjoner f.eks. om urfolks
rettigheter.
8
Dagbladet 30.8.97: Krever gransking av Statoil. Statoils partnere i flere land; Unocal og Total, driver et
utstrakt samarbeid med militærjuntaen i Burma om oljeutvinning på burmesisk sokkel, og selskapene deltar i
byggingen av en av verdens aller mest kontroversielle gassrørledninger som skal føre gass fra Yadana-feltet i
Burma over grensen til Thailand. Unocal ble saksøkt i USA av 15 burmesiske flyktninger for
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I et brev til NorWatch skriver olje- og energiminister Marit Arnstad at Statoil må ha den
samme kommersielle friheten som andre selskaper. Det er den “kommersielle friheten”
Arnstad refererer til, som gjør porteføljen av konflikter beskrevet tidligere i denne rapporten
mulig. Det er Regjeringen, representert ved ministeren, som har muligheten til og ansvaret for
å gripe inn dersom Statoil går over streken. Regjeringen Bondevik har ved flere anledninger
signalisert en slik vilje til å instruere Statoil i sterkere grad enn det som tidligere har vært
gjort9. Men statlig kontroll med statsforetakene har vist seg kun å omfatte økonomiske
forhold, ikke etiske. Dersom ikke Staten tar ansvaret for handlingene til bedriftene den eier,
slik en privat aksjonær kan ansvarliggjøres for det private selskapets opptreden, vil Statoils
“kommersielle frihet” omfatte en farlig blankofullmakt til å engasjere seg i en rekke
konfliktfylte prosjekter i utlandet.
Det er på tide å sette seg ned og analysere hva Statoil har blitt til idag. Et enkelt håndgrep fra
Statoils side, som vil gi en bedre oversikt over problemstillingene, vil være å utvide HMSrapporten både i geografi, til å gjenspeile selskapets faktiske aktiviteter, og i definisjonen av
hva som er helse, miljø og sikkerhetssspørsmål (HMS).
Videre må man spørre om Statoil oppfyller de mål norsk politikk setter for selskapet, og man
må se på om enkelte av disse målene motarbeides av selskapets aktiviteter. Det er all grunn til
å frykte at dette skjer. Denne rapporten avdekker et stort sprik mellom Statoils virksomhet på
og hva som er offisiell norsk politikk.

3. Statoils internasjonale virksomhet: En stor
portefølje med konflikter
Dette kapitlet er inndelt i tre hovedområder. Ett som handler om miljø, ett om
menneskerettigheter og ett om folkerettslige spørsmål og sikkerhetspolitikk. Slike skiller er
unøyaktige, og hvert enkelt av prosjektene som omtales berører flere ulike problemområder
på én gang, slik som eksempelvis Statoils engasjement i Nigeria, som både er et
miljøspørsmål og en sak med menneskerettslige problemstillinger. Inndelingen er gjort for å
illustrere hva vi vektlegger mest i de ulike sakene.

3.1 Miljø
menneskerettighetsbrudd etter omfattende voldsbruk i forbindelse med konstruksjonen av rørledningen og
samarbeider dessuten med Taliban-geriljaen i Afghanistan om bygging av en rørledning gjennom landet.
9
Nationen 5.3.98: Sterkere styring av Statoil og Telenor og Dagens Næringsliv 9.9.97: Vil holde Telenor og
Statoil i ørene
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De generelle miljøproblemene knyttet til oljeindustrien er omfattende, og mange av
problemstillingene (“blowouts”, oljesøl fra havarerte tankskip, håndtering av utrangerte
plattformer, utslipp av “drivhusgasser” under produksjon og forbrenning osv.) tør være kjent
for de fleste. Vi skal ikke ofre mye plass på beskrive dette. Andre har gjort godt
grunnlagsarbeid på disse feltene.
Imidlertid bør det nevnes at det i 1998 har fremkommet opplysninger om at
miljøkonsekvensene av offshore oljeutvinning er større enn tidligere antatt. 16 av Statoils 17
utenlandsetableringer som innebærer lete- og produksjonsvirksomhet er offshore (og de
planlagte engasjementene i Brasil og Færøyene er også offshore). Innledningsvis er det
relevant å oppsummere de nye undersøkelsene på dette feltet, så vi ikke gjentar oss selv ved å
ta det med i hvert eneste prosjekt som omtales.
En ekspertgruppe knyttet til Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) gjennomførte en
evaluering av oljeindustriens egne miljøkonsulenters rapportering for Statens
Forurensningstilsyn (SFT) våren 1998, hvor miljøkonsulentene fikk kraftig kritikk for
mangelfulle undersøkelser10. Undersøkelsen gjaldt Nordsjøen. Målingene viser at havbunnen
er langt sterkere påvirket av forurensning fra oljeindustrien enn tidligere antatt. Enkelte
områder beskrives som nærmest døde. I andre og større områder har bunnfaunaen endret
karakter. Så langt unna oljeinstallasjonene i Nordsjøen som i Sørlands-skjærgården er det
funnet rester av barium, som blir brukt i borevæske, samt ulike oljekomponenter11.
Oljeindustrien benytter en lang rekke ulike kjemikalier, og flere av dem kjenner man lite til i
forhold langsiktige miljøkonsekvenser. Man vet imidlertid at blant kjemikaliene som benyttes
er flere med sterkt hormonhermende egenskaper, og enkelte kreftfremkallende stoffer.
Når det gjelder helsemessige konsekvenser av oljevirksomheten offshore, bør det nevnes at
Kreftregisteret høsten 1998 sender ut spørreskjemaer til i alt 60.000 nåværende og tidligere
ansatte på både faste og flytende installasjoner i Nordsjøen; man frykter høy hyppighet av
kreft hos disse arbeiderne. Kontakt med asbest og forskjellige løsemidler er blant årsakene til
at undersøkelsen settes i verk12. Med disse generelle miljøproblemene i bakhodet, tar dette
kapitlet for seg Statoils engasjementer i Venezuela, USA, Tyskland og Færøyene, og dessuten
Statoils rederi, Navion.

3.1.1 Venezuela: Verdens største hydrokarbon-reserver
Venezuela er medlem av Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) og er en av
verdens ledende olje-eksportører. Svært mange nye utvinningsprosjekter er under utvikling.
Statoil er en av de relativt ferske aktørene i landet, og satser flere milliarder norske kroner på
sine to prosjekter. Statoils mål er å doble sin totale oljeutvinning innen år 2005. Nøyaktig det
samme målet har Venezuela satt seg.
Venezuela har mye olje, men den er vanskelig tilgjengelig fordi den er svært tyktflytende.
Eksperter i landet opererer med følgende inndeling: “The Not-so Light, the Very Heavy and
10

NIVA, Ekspertgruppen for offshoreovervåkningen: Evaluering av miljøundersøkelser offshore 1996, laget for
SFT i mars 1998
11
Aftenposten 29.5.98: Målinger avslører miljøkrise
12
Aftenposten 8.5.98: 60.000 olje-ansatte kreftundersøkes
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the Extraordinarily Heavy crude”13. Den tyngste oljen finnes på land, i Orionoco-beltet.
Denne oljen er så tung at den ikke kan utvinnes og transporteres uten at den tynnes ut først.
Reservene i Orionoco-beltet sies å være de største reservene av hydrokarboner i verden, men
frem til 90-tallet har mesteparten av den blitt ansett som ulønnsom å utvinne. Statoils første
prosjekt i Venezuela er i Maracaibu-sjøen. Statoil deltar dessuten i Sincor-prosjektet, som tar
sikte på å nyttegjøre seg av denne tunge oljen, som har fått navnet bitumen.

3.1.1 a) Maracaibu-sjøen: Tungolje i ferskvann
Maracaibu-sjøen er Sør-Amerikas største
“Tidligere var sjøen rik på fisk.
ferskvannsreservoar. Her foregår en stor
Nå flyter fisken på vannoverflaten,
del av Venezuelas oljeproduksjon i dag,
og Statoil har alliert seg med
død av forurensning. Krabbene dør
amerikanske Chevron (operatør), samt
Philips og Arco. De har kjøpt et gammelt
av kjemikalier før vi får hentet dem opp.
felt som produserer 15 000 fat daglig, og
Flere arter har allerede dødd ut og forsøk
vil oppgradere det til en produksjon på
100 000 fat14. Lokalbefolkning og
på å sette ut fisk har vært mislykkede.”
fiskere har i mange år klaget over massiv
forurensning og ødelagt fiske i sjøen, og
Ramon Maureira, talsmann for fiskerne i Lagunilla
krever full stans i oljeutvinningen i
området, inntil en samlet plan er laget for å utrede de sosiale og miljømessige konsekvensene
av virksomheten. Flere ganger har fiskerne blokkert kanalen som leder inn til Maracaibusjøen og stanset trafikken av oljetankere. 80% av Venezuelas olje fraktes denne veien. I 1997
grunnstøtte den greske tankeren "Nissos Amorgos" i Maracaibu-sjøen med den følge at store
mengder olje lakk ut15. Store mengder fisk døde, og områder av mangroveskog som omgir
sjøen ble forurenset. Fiskerne krever over 2 milliarder kroner i erstatning.

13

Boué Juan Carlos: Venezuela - The political economy of oil, Oxford University Press 1993
Arbeiderbladet 5.7.97: Statoil i miljøkonflikt
15
VeNews: Venezuela Headlines 31.5.97: Lake Maracaibu fishermen sat they will block critical navigation
channel for a second time
14
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Tre urbefolkningsgrupper bor
i
områdene
omkring
Maracaibu-sjøen;
Bari,
Wayuu
og
Yukpas16.
Venezuela tar i sin politikk
svært lite hensyn til sine
urfolksgrupper, og er ikke
blant de landene som har
underskrevet ILO-konvensjon
169 om urfolks rettigheter.
Foruten konsekvensene for
fiskerne,
frykter
miljøorganisasjoner i landet
at urfolkene er blant dem som
blir mest skadelidende av den
planlagte
økningen
i
oljeutvinningen i regionen.
Talsmann for fiskerne i landsbyen Lagunilla ved Maracaibu-sjøen, Ramon Maureira, sier at
sjøen tidligere var rik på fisk. Men nå flyter fisken død på vannoverflaten på grunn av
forurensning. Krabbene dør av kjemikalier før fiskerne får hentet dem opp. Flere arter har
allerede dødd ut, og forsøk på å sette ut fisk har vært mislykkede17.
I fiskerlandsbyen Lagunilla er det ikke lengre
sunt å spise fisken som er fanget i Maracaibusjøen. Men beboerne spiser den likevel, fordi
fisken som er fanget i havet et stykke unna er
langt dyrere og vanskelig å få tak i. Derfor går
oljeforurensningen ut over folks helse.

“Uansett hvor miljøvennlig utvinningen
er, vil den forurense.
Produksjon av olje vil føre til et visst
oljeutslipp. Når en stor gruppe

utenlandske selskaper forurenser litt hver,
Oljen utgjør det største problemet, men også
kjemikalier fra landbruket, kloakk fra byene og
skader det mye til sammen.”
annen industri utgjør miljøtrusler i MaracaibuJosé Parada, rådgiver i miljøkomiteen
sjøen. Saltinnholdet i vannet øker på grunn av
i Venezuelas nasjonalkongress
langvarig og omfattende forurensning, og snart
vil Maracaibu endre karakter fra ferskvann til
saltvann. Dette vil ha dramatiske følger for livet i sjøen, for landbruket, og for menneskene
som bor nær sjøen. En slik overgang til saltvann er en enveis prosess; endringen er
permanent.
José Parada, rådgiver i miljøkomiteen i Venezuelas nasjonalkongress, beskriver hvordan
naturlige ansamlinger av sand i den trange kanalåpningen som forbinder Maracaibu-sjøen
med Atlanterhavet utgjør et sikkerhets- og miljømessig problem18. Sanden blir ikke fjernet
raskt nok, og i tillegg ligger gamle skipsvrak på bunnen og er til hinder for tankbåt-trafikken.

16

Friends of the Earth Netherlands (Vereniging Milieudefensie), Report OilWatch trip to Venezuela, Curacao,
Peru and Ecuador, juli 1997, samt brev fra paraply-organisasjonen Orionoco OilWatch til Bill Clinton 9.10.97
17
Intervju gjort av Eidi Ann Hansen med Ramon Maureira i Lagunilla våren 1998
18
Intervju gjort av Eidi Ann Hansen med José Parada i Caracas våren 1998
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Dette kan føre til at fullastede oljetankere havarerer, slik som tankeren Nissos Amorgos
gjorde ifjor.
Nok et problem er manglende opprydningsrutiner forbundet med slike ulykker. I den grad
oljen i det hele tatt ble samlet inn og forsøkt fjernet etter forliset i 1997, ble den samlet i store
hauger på land for å bli kjørt bort. Men det kom ikke noen biler for å kjøre bort oljen, og ved
høyvann ble oljen skylt tilbake i sjøen igjen.
Statoil fremholder at deres produksjon er svært ren. Statoils informasjonsdirektør Kai Nielsen
uttaler i et intervju med freelance-journalisten Eidi Ann Hansen at selskapet ikke ville
drømme om å produsere olje på den måten venezuelanske myndigheter har produsert frem til i
dag.
José Parada mener på sin side at uansett hvor miljøvennlig utvinningen er, vil den forurense.
Produksjon av olje vil føre til et visst oljeutslipp. Når en stor gruppe utenlandske selskaper
forurenser litt hver, skader det mye til sammen.
Berit Rynning Øyen ved Statoils kontor i Caracas sier selskapet tar med seg norske standarder
til landet. Ulykker er selvsagt alle oljeselskapers mareritt, men Rynning Øyen tror ikke at det
vil skje med Statoil. Protestene fra lokalbefolkningen kjente hun bare fra avisene, på
tidspunktet da NorWatch kontaktet henne, og hun ville derfor ikke kommentere dem19.
Gjennom sitt engasjement i Maracaibu-sjøen bidrar Statoil til økt forurensning i et sårbart
miljø. Selskapet bidrar til å forsterke trenden som i dag er i ferd med å endre Maracaibusjøens karakter fra ferskvann til saltvann, med de omfattende, negative konsekvensene det har
for livet i sjøen og menneskene omkring den.

Statoil i Maracaibu-sjøen
Statoil har kjøpt seg inn i feltet LL 652, som drives i samarbeid med Chevron (operatør), samt
Philips og Arco. Feltet oppgraderes av selskapene fra en kapasitet på 15 000 fat, til en daglig
produksjon på 100 000 fat.

3.1.1 b) Sincor-prosjektet: Statoils viktigste onshore-engasjement
Sør og øst for Maracaibu-sjøen strekker
Orionoco-elven seg. Her er områder med
mangrove og regnskog, og det bor flere
ulike indianerstammer her. Dessuten
finnes store mengder av tungoljen
bitumen. Statoil har 15% andel i et
konsortium (Sincor) som nå har fått
tillatelse til å utvinne tungolje i stor skala
i Zuata i Orionoco-beltet. Prosjektet, som
har en investeringsramme på over tyve
milliarder kroner, vil bli Statoils mest
omfattende onshore engasjement.

19

“Amazon Watch ber Norge
holde investeringene tilbake
fra dette ødeleggende prosjektet.
Tungolje er verken bra for miljøet
i Orionocos elvesystem eller for
Norges image som en ledende nasjon
innen bærekraftig utvikling.”
Atossa Soltani, leder i Amazon Watch, juli 1997

Intervju med Berit Rynning Øyen i Statoil, juli 1997
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Warao-folket har bedt om en generell stans i oljeutvinningen i Orionoco-beltet20. De får følge
av Orionoco OilWatch21, som ber myndighetene om en grundig studie av miljøkonsekvensene
før storstilt produksjon tillates. Også Amazon Watch, en amerikansk organisasjon som
studerer infrastruktur i Sør-Amerika, stiller seg sterkt kritiske til planene.
Sincor-prosjektet i Zuata ligger ved en side-elv til Orionoco-elven et stykke vest i landet, og
er ikke det mest kontroversielle av de landbaserte oljeutvinningsprosjektene. Zuata ligger ikke
i regnskogsområdene, men i et noe tørrere slettelandskap. Det skal bygges en oljerørledning
for å frakte oljen ut til kysten. Amazon Watch mener den ledningen Statoil vil benytte seg av
fører med seg store problemer, blant annet fordi noe regnskog vil gå tapt22. Dessuten er
Orionoco-beltet forbundet med en rekke små og større elver, og det fryktes at ulykker og
kontinuerlige utslipp vil ha konsekvenser også for andre deler av regionen. Amazon Watch
ber Statoil holde investeringene tilbake fra dette prosjektet, og krever at det skal utarbeides en
samlet plan for miljøkonsekvensene av oljeutvinningen i Orionoco-beltet.
I tillegg til den konkret omtalte rørledningen kommer problematikken med infrastruktur for
oljeindustrien generelt. Venezuela hadde i 1989 9000 km store oljerørledninger og 30.000 km
mindre oljerørledninger, i tillegg til 11.000 km gassrørledninger23. I dag er tallene enda større.
Amazon Watch beskriver infrastrukturen knyttet til industrien som et av de store problemene,
fordi denne type transportkanaler åpner opp tidligere vanskelig tilgjengelige områder også for
mange andre typer virksomhet. Når et område er åpnet av rørledninger, anleggsveier eller
motorveier, blir det tilgjengelig eksempelvis for gruveselskaper og skogsindustri. Slik kan
ringvirkningene og de negative konsekvensene ofte bli større enn man hadde regnet med i
utgangspunktet24.
Selv om Sincor-prosjektet ikke er det mest kontroversielle enkeltstående oljeprosjektet som
planlegges i Venezuela, rammes Statoil likevel hardt av den generelle kritikken mot og kravet
om stans av oljeutvinningen i regionen, og av kritikken mot planene for transport av oljen.

Statoil i Zuata
I Zuata i Orionoco-beltet har Statoil 15% i det 20 milliarder kroners tungoljeprosjektet Sincor.
Prosjektet består i å utvinne den svært tunge oljen bitumen ved å tynne det ut med det
finraffinerte oljeproduktet nafta. Oljen skal transporteres ut til kysten via en ny rørledning.
Operatør for Sincor-prosjektet er franske Total (55%), og den siste partneren er Maraven,
datterselskap av det statlige oljeselskapet i Venezuela, PdVSA.

3.1.2 USA: Miljøvernere bekymret for oljeutvinning i Mexicogolfen
Statoil er involvert i mer enn førti ulike blokker i Mexicogolfen. Mange av disse er
dypvannsblokker, men en del Statoil-opererte blokker befinner seg også i forholdsvis grunt og

20

Project Underground: Drillbits & Tailings 7.4.98
Orionoco OilWatch er en paraplyorganisasjon bestående av mer enn 30 venezuelanske miljø- og
urbefolkningsorganisasjoner og institutter ved universiteter i landet, samt en rekke frittstående forskere innen
antropologi, fiskerier, jordbruk, biologi og næringsvirksomhet.
22
Samtale med Atossa Soltani i Amazon Watch i New York, juni 1997
23
Boué Juan Carlos: Venezuela - The political economy of oil, Oxford University Press 1993
24
Amazon Watch, Arteries for Global Trade, Consequences for Amazonia, april 1997
21
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kystnært farvann. Selv om en konsesjonsblokk i Mexicogolfen er mindre enn en tilsvarende i
Nordsjøen må dette ses på som et omfattende engasjement. Mexicogolfen er et av
satsningsområdene i INTSOK (se side 53).
Mexicogolfen har opplevd mer enn førti større ulykker i oljeindustrien de siste tiårene.
Mellom 1956 og 1990 opplevde regionen 14 olje- eller gass utblåsninger25. Dette tallet økte
til 16 bare for perioden 1992 til 199726. Dette, i tillegg til flere titalls branner, eksplosjoner og
større eller mindre oljeutslipp har vekket miljøorganisasjoner i USA til strid mot ytterligere
oljeutvinning i Mexicogolfen. Florida Public Interest Research Group (PIRG), Sierra Club,
paraplyorganisasjonen Mississippi River Basin Alliance, som samler over 39 ulike
miljøorganisasjoner, og Gulf Coast Environmental Defense er noen av grupperingene jobber
mot oljeselskapenes omfattende planer. I sitt fakta-ark om miljøproblematikken knyttet til
offshore oljeutvinning i golfen skriver Florida PIRG blant annet om repoduksjonsproblemer
for fisk og annet liv i sjøen og om oljerelaterte utslipp av bly, krom og kvikksølv som
forgifter havbunnen.
Når utslippene når land, berøres blant annet viktige våtmarksområder langs kysten. Bare i
staten Louisiana, hvor olje- og gassaktiviteter har pågått i om lag femti år, forsvinner årlig 62
kvadratkilometer våtmarker som følge av forurensning og utbygginger. I tilknytning til
forurensningen og de stadig krympende våtmarksområdene, oppstår betydelige negative
konsekvenser for det lokale dyrelivet, deriblant alligatorene. Feltene Vermillion 55, 68 og 69,
som opereres av Statoil, ligger tett inn mot kysten av Louisiana og utløpet av Mississippi27.
Til tross for dette avviser Statoil spørsmål om alligatorenes situasjon i forbindelse med sine
prosjekter i Mexicogolfen: “Det ville være en zoologisk sensasjon å finne alligatorer flere
hundrede kilometer til havs,” skriver Statoils informasjonsdirektør Kai Nielsen i et brev til
NorWatch.
De Statoil-opererte Vermillion-feltene er blant de feltene som ligger alle nærmest land, og
ligger ikke “flere hundrede kilometer til havs”, slik Statoil forsøker å gi inntrykk av. Både
disse og andre av feltene til Statoil i Mexicogolfen vil ha negative miljøkonsekvenser for
regionen.
Statoil var inntil nylig involvert i et onshore oljeprosjekt i Louisiana. Mer om dette på side 46.

3.1.3 Tyskland: Gassledning gjennom naturreservat
Statoil la i 1994/1995 sammen med sine partnere i Tyskland en gassrørledning gjennom
nasjonalparken Wattenmeer (Vadehavet). I denne nasjonalparken finnes en rekke sjeldne og
utrydningstruede planter, og stedet besøkes jevnlig av flere titalls trekkfugl-arter.
Statoil og partnerne møtte protester fra tyske miljøorganisasjoner og ble pålagt av tyske
myndigheter å gjennomføre en del prosjekter for å kompensere for inngrepene. Selskapene
inngikk et samarbeid med den tyske miljøorganisasjonen Ökowerk for å bygge et nytt, kunstig
våtmarksområde. Det ble laget et uttall pytter og to større vanndammer, samt at det ble bygd
opp kunstige sanddyner for å simulere den naturen som tidligere var der. Studier i området
25

Flordida Public Interest Research Group, fakta-ark om oljeutvinning i Mexicogolfen, juli 1998
The Times-Picayune (USA) 18.6.98: Oil and gas blowouts rise at alarming rate
27
Statoil, oversiktskart over selskapets blokker i Mexicogolfen, juni 1998
26
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viser at mange arter trives godt det nye miljøet som ble bygget for dem, og myndighetene i
Niedersachsen har nå vernet det kunstig oppbygde området28.
En rørledning lagt gjennom om et naturreservat medfører omfattende inngrep. Men takket
være protester kan det synes som om skadevirkningene fra rørledningen har blitt
minimalisert.

3.1.4 Færøyene: Fugleliv må utredes
Statoil deltok høsten 1996 i forlengelsen av den eksisterende brønnen Lopra-1 på Suderøy på
Færøyene i samarbeid med andre oljeselskap29. Da Lopra-brønnen ble boret, skrev aviser på
Færøyene om frykt for store konsekvenser for et fuglefjell på Suderøy dersom omfattende
oljeutvinning ble igangsatt i området. Statoil har i dag ingen andeler i felt i landet, men
leverte i 1997 inn nominasjoner på hvilke felt de ønsker lyst ut i en ny budrunde.
Dersom Statoil engasjerer seg i utvinning i dette området, vil konsekvensene for fuglelivet
være en sentral problemstilling.

3.1.5 Navion: Miljøfare med gamle skip
Navion er et shippingselskap eid 80% av Statoil og 20% av rederiet Rasmussen i
Kristiansand. Selskapet disponerer en flåte på om lag femti skip, dels innleide og dels egne.
Selskapet spesialiserer seg på bøyelasting av olje med spesialutrustede skip, men arbeider
også innenfor andre offshore-aktiviteter. Norges Miljøvernforbund (NMF) har gått Navion
nærmere etter i sømmene. I en kronikk30 skriver NMFs Jan Hugo Holten:
“Norges desidert største aktør innen oljevirksomhet, statseide og regjeringsstyrte Statoil,
demonstrerte til fulle sin uansvarlighet da den enkeltbunnede supertankeren Hellespont Capitol, 22 år
gammel og med nesten 400.000 dødvekttonn la til kai på oljeterminalen Mongstad utenfor Bergen.
Formålet var å laste ned nesten et døgns oljeproduksjon fra de norske feltene, nesten tre millioner fat
olje. Noen få centimeter gammelt, slitt stål er det som skiller oljen fra det sårbare marinmiljøet rundt.
Dette er mulig i dagens Norge, takket være manglende nasjonale krav til miljøsikkerhet ved denne type
skip, samt en regjering som åpenbart ikke bryr seg og en oljeproduksjons- og fraktpolitikk som i stor
grad er diktert av Statoil.”

Hellespoint Capitol gikk i dette tilfellet fra Norge til USA, via Canada. Selv om salget av olje
og gass via rørledninger til det europeiske kontinentet stadig øker, foregår fortsatt mye av
transporten av Nordsjøolje med de klassiske gamle supertankbåtene. Norges
Miljøvernforbund mener at et viktig skille mellom det de oppfatter som “seriøse” og
“useriøse” oljeredere går ved de selskapene som velger å gå til innkjøp av nye skip med
dobbelt bunn.
Selv om Navion også bygger nye skip, kjøpte rederiet i 1997, i samarbeid med Smedvig, en
30 år gammel rustholk31 som tidligere har vært i produksjon på Fulmar feltet i England. Den
tidligere eieren av dette skipet var Shell, og skipet hadde ligget i opplag i flere år da Statoil og
Smedvig kjøpte det. Prisen gjenspeilet kun skrapverdien.
28

Statoils miljørapport for 1997
Brev fra Statoils informasjonsdirektør Kai Nielsen 18.6.98
30
Klassekampen 7. august 1998: Hasardiøs tanktrafikk med Statoil
31
Dagens Næringsliv 28.12.97: Rustholk i produksjon
29
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Planen for skipet var å bruke det i prosjekter langt unna norske farvann, for eksempel i
Vietnam, Malaysia eller Indonesia. Skipet ble solgt i mai 1998 til det sveitsiske selskapet
Care Offshore Production Inc, uten at Navion har noen kjennskap til skipets videre skjebne.
Statoils bruk av gamle skip, og skip i dårlig forfatning, til frakt av olje medfører stor
miljømessig risiko.

3.2 Menneskerettigheter
Dette kapitlet tar for seg Statoils engasjementer i Nigeria, Angola, Polen, Russland og
Malaysia. Problemområdene vi mener hører hjemme under overskriften “menneskerettigheter” omhandler økonomisk støtte til og samarbeid med regimer som grovt
undertrykker menneskerettighetene, spørsmål om faglige rettigheter og urfolks rettigheter,
samt selskapets forhold til lokalbefolkningen.

3.2.1 Nigeria: Miljø og menneskerettigheter er samme sak
Miljøproblemene som følger av oljeproduksjonen i Nigeria er svært omfattende, og tør være
kjent for mange. Best kjent er den omfattende oljeproduksjonen på land, som har ødelagt og
forgiftet store arealer, deriblant mye matjord. Borekjemikalier har blandet seg i grunnvannet
flere steder, og deler av befolkningen lider av helseproblemer knyttet til dette. Problemene i
Nigeria ble først og fremst kjent for verdenssamfunnet gjennom all oppmerksomheten
omkring Shells rolle i Ogoni32, og
omkring henrettelsen av forfatteren Ken “Våre militærregjeringer har ikke måttet stå til
Saro Wiva og åtte andre miljø- og
menneskerettighetsforkjempere knyttet ansvar overfor befolkningen. Regimene har vært
til organisasjonen MOSOP - Movement
korrupte, og bestikkelser har vært svært
for the survival of the Ogoni people.
utbredt. Statoil, for eksempel, har fått lov til å
Organisasjonen Environmental Rights
bygge en syv etasjers kontorblokk midt i et
Action (ERA), som mottok Sofiestiftelsens miljø- og utviklingspris i juni
regulert boligområde i Lagos. Den bygningen
1998, påpeker at det er liten forskjell på
hadde ikke stått der hvis ikke noen hadde
onshore og offshore oljevirksomhet. Vel
er det ulikheter i teknologien, men ‘alle
mottatt store penger.”
økosystemer er menneskers økosystemer, og derfor henger miljøvern og
Olisa Abgakoba, leder i United Action for Democracy in
Nigeria, Aftenposten 27.8.98
menneskerettigheter nært sammen’33.
De bruker som eksempel at flere av landsbyene ved bredden av Ogoni-deltaet ble utsatt for et
omfattende oljesøl for få år siden. Det er i dette området Statoil i dag driver letevirksomhet.

32

Fengselsdagboken “Nigeria og Shell - krigen mot ogoniene” av Ken Saro Wiva omhandler dette, og er også
utgitt på norsk.
33
Møter med representanter for ERA 17. og 18. juni 1998
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ERA beskriver miljøspørsmålene i
Nigeria som en menneskerettighetssak.
De mener at mellom 80% og 90% av
menneskerettighetsovergrepene
i
Nigeria
har
sammenheng
med
miljøproblemene, og hovedtyngden av
dette er knyttet til oljeindustrien. Som
eksempler nevner de episoder som
oppstår når en lokalbefolkning klager
til et oljeselskap på grunn av et lokalt
utslipp og blir møtt med vold.
I Nigeria er det umulig å engasjere seg
i oljeindustrien uten å støtte
militærdiktaturet
økonomisk.
Det
anslås at drøyt 80% av Nigerias
økonomi er knyttet til oljen34. Det er
denne industrielle sektoren som utgjør
den
økonomiske
basisen
for
myndighetene, og det er derfor ERA og
andre i den demokratiske opposisjonen i landet ber om oljeboikott.
I tiden som har gått siden Statoil engasjerte seg i Nigeria, har Nigerias mangeårige diktator
Sani Abacha lovet demokratiske reformer og valg. Da dette valget skulle holdes i 1998, tvang
han alle de politiske partiene til å innstille seg selv som presidentkandidat. I juni 1998 døde
Abacha av hjerteattakk, bare for å bli avløst av Adbulsalam Abubhakar fra den samme
militærjuntaen. Abubhakar gikk med på å løslate enkelte politiske fanger, men ville i
startfasen ikke frigi den kanskje mest sentrale av dem, Moshood Abiola. Abiola regnes som
vinner av det siste frie valget i Nigeria, som ble avholdt i 1993. Men Abiola har siden sittet
fengslet, og i juli 1998, rett før han allikevel skulle løslates av landets nye diktator, døde han
av hjerteinfarkt under et møte i fengselet35.
Selv om landets nye diktator lover demokrati, har lite annet skjedd enn noen løslatelser av
politiske fanger. Det planlagte valget har Abubakar utsatt til 199936. Fortsatt er vold fra
myndighetenes side fremtredende, og nigerianerne har blitt lovet valg tidligere, for så å bli
skuffet.
I Nigeria har fagbevegelsen blitt grovt motarbeidet av de sittende myndighetene de siste
årene, og en rekke fagforeningsledere har blitt arrestert, fengslet og utsatt for grov tortur. I
praksis har Nigeria slitt med et gjeldende fagforeningsforbud. Statoil skriver i et brev til
NorWatch at de beklager at situasjonen er som den er, og at de forsøker å ta de ansatte med i
ulike beslutningsprosesser likevel37. Statoil har, siden de engasjerte seg i Nigeria i 1991, brukt
mer enn en milliard norske kroner i landet som av mange er utkåret til verdens mest korrupte
regime. Også Statoil beskyldes for å benytte seg av bestikkelser for å skaffe seg fordeler i
landet.
34

Nigeriakampanjens bakgrunnsmateriale, høsten 1995
Dagsavisen 9.7.98: Opptøyer og sinne i Nigeria - Anklager Vesten etter Abiolas død
36
Brev fra Norges ambassade i Lagos til UD 21.7.98
37
Brev fra Statoils informasjonsdirektør Kai Nielsen 18.6.98
35
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- Våre militærregjeringer har ikke måttet stå til ansvar overfor befolkningen. Regimene har
vært korrupte, og bestikkelser har vært svært utbredt. Statoil, for eksempel, har fått lov til å
bygge en syv etasjers kontorblokk midt i et regulert boligområde i Lagos. Den bygningen
hadde ikke stått der hvis ikke noen hadde mottatt store penger, sier Olisa Abgakoba, leder i
United Action for Democracy in Nigeria38.

3.2.1 a) Debatten i Norge
Da forfatteren, miljø- og menneskerettighetsaktivisten Ken Saro-Wiva ble henrettet sammen
med åtte andre opposisjonelle i 1995, ble det fart i den internasjonale kampanjen mot
oljeselskapet Shell. Samtidig lanserte Fellesrådet for Afrika “Nigeriakampanjen” i Norge
sammen med et tjuetalls andre frivillige organisasjoner og fagforeninger. Målet var å støtte
kravet om oljeboikott av Nigeria gjennom å fokusere på Statoils tilstedeværelse39.
Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og Statoilansattes Forening (SAF), ba Statoil
trekke seg ut av Nigeria. Den
norske fagbevegelsen fokuserte Statoil-BP alliansen
i sitt arbeid med denne saken Statoil har inngått en strategisk allianse med British
generelt
på Petroleum (BP) ved flere av sine utenlandsengasjementer;
menneskerettighets-situasjonen Kaspihavet, Angola, Namibia, Vietnam og Nigeria. Statoil er
i landet, og spesielt på et ungt selskap med liten internasjonal erfaring
situasjonen for fagorganiserte. sammenlignet med BP. BP er et stort og “tungt” selskap,
OFS har, siden debatten med mye internasjonal erfaring. Samtidig har BP gjennom
omkring Statoil i Nigeria mange omstridte prosjekter pådratt seg et “frynsete” rykte.
tilspisset seg i Norge, nedlagt
et arbeid i å få frigitt de BP trakk seg ut av Nigeria i 1979 da deres anlegg ble
fengslede fagforeningslederne nasjonalisert av myndighetene. Ved å bruke Statoils logo,
Babibi og Kokori, og har også har BP igjen fått innpass på Vest-Afrikas mest attraktive
støttet
deres
familier oljesokkel. Dette binder Statoil sterkere til landet, da det er
økonomisk41.
vanskelig å trekke seg fra prosjektet uten å tape ansikt
overfor alliansepartneren. Trekker Statoil seg, kan det få
Verken OFS eller SAF hadde konsekvenser for BP. Og skjer det, kan samarbeidsklimaet
da NorWatch kontaktet dem i mellom de to selskapene være utsatt også i andre deler av
september 1998 hatt tid til å verden40. I august 1998 annonserte BP og Amoco at de to
diskutere den siste utviklingen selskapene planlegger å fusjonere. Samarbeidet med Statoil
i situasjonen i Nigeria. Stein vil bli videreført av det nye selskapet.
Bredal i OFS opplyste at det
gamle vedtaket der OFS ber
Statoil trekke seg ut av landet blir stående inntil den diskusjonen er tatt.
Engasjementet i Nigeria begrunner Statoil med at de ser på tilstedeværelse i land med
problematiske menneskerettslige forhold som bedre enn fravær og boikott, dersom man
ønsker å bedre forholdene. Selskapet mener ellers at det er langt vanskeligere å trekke seg ut
av et land når man først har engasjert seg, enn å la være å gå inn i landet i utgangspunktet.
38

Aftenposten 27.8.98: Nigeriansk demokratileder om oljeselskaper: Hold dere til loven
Nigeriakampanjens opprop, høsten 1995
40
Ny Tid 15.5.98: BP-allianse binder Statoil til Nigeria
41
Samtale med Stein Bredal i OFS 11.9.98
39
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Blant støttespillerne til Nigeriakampanjen var de fremtredende opposisjonspolitikerne Marit
Arnstad (Senterpartiet), Kjell Magne Bondevik og Hilde Frafjord Johnson (Kristelig
Folkeparti). Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland nevnte Nigeria som ett av
fire land man ikke burde ha økonomisk samkvem med (1996). Uttalelsen ble siden retusjert
bort fra Arbeiderpartiets retorikk. I 1998 er Bondevik statsminister for regjeringskoalisjonen
av KrF, Senterpartiet og Venstre. Olje- og energiminister og formell eier av Statoil heter
Marit Arnstad. Og regjeringen har fått en egen menneskerettighetsminister med særlig ansvar
for saker som denne. Hun heter Hilde Frafjord Johnson. En skulle tro at alt lå til rette for å
trekke Statoil ut av Nigeria. Noe av det første Frafjord Johnson gjorde som statsråd var å love
en gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i Nigeria, med anbefalinger videre for
norsk politikk. Denne ble gang på gang blitt utsatt42, og foreligger fortsatt ikke høsten 1998.
Statssekretær Leiv Lunde i Bistands- og menneskerettighetsdepartementet varslet i Dagens
Næringsliv 28. juli 1998 at Sentrumsregjeringen ser positivt på situasjonen i Nigeria, og at
Statoil trolig fortsatt får bli i landet.

3.2.1 b) Nedlatende holdninger
I en presentasjonsvideo Statoil/BP “Medisinmannen er sikkert utmerket, men fra
alliansen har laget om sin virksomhet i
vårt ståsted trenger de noe annet.”
Nigeria (Delta people) fremstilles ifølge
avisen Ny Tid lokalbefolkningen som
primitiv og fattig, uten at årsakene til
“Hadde det vært opp til dem, ville de kanskje
fattigdommen nevnes43. Mye av det
økonomiske grunnlaget ble revet bort av
den økologiske katastrofen oljesølet ikke vært interessert i oljeleting i det hele tatt.”
representerte for disse landsbyene. I
videoen sier kommentatoren bl.a.
Hans-Aasmund Frisak, informasjonsdirektør i Statoil,
“Theirs is a most primitive existence;
til Ny Tid 3.7.98, om akassa-folket i Nigeria
but if they are to survive, they must
change.” Ifølge kommentatoren lever akasssa-folket som deres forfedre kan ha gjort. De har
visstnok ingen kunnskap om sykdommer og helbredelse, og er derfor henfalt til overtro.
Regnskogen forsvinner, og med den forsvinner de tradisjonelle medisinplantene. For å
overleve, må akassa-folket “forandre seg”. Ifølge videoen er det nå tid for å lære å spare og ta
beslutninger i fellesskap, noe de visstnok aldri tidligere har gjort.
Da avisen Ny Tid sommeren 1998 konfronterte Statoil med den nedlatende fremstillingen av
akassa-folket, forsvarte Statoil sitt prosjekt The Akassa Community Development Project, og
fremholdt at videoen var ment for intern skolering av ansatte i BP og Statoil. Men heller ikke
uttalelsene fra informasjonsdirektør Hans-Aasmund Frisak er fri for nedlatende kommentarer.
Han sier blant annet:
“Medisinmannen er sikkert utmerket, men fra vårt ståsted trenger de noe annet.” Men en viss
innsikt utviser selskapet likevel, i et forsøk på å se saken fra akassa-folkets synsvinkel:
“Hadde det vært opp til dem, ville de kanskje ikke vært interessert i oljeleting i det hele tatt.”

42
43

Ny Tid 19.6.98: Johnson utsetter Nigeria-gjennomgang
Ny Tid 3.7.98: “Primitive” nigerianere på Statoil-video
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Gjennom sitt engasjement i Nigeria støtter Statoil opp om landets militærdiktatur. Videre blir
selskapet beskyldt for å benytte seg av bestikkelser for å oppnå fordeler hos myndighetene.
Engasjementet i Nigeria skjer også på tross av fagforeningsforbudet i landet. Statoil
bagatelliserer de miljømessige konsekvensene av sin virksomhet, og utviser en nedlatende
holdning til akassa-folket, som selskapet skal bistå i humanitære prosjekter.

Statoil i Nigeria
Statoil Nigeria, i allianse med BP, er engasjert i fire felt offshore Nigeria. De har boret fem
brønner, uten nevneverdige funn, og har så langt brukt en drøy milliard norske kroner på
engasjementet i landet. Selskapene borer for tiden sin sjette letebrønn. Statoil, med en andel
på 35%, er operatør i Nigeria, på vegne av statsoljeselskapet Nigerian National Petroleum
Corporation i blokkene 213, 217 og 218. Statoil er operatør for, og eier 20% i den siste
blokken (210), denne gang på vegne av det private nigerianske selskapet Allied Energy
Resources.

3.2.2 Angola: Leiesoldater ryddet vei for oljeselskapene
Statoil og alliansepartneren BP har siden 1995 hatt andeler i blokkene 15 og 17 på kysten av
Angola. Selskapene Elf, Exxon og Fina er partnerne til Statoil-BP alliansen. Statoil
planlegger å investere flere milliarder norske kroner i landet i løpet av 1999 og år 2000.

3.2.2 a) Borgerkrig og leiesoldater
Regjeringspartiet MPLA i Angola
“Vi gikk inn i 1993 for å sikre oljefeltene,
signerte 20. november 1994 en
fredsavtale (Lusaka-protokollen) med
slik at oljeselskapene fikk igjen utstyret sitt.
opprørstyrken UNITA. Mange trodde
Det gjaldt Texaco, Fina, Gulf, Sonangol osv.
dette markerte slutten på den 37 år lang
borgerkrigen som hadde herjet landet.
Alle de internasjonale oljeselskapene
Opprørsstyrken UNITA har hatt kontroll
over store innlandsområder og flere av har nå begynt å investere tungt i det området.”
landets viktigste gruver. Men ikke bare i
Eeben Barlow, tidligere konsernsjef
innlandsområdene har krigen satt sine
i
leiesoldatselskapet
Executive Outcomes til BBC
spor. Også ved kysten har UNITA vært
aktive, og den ustabile situasjonen fikk i
1993 angolanske myndigheter til å søke ekstern hjelp.
Regjeringspartiet MPLA, i samarbeid med enkelte av oljeselskapene, henvendte seg da til det
sørafrikanske leiesoldat-selskapet Executive Outcomes (EO). Dette selskapet tilbyr de fleste
tjenester innen krigføring både på land, i luften og til havs, og skreddersyr en styrke med
egnede leiesoldater og våpen for hvert enkelt oppdrag. BBC laget en doku-mentarfilm om
Executive Outcomes44 og beskrev blant annet oppdragene i Angola. BBC-filmen viste
dessuten at Executive Outcomes i sitt første oppdrag i landet ble satt inn for å frigjøre
oljeinstallasjoner offshore og offshore-relaterte anlegg på land, slik at oljeselskapene kunne få
tilbake utstyret sitt. Det andre oppdraget EO gjorde i Angola gikk ut på å frigjøre enkelte
gruver opprørene UNITA kontrollerte, og gi dem tilbake til regjeringspartiet MPLA.

44

BBCs dokumentar ble oversatt til norsk og vist på NRK den 19. mars 1998
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I borgerkrigen ble flere viktige oljeinstallasjoner ødelagt av UNITA, deriblant oljeterminalen
Soyo, raffineriet i Luanda og Malongo-installasjonene i Cabinda. Som en følge av aksjonene
EO ledet i Angola, ble UNITA slått kraftig tilbake. Båter, helikoptre og jagerfly var blant
virkemidlene leiesoldatene hadde til disposisjon.
Regjeringspartiet MPLA i Angola tvang
UNITA til forhandlingsbordet, og en
fredsavtale ble inngått. Executive
Outcomes trakk seg i all hovedsak ut av
Angola i januar 199645. Dette skjedde
like før Statoil gikk inn i landet. Blant
de allerede involverte selskapene var
Statoils partner Fina og det statlige,
angolanske oljeselskapet Sonangol. Og
nettopp
leiesoldatenes
operasjoner
skapte det klimaet som ble ansett som
nødvendig for å lokke til seg flere
utenlandske investorer.
Et midlertidig innslag av omfattende
voldsbruk fra utenlandske leiesoldater er
imidlertid et svakt grunnlag for en
fredsavtale, og sommeren 1998 trappet
UNITA igjen opp sine kamphandlinger i
landet. UNITA har blitt sparket ut av
landets regjering og av nasjonal-forsamlingen på grunn av kamphandlingene, og det er grunn
til å tro at Lusaka-protokollen i praksis ikke ført til mer enn en midlertidig våpenhvile. I
august 1998 rykket Executive Outcomes ut med tilbud om nok en gang å slå ned UNITA, men
i skrivende stund er ingen konktrakt om et slikt oppdrag offentliggjort. I september 1998
fortsatte kamphandlingene mellom UNITA og MPLA.
På direkte spørsmål om Statoil kjente til rollen Executive Outcomes spilte omkring
oljeinstallasjonene i Angola, svarer Statoil generelt at de alltid foretar risikoanalyser i de land
de engasjerer seg i46.

3.2.2 b) Norsk Folkehjelp hjelper Statoil
Som en del av avtalen med angolanske myndigheter må oljeselskapene støtte ulike former for
sosiale tiltak i landet. Statoil støtter den norske bistandsorganisasjonen Norsk Folkehjelp.
Norsk Folkehjelp (NoFo) er den norske aktøren som har vært lengst i Angola, med unntak av
firmaet Norconsult, og organisasjonen har et bredt kontaktnett i landet47. NoFo sitt viktigste
engasjement i Angola er minerydding. Statoil/BP-alliansen sponser NoFo med 4,5 millioner
kroner over tre år, med start i 1998. Eksempelvis gir selskapene organisasjonen en
mineryddings-maskin. Men kanskje viktigere enn den “goodwill” dette samarbeidet gir utad,
er det faktum at NoFo skal bistå Statoil i praktiske ting. Øystein Gudim, som er involvert i
Angola-programmet til Norsk Folkehjelp, sier at organisasjonen introduserer Statoil for sine
45

Intervjuet med konsernsjef Nic van den Bergh og Ricko Visser i Executive Outcomes, Pretoria, 15.1.1998
Brev fra Kai Nielsen i Statoil til NorWatch 18.6.98
47
Samtale med Øystein Gudim i Norsk Folkehjelp 26.8.98
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kontakter hos de lokale myndighetene og hos ulike lokale firmaer. Slikt sett spiller Norsk
Folkehjelp en viktig rolle som “døråpner” for Statoil.
Historien om rollen til leiesoldatene ved de offshore-relaterte oljeinstallasjonene reiser
viktige spørsmål omkring den umiddelbare forhistorien til, og forutsetningene for, tildeling av
konsesjoner til selskap som Statoil. Opptrappingen av konflikten i Angola fikk Olje- og
energiminister Marit Arnstad til å revurdere sin reise til landet i september 199848. Dersom
borgerkrigen i Angola fortsetter, vil inntektene fra oljeindustrien bli en viktig del av MPLAs
finansiering av krigføringen mot UNITA. Dette reiser spørsmål om hvor vidt det på dette
tidspunktet i det hele tatt er riktig å engasjere seg i landet.

Statoil i Angola
Statoil og alliansepartneren BP har andeler i to blokker, tildelt av angolanske myndigheter i
1995. Blokkene 15 og 17 inneholder til sammen seks påviste oljefunn, som alle befinner seg
på dypt vann. Exxon opererer det ene feltet (Blokk 15) med oljefunnene Kissanje og
Marimba. Her er Statoils andel 13.3%. ELF opererer Blokk 17, med feltene Girassol, Rosa,
Lirio 1 og Dalia, og Statoils andel i denne blokken er 13.33%49. Også det italienske selskapet
Fina er Statoils partner i Angola. Statoil planlegger å investere flere milliarder norske kroner i
landet i løpet av 1999 og år 2000.

3.2.3 Russland: Overser urbefolkning
Statoil er inne i tre felt offshore i Petsjora-havet, sørvest for Novaja Semlja; Veranday More,
Medinskaya og Severo-Dolginskaya. Boringen skjer i samarbeid med russiske Gazprom.
Høsten 1997 kunne lesere av Dagbladet sensasjonelt lese at: “Nordmann fant ukjent folk”50.
Avisen skrev om antropologen Ivar Bjørklund fra Tromsø, som under sitt arbeid i NordvestRussland kom over en mindre gruppe nenetsere, som fortsatt lever på tradisjonelt vis som
nomader, med reindrift som viktigste næringsgrunnlag. Imidlertid er nenetsernes levesett i
området truet av storstilte olje- og gassutvinningsplaner. Med på laget til den russiske
kjempen Gazprom er Statoil.
I området fra Kirkenes og østover finnes rundt 30 små folkeslag, til sammen ca. 170.000
mennesker. Statistikken kan fortelle om en gjennomsnittlig levealder i området som er 18 år
lavere enn resten av Russland, om en selvmordsrate 3- 4 ganger høyere, om alkoholisme,
tuberkulose osv. Lokalbefolkningen kan fortelle om et liv der folk ser sin fremtid revet i
stykker av olje- og gassutvinning, gruvedrift, forsvarsaktiviteter og internasjonal turisme51.

48

Aftenposten 7.9.98: Angola bekymrer Norge
Statoil Magasin 2/98
50
Dagbladet 9.9.98: Nordmann fant ukjent folk, Dagbladet 10.9.98: - Ikke ruinér deres liv!
51
Ludvigsen Johnny-Leo: Oil, gas and reindeer herding in the Nenets Autonomous Okrug, Way North - Tromsø
Museum 1995
49
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Disse folkegruppene, som betegnes som “urfolk” etter norsk oppfatning av ordet, led sterkt
under Sovjetregimets kollektiviserings-politikk. Mellom 1926 og 1934 ble antallet reinsdyr i
nord nærmest halvert - reineierne drepte heller sine dyr enn å overlate dem til staten. Etter
hvert gikk tradisjonelle former for ressursforvaltning og arealbruk i oppløsning. Gjennom
misjonsvirksomhet og russifisering fra den ortodokse kirken, og siden kollektivbruk og
kommunisme, ble nomadene gjort bofaste.
Hele det svære tundraområdet sør for Novaja Semlja er i dag utnyttet av den nenetsiske
reindriften52. De 6000 nenteserne lever etter en tradisjonell, nomadisk livssyklus. Vinteren
tilbringes på lavbeiter i sør, om våren følger man snøgrensen nordover etter som snøen
smelter. Om sommeren tilbringes mye tid langs kysten, der kjølige vinder holder myggen
unna. Varer og livsnødvendigheter byttet man til seg mot kjøtt i de to bosettingene som fantes
i området. Teltet og reinen er polene i tilværelsen. Etter en uke eller to på hver leirplass flytter
man videre i en nøye gjennomtenkt syklus. De daglige gjøremål bestemmes av reinflokkens
behov - ikke av produksjonsplaner eller ideologiske manifester slik som tilfellet var på
kollektivbrukene. Slik har man holdt ved like tradisjonelle driftsformer og viktig økologisk
innsikt frem til idag. Og nenetsisk språk og kultur har blitt holdt i hevd på en langt mer
gjennomgripende måte enn ellers i Nord-Russland.
Den verden de tidligere kunne holde på betryggende avstand er i dag til stede på en langt mer
utfordrende måte. Under tundraen og offshore i dette nordøstlige hjørnet av Barentsregionen
skjuler det seg enorme olje- og gassreserver, anslagene tilsvarer det som finnes i Nordsjøen i
dag. Det såkalte TimanPetsjora-feltet er en av verdens største gassreserver. Utenlandske
oljeselskaper - deriblant Statoil - har nå fått klarsignal, og russiske politikere er for lengst i
gang med å legge forholdene til rette for produksjon.

52

Bjørklund Ivar: Urfolk i Barentsregionen, Dagbladet, 3. november 1997
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Stilt overfor de enorme endringene storstilt olje- og gassproduksjon i regionen vil medføre,
står nenetserne svært svakt. Mange er analfabeter, og russisk politikk og samfunnsliv er en
ukjent verden for dem. Samtlige er avhengige av reindrift og fiske, og mange vil derfor få sine
liv sterkt berørt når utvinningen tar til, mener antropologen Bjørklund. Med i bildet hører det
at mens milliarder av dollar er brukt til å forberede produksjonsfasen, så er ingenting gjort for
å utrede de mulige konsekvenser denne aktiviteten kan ha for urfolkene i området. Til tross
for at hver kvadratmeter av tundraen er i bruk som reinbeiteland, kan ingen av oljeselskapene
fremlegge analyser av hva olje- og gassproduksjonen vil føre til i så måte. Og ingen av
initiativtakerne synes heller særlig opptatt av hva russisk og internasjonal folkerett kan ha å
si. Både den nye russiske konstitusjon (art. 69) og en rekke statlige forordninger søker å
ivareta internasjonale folkerettslige prinsipper , men de lar seg vanskelig implementere.
Nenetsernes rettigheter blir dårlig ivaretatt53.
Statoil avviser tvert problematikken med nenetserne. Selskapet slår kort og godt fast at
ettersom leteboringen deres foregår offshore, har den ingen konsekvens for befolkningen på
land54.
Dette står i sterk kontrast til erfaringene gjort med offshore oljevirksomhet ellers i verden.
Stort sett har aktørene i oljeindustrien innsett at utslipp til havs har konsekvenser for livet på
land, særlig i strandsonen. Ikke minst må dette gjelde den svært sårbare naturen i
Barentsregionen. Og ikke bare utblåsninger i stor skala utgjør problemer i så måte. Også
transport av oljen, og alle de kontinuerlige mindre utslippene vil ha negative konsekvenser. Et
særlig problem med oljeutvinning i nordområdene er faren for at større utslipp skal komme i
kontakt med is. Da vil oljen kunne legge seg like under islaget, og dels trekke inn i isen, og
den vil være svært vanskelig å fjerne. Isen som store deler av året dekker det området Statoil
borer i gjør dessuten at det er vanskelig å komme til med oljevernsutstyr i området.
Statoils engasjement offshore nordvest-Russland skjer i et område der oljeforursening vil ha
ekstra store konsekvenser på grunn av det sårbare, arktiske miljøet. Et annet moment som
gjør dette engasjementet miljømessig problematisk, er de vanskelige forholdene for
oljevernberedskap i de lange periodene av året da området er islagt. Videre ignorerer Statoil
urbefolkningsgruppen nenetserne som part i diskusjonen omkring forvaltningen av
naturressursene i deres områder.
(Statoils forhold til ILO konvensjon 169 om urfolks rettigheter omtales på side 49)

Statoil i Russland
Statoil er inne i tre felt offshore i Petsjora-havet, sørvest for Novaja Semlja; Veranday More,
Medinskaya og Severo-Dolginskaya. Boringen skjer i samarbeid med russiske Gazprom, men
også Norsk Hydro er partner i prosjektet. På Kolahalvøya driver selskapet i dag én
bensinstasjon, men har offentliggjort planer om å bygge ytterligere ti stasjoner.

3.2.4 Malaysia: Knuste moskeer, stengte graver og konflikt med
tvangsflyttede
Statoil eier 15% i den nyeste delen av Melaka-raffineriet, som er under bygging (PSRII) på
vestkysten av det malaysiske fastlandet. Statoil investerte rundt en milliard kroner da de
53
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Bjørklund Ivar: A journey to the Bolshezemelskaja Tundra, Way North - Tromsø Museum 1995
Brev fra informasjonsdirektør Kai Nielsen i Statoil 18.6.98
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kjøpte seg inn i anlegget i 1995, og opprettet et eget datterselskap, Statoil Malaysia Sdn Bhd.
Til å lede dette selskapet, sendte Statoil den tidligere Mongstad-direktøren Fred Ole Jaer.
Melaka-raffineriet (både PSRI og PSRII) har ført til en årelang rettslig strid mellom
utbyggerne og folk fra de to landsbyene Pantai Kundor og Pantai Tanah Merah som har
måttet flytte for å gi plass til det gigantiske anlegget. 67 av de godt over 600 tvangsflyttede
familiene krever høyere erstatning for tap av hjem og eiendom, mens rundt 300 fiskere krever
erstatning for tap av inntekt. De tvangsflyttede er også opprørt over at to moskeer ble revet og
at adkomsten til lokale gravplasser er blitt sterkt redusert.
Ifølge malaysiske aviser er området
“Jeg kan ikke erindre at kirker her til lands
som er ekspropriert for å bygge
PSRII på 142 hektar. Som ved flere
noen gang har blitt revet på grunn
andre prosjekter NorWatch har
av industriutbygging, det ville vært utenkelig,
besøkt,
holder
de
norske
interessentene en lav profil i
folk ville reagert veldig sterkt”
konflikter med lokalbefolkningen
på stedene de opererer. Statoils Kirkekonsulent Arne Sæther i Kirke og Undervisningsdepartementet
eierskap i raffineriet var ukjent for
innbyggerne i de berørte landsbyene inntil NorWatch besøkte Melaka i november 1996.
Lokalbefolkningen opplyser at eksproprieringen av land på grunn av PSRII startet i 1993, og
at 314 familier ble tvangsflyttet55.
Et problem med kompensasjon for tap av land er at formelt sett eies all jord i Malaysia av
staten. Dette gir myndighetene større spillerom, og utbyggerne eksproprierer slik sett ikke
privat eiet land. De trenger, formelt sett, bare forholde seg til malayiske myndigheter, som for
øvrig er den viktigste kommersielle aktøren i det samme prosjektet, gjennom statsoljeselskapet Petronas. Her havner malaysiske myndigheter i en parallell konflikt til problemer
den norske staten ofte befinner seg i. Når det planlegges utbyggingsprosjekter i regi av statlig
kontrollerte selskaper, er det en vanskelig balansegang å være både utbygger,
konsesjonsutsteder, klageinstans og ansvarlig for kompensasjon til lokalbefolkning på én og
samme tid.
Mange familier i de to landsbyene nektet å flytte. I flere tilfeller ble opprørspoliti satt inn for å
fjerne befolkningen, før bulldoserne kunne gjøre jobben sin. Etter hvert ga flertallet opp og
tok imot erstatningen som ble tilbudt. Blant annet bygget Petronas et kompleks av billige
boliger som de tvangsflyttede fikk tilbud om å kjøpe.
Et antall av de berørte familiene organiserte seg i en aksjonskomité og nektet å akseptere
tilbudet som de mener er altfor lavt, noe også fylkesmyndighetene støttet dem i. 67 familier
reiste sak mot Petronas og den malaysiske stat. I to runder i rettssystemet fikk de berørte
medhold i at erstatningen var for lav, og retten konkluderte med at erstatningssummene måtte
tredobles. Men den malaysiske stat anket dommene, og saken har etter flere år havnet i
Høyesterett.
Høyesterett vil helst slippe å behandle saken, og foreslår at den løses utenfor rettssystemet.

55

Intervjuer med lokalbefolkningen i forbindelse med besøk i Melaka gjort av NorWatch, november 1996
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- Grunnen til det er åpenbar, mener Mohammed Ali, leder for aksjonsgruppen av familier som
berøres av utbyggingen: - Staten er redd for at en rettskraftig dom vil skape presedens. Med
Malaysias enorme økonomiske utvikling og utbyggingsplaner, står det saker i kø hvor
ekspropriering av jord er aktuelt.
Mange av dem som godtok Petronas’ første tilbud, følger nøye med i saken, og vurderer å
slutte seg til aksjonskomiteens søksmål.
Myndighetene og Petronas har ikke holdt
hva de lovet lokalbefolkningen, forteller
Moomia Seman i aksjonskommiteen. I juni
1995 gjorde aksjonskomiteen en avtale
med myndighetene om at i tillegg til
erstatning for tap av hus og land, skulle de
berørte få erstatning for tap av inntekter,
frukttrær og andre nyttevekster, og at vi
skulle få skjøter på ny jord. Men ingenting
skjedde.
- Vi har ikke vurdert om erstatningen er
OK, men har hørt at den er bra. Saken er jo
i retten nå, så vi kan ikke uttale oss om den.
For øvrig er det ikke vi som eier området,
så vi anser ikke dette som vår business, sa Statoil-sjefen i Singapore, Marcel Kramer da
NorWatch møtte ham i 1996.
Statoil avviser at de er part i selve rettssaken56, fordi regulering av området skjedde før de
kjøpte seg inn i anlegget.
Konflikten i Melaka dreier seg ikke bare om erstatning. I tilknytning til raffineriet er det
bygget en 2,1 kilometer lang kai, 1,5 kilometer fra stranda, for mottak av tankskip57. Kaia er
knyttet til land med en molo. Kaianlegget har ført til at fiskere ikke lenger har lov å operere i
dette området. Allerede i 1992 fremmet rundt 300 fiskere et krav om erstatning for tap av
inntekt på rundt 17 millioner kroner. Da NorWatch besøkte anlegget i 1996, ventet de fortsatt
på svar. Gjentatte kontakter med Statoil og med diverse frivillige organisasjoner i Malaysia
frem til august 1998 har ikke kunnet bekrefte verken at fiskerne har fått erstatning, eller at har
mottatt som mye som et svar på sin henvendelse.
Tvangsflyttingen av de to landsbyene førte også til at to moskeer ble revet, noe som satte
sinnene i kok i det hovedsakelig muslimske Malaysia. Ifølge Kirke, Undervisnings- og
Forsknings-departementet ville det være utenkelig å rive kirker her til lands på grunn av
industriutbygging58. Heller ikke kirkerådet kjenner til slike tilfeller, som de mener ville være
uhørt i Norge.
56

Dagbladet 30.1.97: Opprør mot Statoil-satsning
Bureau of Research and Consultancy, University Kebangsaan Malaysia, Environmental Impact Assessment
Study for Petronas refinery Machine Facilities, juli 1990
University Kebangsaan Malaysia, Supplementary report to Environmental Impact Assessment Study for
Petronas refinery Machine Facilities, oktober 1990
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Intervju med kirkekonsulent Arne Sæther gjort av Norwatch, januar 1997
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Petronas har forsøkt å kompensere for rivningen ved å bygge en ny moské for
lokalbefolkningen. Statoil føler seg, i likhet med kompensasjonsspørsmålet, ikke som part i
denne delen av saken heller. De viser til at rivningen av moskeene foregikk før de kjøpte sin
andel i selskapet.
Men noe som skjedde etter at Statoil gikk
inn, var at landsbyenes gravplass havnet
innenfor raffineriets gjerder.

“Vi var naive og trodde på dem,

Moomia Seman forteller at lokalbefolkningen bare har lov å besøke gravene
to ganger i året, geleidet av vakter fra
raffineriet. Kirkekonsulent Arne Sæther
mener at noe lignende aldri kunne skjedd i
Norge.

Vi er fredelige og enkle landsbyfolk

men ingenting skjedde.
og har tidligere aldri brydd oss om politikk.”
Moomia Seman, tvangsflyttet p.g.a. Melaka-raffineriet

Når Statoil tidligere i denne saken så klart har argumentert for at man ikke har ansvar for
eksisterende problemer i selskap man kjøper seg inn i, er det imidlertid vanskelig for dem å
fraskrive seg ansvaret for episodene i forbindelse med gravplassene.
I en redegjørelse til NorWatch skriver Statoil: “Vi beklager at adgangen til den eksisterende
gravplassen for de berørte familier er begrenset. (...) Statoil vil imidlertid ta spørsmålet om
adgang til gravplassen opp med Petronas i Melaka og se om det er mulig å få til en bedre
ordning så snart anleggsperioden er over.”
I 1998 avsluttes ifølge planen anleggsperioden,
og produksjonen ved PSRII er ventet å komme i
gang før jul. I et nytt brev fra Statoil opplyses det
at “lokalbefolkningen har i dag den tilgang de
ønsker” til gravene59. Men Statoil har ikke gitt
detaljer om hva dette utsagnet innebærer.

“Fra generasjon til generasjon
har vi arvet dette landet,
vi er som en stor familie. Så kom
oljeselskapene og bare tok jorda fra oss”

I 1995, samme året som Statoil gikk inn i
Melaka-raffineriet undertegnet oljeselskapet
Mohammed Ali, lederen for aksjonskomiteen
Shell og Petronas en avtale om å bygge en
for landsbyene som berøres av Melaka-raffineriet
oljerørledning tilknyttet raffineriet. Rørledningen, som er under bygging, skal frakte oljeproduktene fra Melaka og 145 kilometer
nordover til et distribusjonsanlegg ved den nye hovedflyplassen sør for Kuala Lumpur.
- Vi tror det er utarbeidet en miljøanalyse for rørledningen, den skal jo gå gjennom jungel og
jordbruksland, men vi har ikke sett den, uttalte Statoils Singapore-sjef Marcel Kramer da
NorWatch besøkte området.
Rørledningen er ikke det eneste miljøproblemet knyttet til raffineriet. 19. september lakk et
oljelager på Melaka-raffineriet ut 5.000 fat olje ut i havet utenfor anlegget60. Oljen ble skylt
inn mot land og forurenset strender i området.
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60

Brev fra Kai Nielsen i Statoil til NorWatch 18.6.98
Statoil nyheter 25.9.98

31

Uautorisert Helse-, miljø og sikkerhetsrapport om Statoils aktiviteter i utlandet

NorWatch, Framtiden i våre hender

Engasjementet i Melaka-raffineriet har ført Statoil inn i en bitter strid med lokalbefolkningen,
som handler om både tvangsflyttedes rettigheter, knusing av moskeer, adgang til gravplasser
og miljøkonsekvenser. Argumentet om at fordi regulering av området PSRII er lagt til skjedde
før Statoil kjøpte seg inn i anlegget, reiser et interessant spørsmål. Hvem har ansvaret for
konsekvensene av en utbygging, dersom det skjer et totalt eierskifte?

Melaka-raffineriet
Statoils engasjement i PSRII i Melaka-raffineriet er gjennom selskapet Malaysian Refining
Company (MRC). MRC leier tomt av Petronas, som opererer PSRII.
Eiersammensetning i PSRII: Petronas (Malaysias statsoljeselskap) eier 45% av PSRII og er
operatør. Amerikanske Conoco eier 40%. Statoils andel i raffineriet er 15%.
Det nye raffineriet vil få en produksjonskapasitet på 100.000 fat i døgnet. Petronas eier
dessuten 100% av det gamle raffineriet i Melaka, PSR I, som fortsatt er i drift. I alt vil
raffineriene produsere 200.000 fat i døgnet. Til sammenligning produserer Mongstadraffineriet 150.000 fat. PSRII inkluderer også et nytt destillasjonsanlegg for råolje, en
hydrokrakker og et koksanlegg. Det japanske selskapet Chiyoda har fått oppdraget med å
bygge PSRII.

3.2.5 Polen: Konflikt med fagforening
Siden sommeren 1997 har det vært kontakt mellom LO, den polske fagbevegelsen
Solidarnosc og Statoils Bensinstasjonsansattes Forbund i Polen. Saken gjelder Statoils
håndtering av fagforeningene til sine bensinstasjon-ansatte. Dariusz Klimek, lederen for
Statoil-Polens Bensinstasjonsansattes Forbund, henvendte seg sommeren 1998 til LOs leder
Yngve Hågensen, som også er styremedlem i Statoil, og skrev blant annet følgende61: “Den
første faglige organisasjon som ble dannet i desember 1996 med hjelp av den sterke beskytter
“Solidarnosc” kunne dessverre ikke føre sin virksomhet på grunn av den manglende
samarbeidsvilje hos firmaets ledelse.”
Klimek skriver at Statoil var interessert i en egen Statoil-fagforening, og at Statoil hadde
problemer med Solidarnosc. Begrunnelsen var at ‘Solidarnosc ute i verden var betraktet som
et politisk parti.’ Statoils opptreden førte til sterke reaksjoner, og etter kontakt mellom
Solidarnosc, NOPEF (Norske Olje- og Petrokjemisk Fagforbund) og LO, gikk Statoils
klubbleder i Norge, Jan Willi Hegg, ut i tidsskriftet NOPEF Aktuelt og kritiserte selskapet62.
Også LOs førstesekretær Evy Buverud Pedersen sluttet seg til kritikken mot Statoil for
håndteringen av saken i Polen63. Hos Statoils ledelse er imidlertid oppfatningen av saken en
annen: “Det er ikke noen tvist med noen fagforening i landet. Der var en misforståelse
omkring en enkelt ansatt sist år, men det ble løst meget hurtig. De ansatte får selvsagt selv
avgjøre hvilken fagforening de vil være medlem av. Det blander vi oss ikke i.”64
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Brev fra Dariusz Klimek til Yngve Hågensen, 15.6.98
NOPEF-aktuelt november 1997: Statoil provoserer Solidarnosc
63
Arbeiderbladet 20.11.97: - Presset ansatte i Polen, - Statoil ville ikke godkjenne Solidaritet som fagbevegelse
64
Statoils informasjonsdirektør Kai Nielsen i brev til NorWatch 18.6.98
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Den ene ansatte Nielsen refererte til, var
“Idag får vi ingen informasjon om
lederen for Motorist-avdelingen i Statoil
Polska. Det var strid om denne personens
hva som pågår i vårt firma.
lojalitet overfor selskapet, og hans
Manglende informasjon og usikkerhet
samarbeidsevner ble oppfattet ulikt av
ledelsen og enkelte av de ansatte.
angående sysselsetting virker destruktivt
Lederen for Motorist-avdelingen forlot
på folk som jobber i administrasjon
selskapet etter press fra ledelsen i Statoil,
i følge brevet fra Klimek. Da det ble for
og på bensinstasjoner. (...)
vanskelig å drive en Solidarnosctilknyttet fagforening, dannet bensinDet råder trussel-stemning blant de ansatte”
stasjonsarbeiderne til Statoil i Polen sin
Dariusz Klimek, leder i Bensinstajonsansattes Forbund
egen organisasjon, som Statoil i dag
i Statoil Polen
forholder seg til. Denne organisasjonen
omfatter kun 5% av de ansatte i Statoil Polska. Organisasjonens leder, Dariusz Klimek, er
ikke fornøyd med forholdet til Statoil. Han beskriver en situasjon der ledelsen bare vil
forhandle om selvfølgeligheter, som arbeiderne allerede er garantert gjennom polsk
lovgivning (lønnssystemer og arbeidsforskrifter). Men når konkrete forhold skal diskuteres,
blir fagforeningen oversett. Klimek mener konflikten med de ansatte fører til at Statoil taper i
konkurransen med andre selskap, som BP og Shell. Brevet fra Klimek til Hågensen, datert 15.
juni 1998, viser at konflikten med Statoils ledelse fortsatt pågår: “Idag får vi ingen
informasjon om hva som pågår i vårt firma. Manglende informasjon og usikkerhet angående
sysselsetting virker destruktivt på folk som jobber i administrasjon og på bensinstasjoner. (...)
Det råder trussel-stemning blant de ansatte”.
Jan Willi Hegg, daværende klubbleder i Statoilansattes Forening, uttalte til NOPEF Aktuelt
høsten 1997 at ledelsen i Statoil Polska etter hans mening ikke hadde opptrådt i samsvar med
de etiske retningslinjene som gjelder i konsernet. I et brev fra Statoil til LO i sakens
anledning, begrunner Statoil hvorfor det var nødvendig å kvitte seg med lederen for Motoristavdelingen i selskapet, som ifølge Statoil utviste dårlige samarbeidsevner og var illojal mot
selskapet65. Klimek i Bensinstasjonsarbeidernes fagforening viser på sin side til at denne
personen spilte en nøkkelrolle i kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte. Beskyldningene
om at Statoil Polska motarbeidet fagforeningen med tilknytning til Solidarnosc, avviser
Statoil ved å henvise til at dette ville ha vært i strid med polsk lovgivning, og at et ville være
utenkelig at Statoil skulle kunne ha gjort noe slikt.
Brevet fra Dariusz Klimek, som er skrevet etter at Statoil mente konflikten med fagforeningen
i Polen var over, viser at det fortsatt er en konflikt mellom ansatte i Statoil Polska og ledelsen
i selskapet.

3.3 Folkerett og sikkerhetspolitikk
Når to eller flere land er i konflikt med hverandre, forsøker de ofte å samle støtte utenfra for å
få mer tyngde bak sine krav. I dag er det slik at 100 av verdens 200 største økonomiske
enheter er multinasjonale selskaper, og det er svært verdifullt for et land i en folkerettslig
konflikt å ha støtte fra for eksempel store oljeselskaper når de vil tvinge sine krav igjennom.
Når utenlandske oljeselskaper trekkes til slike områder, involveres også indirekte det aktuelle
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Brev fra Sten Åke Forsberg i Statoil til nestleder Jon-Ivar Nålsund i LO 21.8.98
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selskapets hjemlige myndigheter. Man får både materielle verdier og statsborgeres liv å
forsvare i eventuelle konflikter.
Noen ganger utgjør også transport av oljen et problem som opptar flere stater, og i sin tur kan
dette utgjøre en sikkerhetspolitisk trussel. Statoil har engasjementer knyttet til flere slike
konflikter, og nedenfor tar vi for oss engasjementene i Kaspihavet, Sør-Kinahavet og
Timorstredet.

3.3.1 Kaspihavet: Hav eller innsjø, og hvem eier hva?
Statoil har aktiviteter i Kaspihavet operert ut fra to land, Aserbajdsjan og Khasakstan.
Statoils andeler i feltene Azeri/Chirag66, Shah Deniz og Alov, Araz og Shrag opereres fra
Aserbajdsjan. Aserbajdsjan er antagelig det internasjonale satsningsområdet Statoil satser
mest offensivt på, målt i investeringer og tidsbruk.
Statoil har dessuten en andel i selskapet Offshore
“Vi tillater ikke at noen
Kazakstan International Operating Company
(OKIOC), som leter etter olje i Kaspihavet med kommer til vårt hus uten å være invitert.
utgangspunkt i Khasakstan. Feltene i Khasakstan Når noen trenger seg inn uten invitasjon,
betegnes som Statoils potensielt mest
blir vi nødt til å kaste dem ut”.
inntektsbringende satsning i utlandet67.
Turkmenistans olje- og gassminister
Sarjajev Kurbanovitsj til Dagbladet 3.9.98

Fem land har grenser mot Kaspihavet: Russland,
Khasakstan, Turkmenistan, Iran og Aserbajdsjan.
Kaspihavet er svært rikt på olje, og nå når nye felt åpnes i rekordfart er det blitt økt
temperatur i debatten omkring fordelingsnøkkelen landene imellom. Er Kaspihavet et hav,
som gir de ulike randstatene hver sin økonomiske sone, eller en innsjø som tilsier lik
økonomisk fordeling statene imellom? Dette spørsmålet er ikke bare et spørsmål om
økonomi. Det er i høyeste grad også et sikkerhetspolitisk spørsmål for hele regionen.
Russland og Iran hevder Kaspihavet er en innsjø. Aserbajdsjan, Khasakstan og Turkmenistan
mener det er snakk om et innhav, og vil ha klare økonomiske soner og definerte kontinentalsokler for hvert land.

Turkmenistan og Aserbajdsjan er derimot ikke enige om hvor en eventuell delelinje mellom
landene skal gå. Turkmenistans olje- og gassminister Sarjajev Kurbanovitsj uttalte følgende
om Statoils tilstedeværelse på Aserbajdsjansk side av Kaspihavet høsten 1997:
“Vi tillater ikke at noen kommer til vårt hus uten å være invitert. Når noen trenger seg inn
uten invitasjon, blir vi nødt til å kaste dem ut”.68
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Feltene Azeri og Chirag har andre navn på turkmensk; 26 bakinske kommissærer og Kaverotsjkin.
Aftenposten 19.11.97: Leteprosjekt i Khasakstan: Statoil forventer gassfunn
68
Dagbladet 3.9.98: - Statoil har tatt oljen vår
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Statoil hevder overfor NorWatch at
konflikten nærpå er løst69, noe som bestemt “Serverer grønn påfyll”
avvises
av
den
turkmenske Under denne tittelen beskriver Statoil selv
70
Caspian
Environmental
utenriksministeren Arazov . I et brev til miljølaboratoriet
Laboratory, som ble etablert etter initiativ fra
NorWatch skriver han:
“Det er åpenbart at den aserbajdsjanske AIOC, der Statoil deltar. Laboratoriet er et av
part forsøker å utvide deltagelsen av tiltakene oljeselskapene har iverksatt for å få
internasjonale selskaper og å løse striden i bedre oversikt over miljøsituasjonen i områdene
sin favør på egenrådig vis. Turkmenistan er de borer. Kværner-selskapet Environment and
av den oppfatning at en slik adgang kan Resource Technology (ERT) skal drive
vanskeliggjøre et effektivt og gjensidig laboratoriet.
fordelaktig samarbeid i det Kaspiske hav, (Kilde: Statoils hjemmesider www.statoil.com)
og erklærer den (holdningen, red.anm.) absolutt uakseptabel.”
Arazov konkluderer i sitt brev med følgende:
“- Når det gjelder Kaverotsjkin (Tsjirag-feltet) som delvis tilhører Turkmenistan:
Turkmenistan skal få sin samordnede del i utvinningen som Aserbajdsjan har begynt på
ensidig basis.
- Når det gjelder 26 bakinske kommissærer (Azeri) som tilhører fullt Turkmenistan:
Med hensyn til den reelle situasjonen er Turkmenistan beredt til å forvalte dette feltet i
fellesskap med Aserbajdsjan.”
Russland og Khasakstan har forhandlet
“Det er et merkelig skjebnefellesskap.
seg frem til en løsning i den nordlige
Hvis det går bra her, så betyr det
delen av Kaspihavet, der et område er
delt inn i soner for hvert av de to
at en del av de pengene vi skal ha
landene71. Denne løsningen er Iran
inn i statskassa etter århundreskiftet
misfornøyd med. Iran hevder fortsatt at
Kaspihavet er en innsjø, og de vil ha en
til å betale folketrygden og barnehagene
andel i rikdommene lenger nord i sjøen.
og sykehusene, de skal komme fra
Men om Russland og Khasakstan har
klart å dele den nordlige delen av Det kaspiske hav. Det er litt underlig å tenke på.
Kaspihavet mellom seg, er de fortsatt
Men slik er det.”
uenige om hvem som eier hva på land. Et
større område nord i Khasakstan, der det
Daværende statsråd Jens Stoltenberg i Dagsrevyinnslag
hovedsakelig bor russere, mener Russland september 1996 under åpningen av “Norway House” i Baku
tilhører dem72.
Et forslag Russland har fremmet går ut på at alle land skal ha en økonomisk sone, en slags
sokkel, ut ifra sin kyststripe, men at midten av havet er internasjonalt farvann og fordeles etter
innsjø-prinsippet.
Med den formidable forventede økningen i oljeproduksjon i Kaspihavet, har miljøvernmyndighetene i landene omkring ytret ønske om en ordentlig utredning av hva
oljeutvinnningen vil ha å si for miljøsituasjonen i regionen. Kaspihavet har ingen
gjennomstrømning av vann, og det eneste stedet oljesøl kan ta veien, er inn mot land.
69

Brev fra Kai Nielsen i Statoil til NorWatch 18.6.98
Brev fra minister R. Arazov i Turkmenistan 7.8.98
71
Statoil Ukestatus 30.7.98: Deler Kaspihavet på midten
72
Dagsavisen 14.12.97: Urolig område
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* Note til kartet ovenfor:
Grensen for Tsjetsjenja på kartet ovenfor, er den gamle grensen for Den Tsjetsjeno-Ingusjetiske
Republikk. Idag er området delt i de to republikkene Tsjestsjenja og Ingusjetia.

Statoils engasjement i Kaspihavet skjer i et område som mangler en samlet miljømessig
vurdering av den raskt økende oljeproduksjonen som finner sted. Statoils engasjement på
feltene Azeri og Chirag utgjør et politisk stridstema mellom Aserbajdsjan og Turkmenistan,
og fordelingen av ressursene i Kaspihavet for øvrig er nok et uløst spørsmål. Dersom
Kaspihavet blir ansett som en innsjø, eller dersom Russlands forslag om en internasjonal
sone i midten av havet blir valgt i forhandlingene, vil også flere av Statoils engasjementer
kunne mangle gyldig juridisk grunnlag.
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Statoil i Kaspihavet
Statoil har andeler i feltene Azeri/Chirag og leteområdene Shah Deniz og Alov, Araz og
Shrag som opereres fra Aserbajdsjan. I alle disse feltene er Statoil i allianse med BP. Statoil
deltar med 8,56% andel i konsortiet Azerbaijan International Operating Company (AIOC),
som har planer om å utvinne 4,6 milliardene fat olje på Azeri/Chirag-feltene. Andelen i Shah
Deniz er 25,5%, mens Statoil eier 15% i feltene Alov, Araz og Shrag er 15%.
Statoil har dessuten en 4,76% andel i selskapet Offshore Kazakstan International Operating
Company (OKIOC), som leter etter olje i Kaspihavet med utgangspunkt i Khasakstan.

3.3.2 “Pipepline poker”: Det store spillet om rørledningene
Det finnes et stort antall forslag til hvordan oljen fra Kaspihavet bør fraktes ut til omverdenen.
De fleste er enige om at det bør benyttes flere ruter, av sikkerhetsmessige årsaker. Den
storpolitiske dragkampen om hvor rørledningene fra Kaspihavet til slutt skal legges, har fått
det megetsigende tilnavnet “Pipepline poker”. Internasjonale medier trekker stadige
paralleller mellom oljeselskapenes og de ulike involverte nasjonenes utspill i denne
dragkampen og Kiplings bok fra 1901, “Det store spillet”. Denne boken omhandlet
interessekonflikten mellom Russland og Storbritannia i Sentral-Asia omkring århundreskiftet.
Om den politiske arenaen i Sentral-Asia var komplisert den gang, har ikke bildet blitt
vesentlig enklere å holde oversikt over idag. Nedenfor omtales noen av konfliktene som vil
berøre valg av rørledning-trasé. Rørledningene planlegges i noen tilfeller tvers gjennom de
omtalte områdene, og i noen tilfeller så nær at den ustablie politiske situasjonen utgjør et
sikkerhetsmessig problem.

3.3.2 a) Tsjetsjenja
I dag finnes en rørledning som går nordover fra Aserbajdsjan til Russland via Tsjetsjenja, til
Novorossisjk ved Svartehavskysten73. Denne rørledningen måtte repareres etter trefningene
mellom tsjetsjenske og russiske styrker i området i 1996, og det er denne som frakter Statoils
og AIOCs olje fra feltene Azeri/Chirag i dag. Tsjetsjenja har erklært seg uavhengige fra
Russland, og de siste årene har det vært omfattende kamper mellom Russland og utbryterrepublikken. Området kan ikke regnes som “sikkert” for olje-eksportørene, som krever
politisk stabilitet omkring transportårene sine.
Russland utenfor Tsjetsjenja er et mulig, nytt alternativ. Denne rørledningen vil da gå fra
Aserbajdsjan via Komsomolsk i Russland og utenom Tsjetsjenja, til Novorossisjk ved
Svartehavskysten. Men USA vil helst ikke ha oljen innom Russland i det hele tatt, og
motsetter seg dette alternativet.
Et annet problem med å frakte olje til Svartehavskysten, er at den videre transporten da vil
være tankfart via Bospurus-stredet ved Istanbul før oljen kommer ut i Middelhavet og kan
fraktes til det vestlige markedet. Tyrkia har motsatt seg en sterk økning i tankfarten gjennom
Bospurus. De frykter en økologisk katastrofe dersom en oljetanker grunnstøter i dette
vanskelige farvannet. Faren for kollisjon med andre skip er også stor i Bospurus. Årlig
passerer 45.000 større skip gjennom dette trange stredet, et av de mest trafikkerte i verden. Og
trafikken øker. Nok et problem er at Bospurus ikke er regulert gjennom Montreux-traktaten.
73

Dagsavisen 14.12.97: Det store spillet om rikdom
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Derfor er rapporter om hva lasten inneholder frivillig, om det så skulle gjelde farlige
kjemikalier eller høyradioaktivt avfall. Ved en eventuell ulykke, er det mange usikkerhetsmomenter i dette farvannet.

3.3.2 b) Dagestan
På vei mot Tsjetsjenja og Novorissisjk passerer den omstridte rørledningen det konfliktfylte
området Dagestan. Dagestan er en autonom replikk i Russland, som de siste årene har opplevd
flere væpnede trefninger mellom myndighetene og Den russiske musliske unionen. Kampene
dreier seg delsvis om hvilken etnisk gruppe som skal styre landet, men også om hvor stor grad
av autonomi Dagestan skal ha fra russiske sentralmyndigheter. Den russiske innenriksministeren Sergej Stepashin beskriver Dagensstan som et område i en gryende krigstilstand74.
Og da russiske myndigheter i 1997 godkjente ruten gjennom Khasavyurt-distriktet i Dagestan,
protesterte sjefen i selskapet Dagneft Coropration som var involvert i byggingen av
rørledningen, Hadji Makhachev. Han mente den valgte traseen var for farlig, og at sjansen for
sabotasje var stor. Videre påpekte Makhachev at dette i sin tur kan svekke stabiliteten i
Dagestan som sådan75.

3.3.2 c) Nagorno Karabach
Alternativ vest går fra Aserbajdsjan til Georgia og Svartehavet. Et datterselskap av Kværner
bygger denne oljerørledningen. Et problem med transporten vestover gjennom Aserbajdsjan
er den lille enklaven Nagorno Karabach. Dette området dekker om lag 20% av arealet til
Aserbajdsjan, og majoritetsbefolkningen her er armensk. Karabach-armenerne har erklært seg
selvstendige fra Aserbajdsjan, og Armenia har i ni år sloss for å frigjøre enklaven. Det har i
flere år vært kamphandlinger i området, og den skjøre våpenhvilen som for øyeblikket gjelder
i området har ikke overbevist de 850.000 flyktningene som konflikten har medført om at det
er trygt å vende hjem.

3.3.2 d) Sør-Ossetia
I Georgia lurer flere konflikter. Regionen Sør-Ossetia erklærte seg i 1990 uavhengige fra
Georgia. Konflikten har blitt et hett politisk tema i Georgia, og en foreslått rute for
oljerørledningen går like forbi området76. Den ustabile politiske situasjonen gjør at SørOssetia regnes til de konfliktene som truer sikkerheten omrking rørledningen.

3.3.2 e) Abkhasia
Lengre nord i Georgia ligger Abkhasia, som også har erklært seg uavhengig. Det var i 1992
og 1993 flere militære trefninger i striden om Abkhasias status, men siden har en
våpenhvileavtale mellom landene holdt konflikten på et lavere nivå. Nå som diskusjonen om
oljerørledningene i området har skutt fart, frykter mange at våpenhvilen skal bryte sammen,
og presidenten i Georgia, Eduard Sjevardnadse, har foreslått en føderativ statsdannelse med
Abkhasia som delstat. Dette kompromisset håper han skal forhindre en total krig.
Sjevardnadses initiativ har imidlertid utløst kraftige demonstrasjoner fra opposisjonen i Vest74

Jamestown Monitor 11. og 16. september 1998: Situation in Dagestan remains tense
Jamestown Monitor 1.10.97
76
Dagbladet 8.9.97: Det grådige spillet - kart; Hvor skal oljen og gassen strømme?
75
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Georgia, som mener Sjervardnadse lar georgiere i Abkhasia i stikken. I verste fall kan en
forverring av denne konfliktlinjen bidra til å vekke motsetningsforholdene fra borgerkrigen til
live igjen.
En annen dimensjon i Abkhasia-konflikten er forholdet mellom Russland og Georgia, som
kniver om den lukrative kontrakten som transittland for oljerørledningen fra Kaspihavet77.
Rørledningen vil i ingen av tilfellene gå gjennom denne regionen, men Russland frakter olje
like nord for Abkhasia, og Georgia noe lengre sør. En gjenoppliving av borgerkrigen i
området vil kunne ha innvirkninger på oljefrakten i begge tilfellene.

3.3.2 f) Kurdistan
Alternativ syd er variasjoner over foreslåtte ruter fra Aserbajdsjan til den tyrkiske
Middelhavsbyen Cheyan. Spørsmålet om rørledningen skal gå via Tblisi i Georgia, via
Armenia eller via ulike alternative steder i Iran avgjør hvor langt øst i de kurdisk-kontrollerte
fjellområdene i Tyrkia oljen vil transporteres. Det bor kurdere i fjellområdene også i Armenia
og Iran, og spørsmålet om deres rettigheter vil være et hett politisk tema også i disse
områdene, dersom Iran eller Armenia blir transittland for rørledningen.
Etter at USA i 1998 bekjentgjorde at de vil arbeide for Cheyan i Tyrkia som hovedalternativ,
har det ikke akkurat blitt fredeligere mellom den kurdiske nasjonale frigjøringshæren ARGK,
PKK-bevegelsen og den tyrkiske hæren. I august 1998 uttalte lederen av PKK, Abdullah
Öcalan, at den planlagte rørledningen vil bli et krigsmål fra kurdernes side78. Öcalan
fremholder at en løsning av den politiske og militære konflikten, og dessuten en løsning på de
miljømessige spørsmålene rørledningen reiser, er nødvendig for at PKK skal godta den. PKK
er ikke villige til å inngå en ensidig fredsavtale, og Tyrkia er på sin side ikke villige til å
komme med innrømmelser overfor de tyrkiske kurderne. Sommeren 1998 tilbød Statoil/BPalliansen seg overfor Tyrkia og USA at de kunne påta seg byggingen av rørledningen til
Cheyan79. Öcalan i PKK ber Statoil forholde seg til kurderne som part i konflikten og
forhandle også med dem om en løsning på konflikten80.

3.3.2 g) Iran
Alternativ sørøst, som ofte blir kalt det “kommersielle alternativet”, går gjennom Iran og til
oljeterminalen på Kharg-halvøya i Persiabukten. USA er den mest innbitte motstanderen av at
oljen fra Kaspihavet skal fraktes gjennom Iran. Dette alternativet er det korteste og billigste,
og har vært foretrukket av flere av selskapene, deriblant Statoil og BP. Det strider mot USAs
uttalte politikk overfor Iran, blant annet nedfelt i Iran-Libya Sanctions Act (ILSA), som gir
USA mulighet til å sanksjonere overfor utenlandske selskap som deltar i prosjekter i Iran eller
Libya, som overstiger en ramme på 40 mill USD. Denne lovgivningen ble skjerpet inn i 1996,
noe som fikk Statoil til å reise til USA for å undersøke om amerikanerne tillot selskapet å
samarbeide med det halvstatlige iranske oljeselskapet OIEC om utvinningen i Kaspihavet81.
USA kunne berolige Statoil med at dette ikke stred mot ILSA. Iran har, i likhet med flertallet
av de alternative vertslandene, et svært problematisk forhold til menneskerettighetene.
77

Klassekampen 3.6.98: Oljemotiver bak trefninger i Abkhasia
Klassekampen 31.8.98: Statoil-ledning vil bli krigsmål
79
Klassekampen 25.7.98: Tilbud fra BP og Statoil avvist (refererer til ukens utgave av The Economist)
80
Klassekampen 5.9.98: PKK til Statoil: - Dei bør treffe oss
81
Dagens Næringsliv 14.8.96: Statoil fikk “go” fra amerikanerne
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3.3.2 h) Gamle fiender
USAs hovedalternativ er som tidligere nevnt ruten, gjennom Tyrkia. USA er også positive til
alternativer gjennom Georgia. Målet er å skape en “energipolitisk korridor”, og for USAs
vedkommende bør denne gå utenom territoriene til dets tradisjonelle fiender, Iran og
Russland.
Iran på sin side vil ikke sitte med hendene i fanget og vente på at USA tvinger gjennom sin
politikk. De har allerede begynt å utvide sin rørledningforbindelse mellom Kaspihavet i nord
og Kharg i Sør.
Initiativet Statoil/BP alliansen tok da de for å påskynde prosessen tilbød seg å bygge
rørledningen gjennom Kurdistan, satte imidlertid Aserbajdsjans diktator Heydar Alijev foten
ned for. Alijev samarbeider med et bredt spekter av vestlige oljeselskaper, og har dessuten fått
et forholdsvis godt forhold til USA de senere årene. Men verken Alijev eller de andre
aktørene i disse forhandlingene kan se bort ifra at Russland betrakter hele området som sin
bakgård, og ikke vil finne seg i å bli satt på sidelinjen i alle viktige beslutninger som taes.
Russland tviholder på at deler av oljen skal transporteres via Russland.
På lengre sikt blir det kanskje også fart i planene om oljerørledninger rett østover. Selskapet
Unocal arbeider med Taliban-geriljaen for å frakte olje til Afghanistan fra Kaspihavet via
Turkmenistan. Og Kina legger for tiden planer for det neste årtusenets energimarked, som
innebærer gigantiske rørledninger til Kina fra blant annet Kaspihavet.
Kravet om “stabilitet”, og oppfatning av hva dette ordet betyr hos de store oljeselskapene og
deres eiere, kan utmerket godt være med på å skape enda høyere temperatur i de ulike
konfliktene i dette området. Muligens kan dette føre til at landene tvinges til å samarbeide i
større utstrekning enn de har gjort til nå. Men hovedmotsetningen er ikke mellom
nasjonalstatene i området. Det er 28 større, etniske grupper med dels ulike krav og
oppfatninger av hvordan problemene bør løses. I verste fall er det store spillet om oljen med
på å fremprovosere krigshandlinger. Statoil har utmerket seg som en sentral aktør i dette
spillet, og er derfor medansvarlig for den videre utviklingen.

3.3.3 a) Sør-Kinahavet: Farlig nok for James Bond
I filmen Tomorrow Never Dies (1997) greier James Bond å forhindre at det bryter ut krig i
Sør-Kinahavet. Filmskaperne bruker konflikten som grunnlag for de action-fylte scenene en
Bond-film skal inneholde. I virkelighetens verden sirkler flere lands mariner omkring i
området for å verne om sine krav på ulike andeler av de rike ressursene dette området
inneholder. Fremfor alt gjelder dette olje, men også spørsmålet om fiskeressurser og frie
skipsfartsruter bidrar til å øke konfliktnivået.
Statoil har tre engasjementer i Sør-Kinahavet. Det ene er Lufeng-feltet som opereres fra Kina.
Lufeng har startet oljeproduksjon, og drives i samarbeid med det kinesiske statsoljeselskapet
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Statoil eier 75%, mens CNOOC har de
resterende 25%. Feltet har en forventet levetid på kun fem-seks år, og denne tiden kan
forkortes dersom den høye produksjonen de har idag opprettholdes. Da kan imidlertid
utbyggingen vise seg å bli en økonomisk fiasko, på grunn av de relativt lave oljeprisene.
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Lufeng-feltet ble gitt opp av Statoils konkurrenter, blant annet fordi fortjenestemarginen var
svært liten82.
Statoils andre interesse i Sør-Kinahavet er en intensjonsavtale fra 1996 med selskapet
Trenergy om teknisk utvikling av de såkalte MASA-feltene nordøst for fastlands-Malaysia;
Malong, Sotong og Anding. Intensjonen om samarbeid om utbyggingen er videreført av
Statoils datterselskap Navion, som fortsatt har et tilbud liggende hos Trenergy, men dette har
foreløpig ikke blitt noe av83.
Det siste engasjementet
til
Statoil
i
SørKinahavet er leteboring
offshore i Vietnam, på
gassfeltene Lan Tay og
Lan Do i Nam Con Sonbassenget.
Feltene
inneholder om lag 57
milliarder kubikkmeter
utvinnbar
gass,
og
drives i samarbeid med
alliansepartner BP.
Disse feltene ligger
innenfor et område som
Kina gjør krav på84.
Stein
Tønnesson85,
professor 2 ved Senter
for Utvikling og Miljø i
Oslo, anser det som
sikkert at dersom FNs
havrettstraktat
(UNCLOS)
sine
prinsipper
om
økonomiske
soner
legges til grunn, vil
disse feltene tilfalle
Vietnam.
Men det er ikke gitt at det er disse premissene som blir lagt til grunn for delingen av området,
og Kina har ikke vist noen vilje til å fire på kravene overfor Vietnam. Tvert imot har Kina helt
konkret bedt Statoil og deres partnere trekke seg ut av området86.
Alle landene rundt Sør-Kinahavet; Kina, Taiwan, Vietnam, Filippinene, Malaysia, Brunei og
Indonesia, gjør krav på overlappende havområder. Thailand og Singapore er også berørt
av konflikten. Konflikten har bidratt til at statene rundt har vært de beste kundene for
82

Aftenposten 21.8.98: Milliardprosjekt mot null
Samtale med Odne Brathammer i Navion, 26.8.98
84
Intervju med: Stein Tønnesson, professor 2 ved Senter for Utvikling og Miljø (SUM) 20.8.98
85
Stein Tønnesson er for øvrig også er knyttet til Petropols prosjekt om Sør-Kinahavet (se side 54) og har
dessuten en deltidsstilling som Asiarådgiver for Statoil.
86
Dagens Næringsliv 6.12.96: Kina krever Statoil ut av Vietnam
83
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verdens våpenhandlere siden slutten på den kalde krigen87.
Så sent som i 1988 var kinesiske og vietnamesiske marinefartøyer i åpen kamp mot
hverandre. Men konflikten var ikke over med dette; i september 1998 raslet Kina igjen med
sablene overfor Vietnam og krevde vietnamesisk tilbaketrekning fra Spratly88.

3.3.3 b) Et lappeteppe av okkupasjoner
Spratly-øyene, som består av opptil l235 skjær, rev og småøyer, utgjør grunnlaget for
mesteparten av de territorielle kravene landene i regionen har fremsatt. Ingen av øyene er
tradisjonelt bosatt. Filippinene, Malaysia og Brunei gjør alle krav noen av Spratly-øyene.
Vietnam, Kina og Taiwan krever alle sammen, og Indonesia, som eier Natuna-øya, klarer ikke
bli enige med de andre landene om hvor langt kontinentalsokkelen til denne øye strekker seg i
retning av Spratly-gruppen.
Heller ikke Paracel-øyene er tradisjonelt bosatt. Paracel-gruppen ligger nord for Spratlyøyene, og har vært okkupert av Kina siden 1952. Vietnam gjør krav på hele øygruppen, og det
gjør også Taiwan. Med Paracel-øyene og Spratly-øyene som utgangspunkt mener de at det
meste av havet tilhører dem som økonomisk sone. Det er disse uoverenstemmelsene mellom
landene som har ført til kontroversene om blant annet Statoils felt i Vietnam.
Spørsmålet om hvor vidt Statoil har gjort en folkerettslig vurdering av situasjonen, besvarer
Statoils informasjonsdirektør Kai Nielsen slik: “Med hensyn til grensedragningen til havs
mellom Vietnam og Kina, er det et spørsmål som de to land må løse innbyrdes.”
Prinsippet om en 200 mils eksklusiv økonomisk sone (engelsk: EEZ) er fastsatt i FNs
havrettstraktat (UNCLOS). Dette prinsippet har tilspisset konflikten i Sør-Kinahavet:
Ettersom en stat kan få eiendomsrett til alle ressurser i en sone som strekker seg 200 nautiske
mil fra land, er det blitt enda viktigere enn før å bevise at man eier øyer som gir rett til slike
soner. For tiden er statene rundt Sør-Kinahavet opptatt av å trekke grunnlinjer langs kystene
og øyene sine som grunnlag for fremtidige forhandlinger. Det norske kartselskapet Blom
Oppmåling er aktivt involvert i dette oppmålingsarbeidet, og har blant annet med støtte fra
NORAD og GIEK (Garanti-instituttet for eksportkreditt) laget elektroniske sjøkart for
Indonesia89.
Flere forslag har blitt fremmet for å løse konflikten om fordelingen av ressursene i SørKinahavet, med utgangspunkt både i havrettslige definisjoner og de ulike landenes
oppfatninger av områdets historie. Løsningen av konflikten blir ikke mindre komplisert av at
land som USA, Russland og Japan blander seg, og har interesser både i oljeselskaper og
skipstrafikk i regionen.
Konflikten i Sør-Kinahavet medfører dessuten en betydelig miljøtrussel. Så lenge statene
verken greier å samarbeide eller dele havet mellom seg, finnes det ingen myndighet som kan
ivareta miljøet. Hvis et tankskip forliser, er det uklart hvem som skal bekjempe oljesølet.

87

Tønnesson Stein: Konflikten i Sør-Kinahavet, Hvor Hender Det nr. 29-30 1998, NUPI
Nettavisen 11.9.98: Kina truer Vietnam i øykrangel
89
Notat fra Nærings- og energidepartementet og Miljøverndepartementet 14.12.95: Regjeringens satsing på
geografisk IT gir resultater - Blom AS sin suksess i Indonesia
88
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Gjennom sin tilstedeværelse i Sør-Kinahavet, særlig på feltene Lan Tay og Lan Do i Nam Con
Son-bassenget, bidrar Statoil til det høye spenningsnivået i et sikkerhetspolitisk svært betent
område. Foruten faren for krig i området, er spørsmålet om hvem som eier feltene
folkerettslig omstridt. Statoil har tatt stillingtil fordel for Vietnam i konflikten mellom Vietnam
og Kina.

Statoil i Sør-Kinahavet
Statoil har tre engasjementer i Sør-Kinahavet. Det ene er Lufeng-feltet som opereres fra Kina
og drives i samarbeid med det kinesiske statsoljeselskapet China National Offshore Oil
Corporation (CNOOC). Statoil eier 75%, mens CNOOC har de resterende 25%.
Statoils andre interesse i Sør-Kinahavet er en intensjonsavtale fra 1996 med selskapet
Trenergy om å bygge ut de såkalte MASA-feltene nordøst for fastlands-Malaysia; Malong,
Sotong og Anding.
Det siste engasjementet til Statoil i Sør-Kinahavet er leteboring offshore som opereres fra
Vietnam, på gassfeltene Lan Tay og Lan Do i Nam Con Son-bassenget. Feltene inneholder
om lag 57 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass, og drives i samarbeid med partneren BP.

3.3.4 Timorstredet: “Aksepterer spillereglene”
Statoils aktiviteter i Timorstredet kom brått i søkelyset da Nobels fredspris ble tildelt biskop
José Ximenes Belo og José Ramos Horta, to fremstående skikkelser i det øst-timoresiske
folkets kamp mot den indonesiske okkupasjonsmakten. Den gang, i 1996, opplyste selskapet
at de bare skulle forholde seg til australske myndigheter, og at de for øvrig vil følge norsk
utenrikspolitikk. Begge deler viser seg ved nærmere ettersyn å være galt.
Statoil er med i et konsortium som leter etter olje i Timorstredet. Deres eierandel er 25%,
mens Mobil er operatør. De har letekonsesjon i den såkalte "Zone of Cooperation", som
reguleres av Timor Gap Treaty. Denne traktaten anerkjennes verken av FN eller International
Court of Justice (Folkerettsdomstolen) i Haag. Traktaten må regnes som folkerettsstridig
ettersom Øst-Timor aldri ble konsultert i saken, mens den faktisk regulerer Øst-Timors
ressurser90.
Folkerettsdomstolen har aldri avsagt noen dom i
“Grunnen til at vi vil betale skatten,
saken om Timor Gap Treaty, ettersom Indonesia
ikke anerkjenner Folkeretten. Men domstolen ga en
er at vi har akseptert delingen.
uttalelse 30. juni 1995, som må tolkes som en
underkjennelse av traktaten. Det var den
Vi har akseptert spillereglene”
portugisiske statsministeren, Antonio Guiteres, som
tok opp spørsmålet om Timor Gap Treaty for John O. Lindøe i Statoils informasjonsavdeling
til Dagens Næringsliv 26. juli 1997
Folkerettsdomstolen i Haag. - Vi mener avtalen
mellom Indonesia og Australia om dette havområdet
er ugyldig. All aktivitet under denne avtalen er dermed ulovlig, sa Guiteres i desember
199691, i forbindelse med den økte oppmerksomheten omkring Øst-Timor spørsmålet i
sammenheng med tildelingen av Nobels fredspris.

90
91

Samtale med Pål Wrange, folkeretts-rådgiver i svensk UD, 27. august 1997
Stavanger Aftenblad 10.12.96: Portugisisk protest mot Statoil-boring
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Statoil omtaler dette engasjementet
“Vi mener avtalen mellom Indonesia og Australia
som
sitt
forretningsområde
“Australia”92, til tross for at
om dette havområdet er ugyldig.
konsesjonens navn (ZOCA 95-18)
indikerer noe annet, som også vises All aktivitet under denne avtalen er dermed ulovlig.”
av beliggenheten: konsesjonen
ligger innenfor Øst-Timors interes- Antonio Guiteres, Portugals statsminister til Klassekampen 11.12.96
sesone. Ifølge Timor Gap Treaty
skal Statoil og deres partnere skatte likt til Indonesia og Australia. Traktaten har sine
operative myndigheter i Perth i Australia, mens de politiske myndighetene sitter i Jakarta i
Indonesia. Øst-Timor har ingen status i denne avtalen, noe som gjenspeiler en aksept for
Indonesias okkupasjon av landet. Indonesia omtaler Øst-Timor som sin “27. provins”.

Statoil rettferdiggjør sitt engasjement med at selskapet skal bidra med et stipend på USD
500.000 for å utdanne noen unge øst-timoresere i regi av PETRAD93 (se side 53). Selskapet
har uttalt at de ikke har gjort noen folkerettslig vurdering av saken94. Ved andre anledninger
har selskapet uttalt at de alltid gjør politiske risikoanalyser av slike prosjekter. Norsk
utenrikspolitikk tilsier at oljeutvinning utenfor Øst-Timor burde skatte til Øst-Timor.
Spørsmålet om hvordan selskapet kan forsvare å skatte til Indonesia for ressurser som tilhører
det okkuperte landet, besvarer John O. Lindøe i Statoils informasjonsavdeling slik: “Grunnen
til at vi vil betale skatten, er at vi har akseptert delingen. Vi har akseptert spillereglene.”95

92

Statoils årsrapport 1997, diverse pressemeldinger, Statoils CD-ROM “Kilden” etc.
Tredje Verden-magasinet X 1/98: Horta selger ut?
94
Rolf Magne Larsen, internasjonal direktør i Statoil til NorWatch under møte i Stavanger i august 1997
95
Dagens Næringsliv 26.6.1997: Statoil-kontrakt kan bli annulert
93
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Konflikten om Øst-Timor
Året etter at Øst-Timor ble selvstendige i 1975,
etter å ha vært portugisisk koloni, okkuperte
Indonesia landet. Omkring 200 000 mennesker,
ca. en fjerdedel av befolkningen, ble drept i de
første årene av den Indonesiske okkupasjonen. En
viktig årsak til okkupasjonen, var at Øst-Timor er
svært rikt på olje og gass. Med Australia som
unntak,
har
verdenssamfunnet
fordømt
okkupasjonen av Øst-Timor Oljeressursene i
Timorstredet reguleres av Timor Gap Treaty, som
er inngått mellom Australia og Indonesia, og deler
havet i tre skattesoner, der de to landene deler
utbyttet fra oljeindustrien. Denne traktaten er
verken godkjent av FN eller Folkerettsdomstolen.
I 1997 ble det igangsatt samtaler mellom Portugal
og Indonesia om Øst-Timors fremtid. Også SørAfrikas president Nelson Mandela engasjerte seg i
forhandlingene. Portugals forslag om å la en
folkeavstemning avgjøre saken, er tatt dårlig imot
av Indonesia. Den indonesiske diktatoren
Suhartos fall og den økonomiske krisen i regionen
har skapt ny optimisme omkring Øst-Timors
selvstendighets-kamp. Men Australia, det eneste
landet som har anerkjent Indonesias okkupasjon
av Øst-Timor, har advart kraftig mot “den
kaotiske situasjonen som vil oppstå” dersom
indonesiske tropper trekker seg ut av området. Fra
juni 1998 krysset et antall indonesiere grensen fra
Øst- til Vest-Timor eller reiste tilbake til Java. Og
et større antall indonesiske tropper har blitt
utstasjonert i nærheten av Øst-Timor.

NorWatch, Framtiden i våre hender

Dette er stikk i strid med norsk
utenrikspolitikk. UD anerkjenner ikke
Timor Gap Treaty, og fordømmer
okkupasjonen av Øst-Timor96. Norsk
UD har i klartekst oppfordret Statoil til å
legge planene i Timorstredet på is.
Utspillet
kom
fra
daværende
utenriksminister Bjørn Tore Godal
vinteren 1997. Etter dette har norske
myndigheter verken gjentatt eller
avkreftet Godals oppfordring, til tross
for at NorWatch gjentatte ganger har
hatt kontakt med myndighetene i saken.
Dagens regjering fraskriver seg ansvaret
for saken, og vil ikke ta stilling til
spørsmålene den reiser. Olje- og
energiminister Marit Arnstad vil ikke
svare for sin forgjenger Rannveig
Frøilands uttalelser til forsvar for
Statoil97.
Svaret
på
hvorvidt
saksbehandlingen i forhold til Portugal
og Øst-Timor har vært rimelig eller ikke
overlater hun til sin kollega, utenriksminister Vollebæk. Hvorfor et norsk
statsforetak skal skatte til Indonesia for
Øst-Timors naturressurser, er nok et
spørsmål Arnstad overlater til sin
kollega Vollebæk98. Utenriksministeren
unnlater på sin side å besvare brevene
fra NorWatch der disse spørsmålene
reises.

Kjell Magne Bondevik kritiserte Statoil i 1996, da deres planer om boring i Timorstredet ble
kjent, for å ikke ha konsultert lokalbefolkningen på Øst-Timor99. Statoil beklaget dette straks
det ble kjent. Etterpå tok selskapet kontakt med nobelprisvinner José Ramos Horta for
samtaler. Han slo fast at han anser leteboring med utgangspunkt i Timor Gap Treaty som
ulovlig. Ramos Horta har likevel valgt å forholde seg pragmatisk til Statoils engasjement
ettersom Øst-Timor kan trenge investeringer i oljesektoren når de en gang blir en fri stat.
Horta sier: “Jeg kan lukke det ene øyet mitt for det Statoil gjør, men ikke begge.”100 I bytte
for sin aksept for prosjektet har han forhandlet frem den tidligere nevnte stipendavtalen som
skal administreres av PETRAD. Denne avtalen innebærer at en håndfull fra Øst-Timor skal
komme til Norge og utdannes innen oljesektoren. Statoil bidrar med USD 500.000 til disse
stipendene.
96

Brev fra Utenriksminister Bjørn Tore Godal 12.8.97
Brev fra Utenriksminister Knut Vollebæk 20.2.98
97
Dagens Næringsliv 5.8.97: Vil ikke gripe inn mot Statoil
98
Brev fra Olje- og energiminister Marit Arnstad 21.1.98
99
NTB/Stavanger Aftenblad 9.12.96: Bondevik mener Statoil bør tenke seg om
100
Samtale med Jóse Ramos Horta, Oslo, september 1997
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I møte med NorWatch i september 1997, sa Ramos Horta at han ønsker seg en symbolsk
skatteinntekt til Øst-Timor når pengene begynner å strømme inn fra oljeutvinningen, og han
ville legge dette frem for Statoil. Hvor stor denne bør være og hvordan en slik avtale kan
organiseres praktisk, er uklart. Men den symbolske betydningen av en slik skatt vil bety en
viss anerkjennelse av øst-timoresernes råderett over sine ressurser. Etter det NorWatch
kjenner til, har Statoil så langt ikke svart på denne henvendelsen. Studentene som skulle
komme til Norge og få utdanning innen oljevirksomhet, har blitt nominert, men etter to år
ikke kommet til Norge. Det er uklart når dette eventuelt vil skje.
Statoils engasjement i Timortredet må anses som folkerettsstridig. Det at selskapet velger å
skatte til Indonesia, må anses som en aksept for okkupasjonen av Øst-Timor, noe som er klart
i strid med norsk utenrikspolitkk.

Statoil i Timorstredet
Statoil har 25% andel i et konsortium der Mobil er operatør. De øvrige partnerne i blokken
ZOCA 95-18 er Shell, Hardy og Mitsubishi. Selskapet har letetillatelse i "midtsonen" i
Timorstredet, den såkalte Zone of Cooperation, definert av Timor Gap Treaty. Økonomiske
aktiviteter i ZOCA-området administreres praktisk fra Australia, og politisk fra Indonesia,
som har okkupert Øst-Timor. Oljeselskapene skatter likt til begge disse landene, men ikke til
Øst-Timor.

3.4. Prosjekter det aldri ble noe av
I utgangspunktet skulle denne rapporten handle om de prosjektene Statoil er engasjert i per
dags dato. Imidlertid finnes det også en del interessante saker Statoil har vært involvert i. I de
tilfellene hvor et selskap driver utvikling av et område over tid, og så selger feltet eller deler
av det til et annet selskap, har man et medansvar for hva man har bygd opp. Det mener også
Statoil, skal vi tro argumentasjonen de bruker i Melaka-saken (se kapittel 3.2.4, side 29).

3.4.1 Potash-feltet i USA
“Oljefelt i alligatorsump” skrev Statoil sist sommer i en utgave av internbladet Status101.
Artikkelen omhandlet det såkalte Potash-feltet ved Mississippi-elven i USA, som inngikk i
porteføljen da Statoil kjøpte det irske selskapet Aran Energy. En rekke miljøorganisasjoner i
USA, deriblant Mississippi River Basin Alliance og Louisiana Environmental Action
Network, arbeider for å begrense de miljøskadelige utbyggingsprosjektene langs Mississippielven. Olje- og gassaktivitetene i sump- og våtmarksområder har blitt fokusert mye på, og
Statoil selv skriver i sitt internblad om det rike dyrelivet som finnes her. Statoil utviklet feltet
videre etter oppkjøpet av Aran Energy, men har i etterkant solgt det til et annet selskap102.
Dette gjorde de blant annet for å kunne konsentrere seg om feltene de utvikler i
Mexicogolfen.

101
102

Statoil Status, juni 1997
Statoils informasjonsdirektør Kai Nielsen til NorWatch 11.9.98
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Når Statoil videreutviklet Potash-feltet, bidro selskapet til den virksomheten som truer de
sårbare sumpområdene langs Mississippi-elven. Dersom Statoil hadde valgt å beholde feltet,
kunne dette brakt selskapet inn i en konfrontasjon med miljøorganisasjonene i USA.

3.4.2 Orimulsion i Venezuela
Statoil var midt på 90-tallet i forhandlinger med Bitor, Conoco og den lokale entreprenøren
Jandis om å delta i nok et oljeprosjekt i Venezuela. Dette gjaldt produksjon av et fossilt
brennstoff som kalles orimulsion103. Orimulsion dannes ved at tungoljen bitumen blandes i et
70/30 forhold med vann. Det hormonhermende såpestoffet Nonylphenol holder blandingen
stabil, slik at det kan transporteres i rørledninger ut fra området den utvinnes i. Prosjektets
lokalitet var Orionoco-deltaet, øst i Orionoco-elven.
Orimulsion er et nytt, fossilt brennstoff som konkurrerer med svært tung fyringsolje og kull.
Det brennes blant annet i danske kullkraftverk. I Florida har sterke miljøprotester knyttet til
utvinningen av råstoffet skapt store problemer for salg av produktet.
Kritikk har rammet orimulsion-produksjonen på flere felt. Blandingen av olje, vann og
Nonylphenol anses som farlig med hensyn til ulykker i forbindelse med transport. Utvinning
og transport foregår i stor grad i områder der aktivitetene kommer i konflikt med lokale
indianerstammer. Blant annet har Warao-folket (se side 15) vært høyrøstede i sin kritikk av
orimulsion-prosjektene104. Ved forbrenning av produktet frigjøres store mengder svovel, noe
som gjør at orimulsion i seg selv er langt mer forurensende enn for eksempel olje fra
Nordsjøen. Statoil har nå trukket seg fra planleggingen av orimulsion-produksjon i
Venezuela, men prosjektet går sin gang.
Gjennom deltagelsen i orimulsion-prosjektet deltok Statoil i arbeidet med å introdusere et
nytt, fossilt brennstoff på verdensmarkedet. Produktet som sådan medfører en stor grad av
forurensning, blant annet gjennom utslipp av svovel og drivhusgasser ved forbrenning.
Utvinningen av orimulsion foregår dessuten på en måte som både ødelegger det lokale
miljøet i Orinoco-deltaet og som utgjør et problem for indianer-stammene som bor der.

4.
Statsoljeselskap
utenriksdepartement”?

eller

“Olje-

og

“I den tiden jeg har vært i Statoil har eieren aldri forsøkt å overstyre eller overprøve
forretningsmessige avgjørelser,” uttalte konsernsjef i Statoil, Harald Norvik i 1997105.

103

Statoil Magasin 1996
Project Underground: Drillbits & Tailings 7.4.97
105
Dagens Næringsliv 15.12.97: Konkurranseevne styrer miljøsatsning
104
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Utsagnet er sentralt for bakgrunnen for porteføljen av eksempler beskrevet i denne rapporten.
Dette kapitlet spør hva slags politiske vurderinger Statoil gjør, og hva slags ressurser
selskapet setter inn for å oppnå gjennomslag for sin politikk. Og det tar opp forholdet mellom
Statoil og eieren, regjeringen.

4.1 Egenrådig utenrikspolitikk
I folkerettslig omstridte saker der Norge ikke har en klar politikk, oppfattes et langsiktig
engasjement fra Statoils side som et politisk signal fra Norge. Et eksempel på en slik sak, er
Statoils anerkjennelse av Timor Gap Treaty, som fordeler ressursene i havet utenfor ØstTimor mellom Australia og okkupasjonsmakten Indonesia. Norge anerkjenner ikke denne
traktaten, noe som gjentatte ganger har vært presisert fra regjeringens side. Statoil på sin side,
har inngått et økonomisk samarbeid med Timor Gap Treaty som basis. Videre har selskapet
akseptert å skatte til Indonesia og Australia for ressursene i dette området, ikke til Øst-Timor.
Og dessuten har selskapet uttalt offentlig at de “aksepterer spillereglene i området”, med klar
referanse til den folkerettslig omstridte delingsavtalen av Timorstredet og okkupasjonen av
Øst-Timor.
Et annet eksempel er at Statoil har tatt stilling til fordel for Vietnam i en tvist mellom
Vietnam og Kina som gjelder to oljefelt i Sør-Kinahavet. Konsesjonen på feltene er tildelt av
vietnamesiske myndigheter, men også Kina gjør krav på feltene. Som bakteppe for denne
disputen ligger en større konflikt om fordelingen av ressursene i hele Sør-Kinahavet, en
konflikt norsk UD ikke har villet ta stilling til.
Nok en folkerettslig omstridt sak, er fordelingen av ressursene i Kaspihavet. Statoil har tatt
stilling til fordel for Aserbajdsjan i en tvist mellom Aserbajdsjan og Turkmenistan om de to
oljefeltene Azeri og Chirag. Men også denne konflikten har flere aktører, og dersom Iran får
det som de ønsker, og Kaspihavet får status som innsjø, vil enda flere av Statoils
engasjementer i området ha en uklar juridisk status. Norske myndigheter har ikke inntatt noen
offisiell holdning i spørsmålet om delingen av Kaspihavet, men har flere ganger reist til
Aserbajdsjan for å promotere Statoils engasjementer.
Alle disse eksemplene viser at Statoil på egen hånd tar stilling i folkerettslig omstridte
spørsmål. Når Statoils stillingstagen i disse spørsmålene ikke imøtegås fra norske
myndigheters side, forsterkes inntrykket av at Statoils holdning gjenspeiler norsk
utenrikspolitikk.

4.2 Vurderer internasjonale konvensjoner
Statoil gjør sine egne vurderinger også av internasjonale konvensjoner i forhold til miljø og
menneskerettigheter. Av eksemplene på internasjonale konvensjoner Statoil har uttalt seg om,
bør ILO-konvensjonene nevnes. ILO (International Labour Organisation) er tilknyttet FN, og
har utarbeidet en rekke konvensjoner som skal sikre at menneskerettighetene respekteres.
Spørsmålet om ILO-konvensjonene kom opp i forbindelse med at Statoil sommeren 1998
inngikk en global, faglig avtale med den internasjonale fagorganisasjonen ICEM og norske
NOPEF (Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund) om en standard for hvordan konsernet
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skal forholde seg blant annet til ILO-konvensjonene106. Statoil forplikter seg til å respektere
syv av ILOs konvensjoner ved de engasjementene der de har operatøransvar. Disse syv
konvensjonene gjelder forhold knyttet til fagorganiseringsrett, barnearbeid, tvangsarbeid og
lignende. Til sammenligning har Norge ratifisert så mange som 100 av de 181 konvensjonene
ILO har utarbeidet, og Norge ratifiserte som første land i verden ILO-konvensjon 169 om
urbefolkningers rettigheter til naturressursene de lever av. ILO 169 er ikke blant
konvensjonene Statoil sier de vil respektere. ILO 169 er en konvensjon som er høyst aktuell i
forhold til Statoils virksomhet i Russland og Venezuela.
Et annet eksempel er at selskapet har sin egen politikk i forhold til Kyoto-protokollen om
regulering av utslippene av drivhusgasser, der Statoil har inntatt en holdning som klart går i
favør av åpning for “kvote-handel” med CO2. Statoil var selv til stede i Kyoto, i tillegg til at
selskapet deltar aktivt i lobby-virksomhet i forhold til slike avtaler gjennom medlemsskap
blant annet i Prosessindustriens Landsforening (PIL). Holdningen Statoil inntok var svært
kontroversiell, og kvote-handel med CO2 var et viktig diskusjonstema under forhandlingene.
Hva som var Norges forhandlingsmandat i Kyoto ble lenge hemmeligholdt, men det kom etter
hvert frem at den norske delegasjonen arbeidet for prinsippet om kvote-handel. Statoils
politikk i forhold til Kyoto-protokollen avviker ikke mye fra norske myndigheters politikk i
dag, men det er klart at Statoil og andre aktører i norsk industri var aktivt med på å forme
denne politikken.
Videre har Statoil sitt eget “position paper” om fjerning av installasjoner på sokkelen, som
blant annet berører OSPAR-konvensjonen. OSPAR-konvensjonen (the Convention for the
Protection of the Marine Environment of the North-east Atlantic) trådte i kraft mars 1998,
som erstatning for Oslo-Pariskommisjonen, og regulerer utslipp til sjøs fra blant annet
offshore installasjoner. Et prinsipp som har vært forsøkt knesatt gjennom OSPARforhandlingene, er at utrangerte oljeplattformer skal fjernes fra sokkelen, og ikke dumpes på
havbunnen. Statoil vil gjøre unntak for prinsippet om at utrangerte oljeplattformer skal fjernes
fra sokkelen, dersom de mener kostnaden ved fjerning er for stor.
Dumping av oljeholdig borekaks på havbunnen er en annen side ved offshore oljevirksomhet
som omhandles av OSPAR-konvensjonen, og dette er forbudt i Nordsjøen. Statoil dumper
ikke oljeholdig borekaks i utlandet, selv om slikt kaks av og til benyttes av sikkerhetsmessige
årsaker. Berit Mällberg i Statoils miljøavdeling opplyser at Statoil enten reinjiserer kakset i
brønnen eller tar det inn til land for behandling107. Dette gjelder imidlertid bare de feltene som
opereres av Statoil. Statoil stiller ingen krav til sine partnere om at oljeholdig borekaks ikke
skal dumpes på havbunnen i utenlandske felt der Statoil er medeier uten operatøransvar.
Eksemplene ovenfor viser at Statoil gjør sine egne vurderinger av en rekke internasjonale
konvensjoner. Når Statoils politikk skiller seg fra norsk politikk, driver selskapet i enkelte
saker lobbyarbeid for å endre politikken, til tross for at de eies av norske myndigheter.

4.3 “Svarteliste” med fire land
Statoil har på egenhånd “svartelistet” fire land de av menneskerettslige hensyn ikke vil gå inn
i. Disse landene er Iran, Irak, Libya og Burma. Tidligere stod Indonesia på denne listen. Men
106

Agreement between NOPEF/ICEM and Statoil on the exchange of information and the development of good
working practise within Statoil world wide operations, 24.6.98
107
Samtale med Berit Mällberg i Statoil 22.9.98
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da Statoil ble invitert med i konsortiet som driver oljeleting i Timorstredet, og som skatter til
Indonesia, ble dette landet retusjert bort fra Statoils menneskerettslige retorikk. Det har ikke
lyktes å få noen i Statoil til å begrunne hva som skjedde i Indonesia i 1995 som var så positivt
for menneskerettighetssituasjonen i landet at Statoils “fire-verstinger-liste” ble endret.
Statoil har kjøpt seg opp til 15% andel og er dermed den største aksjonæren i Saga Petroleum.
Saga er tungt engasjert i Libya, i flere landbaserte prosjekter. Saga er dessuten det norske
selskapet som mest aktivt er på vei inn i iransk oljeindustri. En tankevekker for Statoil burde
være at NHO-direktør Leif Frode Onarheim trakk seg fra sitt verv som styremedlem i Saga
etter at Iran-planene ble kjent. Onarheim har imidlertid moderert kritikken av Saga i Iran etter
at land som USA også har tonet ned sin fordømmelse av landet.
Statoil vurderer også den menneskerettslige situasjonen i landene de vurderer å engasjere
seg i, og opererer med sin egen “svarteliste”. Men det kan virke som om “svartelisten” til
Statoil mer er motivert ut i fra et ønske om å score politiske poeng i diskusjonen om boikott,
enn av at selskapet mener noe alvorlig med vurderingene sine.

4.4 Store ressurser til politisk arbeid
Selskapets politiske aktiviteter berører utforming av viktig infrastruktur, prioriteringer av felt
og valg av teknologiløsninger på sokkelen, miljøpolitikken, den økonomiske politikken og
dessuten utenrikspolitikken til Norge. Arve Thorvik, HMS-direktør i Statoil, anslår at om lag
femti mennesker i Statoil arbeider med politikk108.
Det politiske arbeidet i Statoil går ut på generell informasjon til massemediene i form av
pressekonferanser, leserbrev- og kronikkskriving og andre former for utspill, kontakt med
politikere både gjennom debatter, foredrag og egne møter samt indirekte kontakt gjennom
organisasjoner Statoil er med i som NHO, Oljeindustriens Landsforening (OLF) og
Prosessindustriens Landsforening (PIL). Selskapet har dessuten kontakt politikere i andre
land de er engasjert på flere ulike nivåer, samt med fagforeninger og frivillige organisasjoner.
Statoil legger betydelige ressurser i sin politiske virksomhet, og har flere ansatte til å arbeide
med politikk enn de fleste politiske partiene i Norge har i sine organisasjoner.

108

Natur og Samfunn 4/98: Temanummer “Vår olje og vår makt”
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4.5 Forholdet til eieren
Olje- og energiminister Marit Arnstad
understreker at “Statoil skal ha den samme
kommersielle frihet som andre selskaper, så
fremt dette skjer innenfor selskapets
formålsparagraf og selskapets plan for
virksomheten.”109
Gjentatte ganger har norske myndigheter
blitt utfordret til å gripe inn overfor Statoil i
politisk omstridte prosjekter. Eksempler på
dette er Nigeria, Malaysia og Timorstredet,
og utsagnet fra Marit Arnstad er ikke det
første eksempelet på regjeringen avviser
slike henvendelser. I Melaka-saken i
Malaysia svarte Anne Ekern i Olje- og
energidepartementet
slik:
“Selv
om
generalforsamlingen ligger hos oss, går vi
ikke inn i slike ting. Det får Statoil svare
for.”110 Og tidligere utenriksminister Bjørn
Tore Godal parerte henvendelsene han fikk i
forbindelse med Statoil i Timorstredet slik:
“Selv om Statoil er et statseid
selskap, er selskapet et
selvstendig rettsubjekt adskilt
fra Staten.”111

NorWatch, Framtiden i våre hender

Statoil er organisert som et aksjeselskap.
Selskapets eier er Regjeringen, ved Olje- og
energiministeren. Ordinær generalforsamling
avholdes hvert tredje år. Hvert annet år legger
Olje- og energidepartementet (OED) frem en
Stortingsmelding om norsk petroleumsvirksomhet, og gjennom denne meldingen
presenteres Statoils planer de neste årene for
norske politikere. Eieren har i tillegg pålagt
styret i selskapet å konsultere eieren i
beslutninger av viktig politisk eller
forretningsmessig
karakter,
når
slike
situasjoner oppstår.

“I den tiden jeg har vært i Statoil
har eieren aldri forsøkt å overstyre eller
overprøve forretningsmessige avgjørelser.”
Konsernsjef Harald Norvik, Dagens Næringsliv
15.12.97

“Til tross for at Statoil er et oljeselskap,
er det også Den norske Stats oljeselskap,

og har derfor en spesiell rolle i norsk utenrikspolitikk.”
Nok et eksempel på at
regjeringen lar Statoil få sette
Helge Rønning, professor ved Universitetet i Oslo,
Institutt
for
media og kommunikasjon til Aftenposten 23.4.98
dagsorden, er INTSOK (se
boks), hvor Statoil har spilt en
viktig rolle. Internasjonal direktør i Statoil, Rolf Magne Larsen beskriver det slik: “Det var vi
som dro mye av lasset i arbeidet med INTSOK”112. INTSOK viser klart og tydelig trekkene i
en utvikling som har pågått i noen år, og som blir tydeligere etter hvert som norsk økonomi
får flere forgreininger i andre land. Målet er å få til en større grad av “samkjøring av
nærings/olje-politiske interesser og norsk utenrikspolitikk”. Områdene INTSOK beskriver
som satsningsområder113 er konsekvent overlappende med Statoils hovedsatsninger;
Mexicogolfen, Western Slopes (Nordsjøen og områdene utenfor Irland og Shetland), VestAfrika, Kaspihavet og Sørøst-Asia.
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Brev fra Marit Arnstad til NorWatch 2.9.98
NorWatch nyhetsbrev nr 2, januar 1997
111
Brev fra Bjørn Tore Godal til NorWatch 12.8.97
112
Internasjonal direktør i Statoil, Rolf Magne Larsen, til NorWatch under møte i Stavanger august 1997
113
INTSOK: Styringsgruppens rapport, september 1996
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I kjølvannet av at norske oljeselskap får
kontrakter i utlandet, er det også en intensjon i
INTSOK-samarbeidet å skape muligheter for
norske underleverandører i oljeindustrien.
Dette er også en uttalt politikk fra Olje og
energidepartementet115.
Dette henger blant annet sammen med
døråpner-rollen norske myndigheter spiller
for norske bedrifter på sine offisielle
delegasjoner til ulike land. Statoil har reist på
slike døråpner-delegasjoner sammen med
norske
myndigheter
til
eksempelvis
Venezuela, Brasil, Angola, Aserbajdsjan og
Kina.
Også andre institusjoner er med på å påvirke
rammevilkårene for Statoils virksomhet i
Norge og i andre land. Statoil deltar
eksempelvis i MILJØSOK og Petropol (se
bokser) som samordner miljøtiltak på
sokkelen og driver ulike typer forskning på
petroleumssektoren. Petrad, en stiftelse
etablert etter initiativ fra NORAD og
Oljedirektoratet, skal på sin side bidra til
utdanning av ledere fra myndigheter og
nasjonale oljeselskaper i Afrika, Asia, LatinAmerika, Oceania og SUS. Petrad vil få
ansvaret for oppfølging av de øst-timoresiske
studentene som Statoil har sponset med USD
500.000 i et forsøk på å blidgjøre frihetskjempere på Øst-Timor i forbindelse med sitt
samarbeid med okkupasjonsmakten Indonesia.
Når Petrad har blitt part i denne avtalen, som i
utgangspunktet var mellom Statoil og
representantene fra det øst-timoresiske
diplomatiet, har norske myndigheter blitt
involvert i saken ut over den rollen de allerede
spilte som eier av Statoil.

114
115

NorWatch, Framtiden i våre hender

Formålsparagrafen
Arve Johnsen, tidligere konsernsjef i Statoil,
skriver i sin bok “Utfordringen” (Gyldendal
1988) at selskapets formålsparagraf ble svært
mye diskutert i begynnelsen av selskapets
historie. Det var avgjørende for Johnsen å ha
en så generell formålsparagraf som mulig, og
til slutt ble den formulert slik: “Den norske
stat oljeselskap AS har til formål selv eller
gjennom deltagelse i og samarbeid med
andre selskap å drive undersøkelser etter og
utvinning,
transport,
foredling
og
markedsføring av petroleum og avledede
produkter, og annen virksomhet som står i
naturlig forbindelse med dette.” Etter dette
har formålsparagrafen blitt omformulert og
enda mer generell, ved at siste ledd nå lyder
“samt annen virksomhet.”114
Reidar T. Larsen fra SV foreslo at
“selskapets budsjett for kommende år
behandles
på
en
ekstraordinær
generalforsamling om høsten.” i 1974.
Statoils ledelse ønsket ikke å fremlegge
budsjettet for Stortinget eller Regjeringen,
og et kompromiss mellom Arbeiderpartiet og
KrF endte med flertall for at det hvert år skal
fremlegges en melding med “hovedtrekkene
i Statoils planer og prosjekter med
økonomiske oversikter og andre saker av
vesentlig prinsipiell eller politisk betydning.”
Budsjettet forblir selskapets eiendom. Arve
Johnsen skriver: “Det sunne skjønn seiret
nok en gang i Stortinget. Men det satt langt
inne. Ingen har med alvor senere hevdet at
det ville være fornuftig å forelegge Statoils
årlige budsjetter for generalforsamlingen
eller Stortinget.”

Statoils vedtekter, revidert på Statoils ordinære generalsforsamling i 1996
Olje og energidepartementet: Faktaheftet: Norsk petroleumsvirksomhet 1997
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Det er den “kommersielle
friheten” Arnstad refererer til
som gjør porteføljen av
kritikkverdige
prosjekter
beskrevet i denne rapporten
mulig. Det er Regjeringen,
representert ved ministeren,
som har sjansen til og
ansvaret for å gripe inn
dersom Statoil går over
streken.
Regjeringen
Bondevik har ved flere
anledninger
faktisk
signalisert en slik vilje til å
instruere Statoil i sterkere
grad enn det som tidligere
har vært gjort116. Men statlig
kontroll med statsforetakene
har i praksis vist seg å kun
omfatte økonomiske forhold,
ikke etiske. Dersom ikke
Staten tar ansvaret for
handlingene til bedriftene de
eier, slik en privat aksjonær
kan ansvarliggjøres for det
private selskapets opptreden,
vil Statoils “kommersielle
frihet”
omfatte
en
blankofullmakt til å engasjere
seg i en lang rekke konflikter
i utlandet. Den samme
holdningen
utviser
regjeringen i forhold til
delegasjonene de reiser på
sammen med næringslivet.
Når
regjeringen
aktivt
promoterer
selskapenes
prosjekter, innebærer dette
også et politisk medansvar
for konsekvensene av de ulike
prosjektene.

NorWatch, Framtiden i våre hender

INTSOK
INTSOK (et samarbeid mellom oljeselskapene, deres
underleverandører; UD, OED og Oljedirektoratet om
internasjonale satsningsområder for norsk oljeindustri) er
etablert for å “legge forholdene til rette for at de verdier
oljenæringen har skapt fortsetter å vokse til fordel for
enkeltbedrifter og nasjonen, også etter at produksjonen ikke
lenger øker.” INTSOK er en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra de berørte departementene, oljeselskapene,
deres organisasjoner og deres underleverandører. Statoil
gjorde en anseelig del av arbeidet med INTSOKs rapport om
blant annet valgt av internasjonale satsningsområder for
norsk oljeindustri.

Miljøsok
I 1995 tok Olje- og energidepartementet initiativet til å
opprette prosjektet Miljøsok med målsetting om å oppnå
bedre miljø og økt konkurranseevne for norsk olje- og
gassindustri. Miljøsok skal; videreføre samarbeidet mellom
myndigheter og industri; styrke nasjonale og overnasjonale
virkemidler som gir kostnadseffektive miljøtiltak;
implementere miljøkravene som en del av funksjonskravene
ved nye feltutbygginger; arbeide for raskere og bedre
erfaringsoverføring; bidra til en forskningsinnsats rettet mer
inn på tiltak som reduserer forurensningen før den oppstår.
Miljøsoks styringsgruppe ledes av Harald Nordvik i Statoil.

Petrad

Petrad ble etablert i 1994 som en selvstendig stiftelse etter
initiativ fra Oljedirektoratet og Norad. Petrad viderefører det
arbeidet som tidligere var NORADs oljerelaterte bistand, og
som den gang gikk via Oljedirektoratet. Stiftelsens formål er
å stille norsk erfaring og kompetanse innenfor ledelse og
forvaltning av petroleumsressursene til disposisjon for
ledere fra myndigheter og nasjonale oljeselskaper i Afrika,
Asia, Latin-Amerika, Oceania og SUS. Alle Petradaktivitetene er tiltenkt topp- og mellomledere. Petrad vil få
ansvaret for oppfølging av de øst-timoresiske studentene
som Statoil har sponset med USD 500.000 i et forsøk på å
blidgjøre frihetskjempere på Øst-Timor i forbindelse med
INTSOK-samarbeidet viser sitt samarbeid med okkupasjonsmakten Indonesia.
en sammenblanding mellom norske oljepolitiske interesser og utenrikspolitkken. Statoils
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Nationen 5.3.98: Sterkere styring av Statoil og Telenor og Dagens Næringsliv 9.9.97: Vil holde Telenor og
Statoil i ørene
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satsningsområder, som
ble offentliggjort før
rapporten fra INTSOKs
styringsgruppe, viser en
påfallende overlapping
med
INTSOKs
prioriteringer,
et
inntrykk som forsterkes
av utsagnet fra Statoils
internasjonale direktør
Rolf Magne Larsen om
at Statoil “dro mye av
lasset” i arbeidet med
INTSOK.

NorWatch, Framtiden i våre hender

Petropol
Petropols mål er å styrke kompetansen og ytterligere heve
kvaliteten på det norske miljøet innenfor samfunnsvitenskapelig
petroleumsforskning. Norges forskningsråd er program-ansvarlig
for Petropol, som for øvrig har deltagelse fra UD og OED, Statoil,
Saga og Norsk Hydro, ECON og en rekke forskningsinstitusjoner
som SUM, NUPI, Institutt for menneske-rettigheter, Senter for
teknologi og menneskelige verdier, Fridtjof Nansens Institutt osv.
Blant Petropols prosjekter er “Energy and security in the South
China Sea Region”, “Norsk oljeindustri i utlandet - muligheter,
fremgangsmåter og konsekvenser”, “Petroleums-virksomhet og
menneskerettigheter” og “Kyoto-avtalen og kvotehandel:
Konsekvenser for energimarkeder og internasjonalisering”. Stein
Tønnesson, som er professor 2 på Senter for utvikling og miljø
(SUM) og dessuten arbeider som Asia-rådgiver for Statoil, er
knyttet til Petropols prosjekt om Sør-Kinahavet.

5. Oversikt over Statoil
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Statoil er Norges største selskap målt etter omsetningen som i 1997 var på hele
124.785.000.000 kr. Dette utgjorde en vekst på 17% fra 1996, og gav selskapet et brutto
overskudd på 16,4 milliarder. Statoils virksomhet utgjorde 17.177 årsverk i 1997117. Og
antallet ansatte har steget til 18.000 i 1998.
Selskapet har aktiviteter i 35 land som NorWatch Statoils verdi anslås til 136 milliarder
kjenner til. Dersom man leser Statoils årsmelding, kroner av Swiss Bank Corporation
vil man ikke finne alle disse omtalt. Dette skyldes Walburg Dillon Read118. Den norske
blant annet at Statoil selv ikke alltid omtaler Bank anslår verdien til 130 milliarder119.
aktivitetene til datterselskapene Navion og
Borealis som Statoil-aktiviteter. Men eksempelvis ønsker ikke selskapet å ha oppmerksomhet
omkring oljeterminalen på Bahamas, og denne finnes ikke på selskapets vanlige oversikter
over virksomheten.

5.1 Statoil land for land:
Per 27. september 1998

Abu Dhabi
Statoils datterselskap Borealis bygger petrokjemianlegg i Abu Dhabi (en av de syv Arabiske
Emiratene) sammen med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Selskapene vil eie
50% hver i etanfabrikken og de to polyetenfabrikkene som bygges. Datterselskapet i Abu
Dhabi heter Borouge Pte Ltd.

Angola
Statoil er involvert på to blokker offshore Angola, med til sammen seks påviste oljefelt.
Exxon opererer det ene feltet (Blokk 15) med oljefunnene Kissanje og Marimba. Her er
Statoils andel 13.3%. ELF opererer Blokk 17, med feltene Girassol, Rosa, Lirio 1 og Dalia, og
Statoils andel i denne blokken er 13.33%. Statoils siste partner i Angola er det italienske
oljeselskapet Fina.

Aserbajdsjan
Statoil er involvert i feltene Azeri/Chirag og leteområdene Shah Deniz og Alov, Araz og
Shrag i Kaspihavet. I alle disse feltene er Statoil i allianse med BP. Statoil deltar med 8,56%
andel i konsortiet AIOC, som vil utvinne 4,6 milliardene fat olje på Azeri/Chirag-feltene.
Øvrige deltagere i AIOC er Amoco (17.01%), BP (17,13%), Delta Nimirr (1,68%), Exxon
(8%), Lukoil (10%), Itochu 3,92%), Pennzoil (4,82%), Ramco 4,82%), TPAO (6,75%),
Unocal (10,05%) og Socar (10%). Andelen i Shah Deniz, som er anslått å inneholde 2,4
milliarder fat oljeekvivalenter er 25,5%. Partnerne her er BP med samme andel som Statoil,
og dessuten iranske OIEC, franske Elf, russiske Lukoil og tyrkiske TPAO. Statoils andel i
feltene Alov, Araz og Shrag er 15%. Leteboring her skal gjennomføres sammen med BP og
Socar.

Bahamas
117

Dagens Næringsliv: Norges 500 største selskaper, 1998
Warburg Dillon Read: Statoil, juni 1998, verdivurdering av konsernet forberedt for OED
119
DNB Markets: Statoil valuation, juni 1998, verdivurdering av konsernet forberedt for OED
118
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Statoil leier plass for et omfattende oljelager på South Riding Point på Bahamas. Selskapet
bruker lageret for å stabilisere sin tilførsel av olje til det amerikanske markedet, og vil ikke
opplyse hvor mye olje som oppbevares her. NTB anslår at lageret stort sett oppbevarer 6
millioner fat olje.

Belgia
Statoil deltar i drift av gassterminal i Zeebrügge, og produserer og selger petrokjemiske
produkter via Borealis. Borealis sine produksjonsfasiliteter ligger i Beringen, Antwerpen og
Kallo.

Brasil
Statoil har etablert kontor i Brasil for å skaffe seg offshorelisenser for letevirksomhet.
Selskapet har deltatt i anbudsrunder, men har per i dag ingen lisenser i landet.

Danmark
Statoil produserer i dag olje på det danske offshorefeltet Lulita, og vil mot slutten av 1998
også starte produksjon på Siri-feltet på dansk sokkel. Statoil eier og er operatør for et
oljeraffineri i Kalundborg. Statoil driver utstrakt salgsvirksomhet ellers i landet (380
bensinstasjoner). Danmark er hovedkvarter for petrokjemiselskapet Borealis.

Estland
Statoil har salgsvirksomhet via 14 bensinstasjoner.

Finland
Statoils datterselskap Borealis har produksjonsfasiliteter i Porvoo.

Frankrike
Statoils datterselskap Borealis har produksjonsfasiliteter i Cublize.

Færøyene
Statoil deltok høsten 1996 i forlengelsen av brønnen Lopra-1 på Suderøy på Færøyene i
samarbeid med andre oljeselskap. Statoil har i dag ingen andeler i felt i landet, men leverte i
1997 inn nominasjoner på hvilke felt de mener bør lyses ut i en ny budrunde. Statoil selger
dessuten flydrivstoff til Færøyene, og leverer olje til tankanlegg i landet.

Grønland
Statoil er operatør på Fylla-feltet i grønlandsk farvann. De andre deltagende selskapene er
Philips Petroleum, Dansk Oljeproduktionsselskab (DOPAS) og det grønlandske
statsoljeselskapet Nunaoil. Borestart er planlagt sommeren 1999. De samme selskapene
samarbeider med Statoil i letelisensen Sisimiut, 30 mil nord for Fylla-feltet.

Irland
Statoil kjøpte det irske oljeselskapet Aran Energy i 1997, og er den største rettighetshaveren
av alle deltagerne på irsk sokkel, med interesser i totalt 43 blokker. Kjøpet av Aran betegnes
imidlertid av mange som et feilskjær, og trakk Statoils årsresultat for 1997 kraftig ned. Det
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100% eide Connemara-feltet viste seg etter omfattende letevirksomhet og testboring ikke å
være drivverdig. Tapet ble høsten 1997 vurdert til 1,2 milliarder kroner.

Italia
Statoils datterselskap Borealis overtok 1. juli 1998 et komponderingsanlegg for plast fra PCD
Polymere i Italia.

Khasakstan
Statoil har en 4,76% andel i Offshore Kazakstan International Operating Company (OKIOC)
som leter etter olje i Kaspihavet med utgangspunkt i Khasakstan. Borestart er ventet høsten
1998. Andre selskap som deltar i produksjonsdelingsavtalen er BP, British Gas, Kazakhstan
CaspiShelf, Mobil, Total, Shell og Agip. Et av feltene anslås av myndighetene i Khasakstan å
inneholde 20 milliarder fat olje, noe som tilsvarer flere års samlet norsk oljeproduksjon.

Kina
Statoil eier 75% i feltet Lufeng 22-1 i Sør-Kinahavet, mens statsoljeselskapet China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC) har de resterende 25%. Oljeproduksjonen har nå kommet
igang. Statoil har dessuten planer for bygging av gasskraftverk i landet.

Latvia
Statoil driver salg fra 29 service- og bensinstasjoner i Latvia. Dessuten åpnet selskapet i 1998
en importterminal for bensin og diesel i Riga, med en lagerkapasitet på 190.000 fat.

Litauen
Statoil driver salg fra 11 bensinstasjoner. Antall stasjoner vil utvides til om lag 20 ved
utgangen av 1999.

Malaysia
Statoil har en eierandel på 15% i Melaka-raffineriet, som ferdigstilles i år. Andre eiere i
Melaka-raffineriet er det malayiske statsoljeselskapet Petronas (45%) og Conoco (40%).
Statoil inngikk i 1996 en intensjonsavtale med selskapet Trenergy om utvikling av offshorefeltene MASA (Malong, Sotong og Anding) nordøst for fastlands-Malaysia. Dette har
foreløpig ikke blitt noe av.

Namibia
Statoil er partner med Saga i Namibia, og selskapene har boret to tørre brønner offshore.
Statoil har uttalt at de vil redusere sitt engasjement i landet.

Nigeria
Statoil Nigeria, i allianse med BP, er engasjert i fire felt offshore Nigeria. De har boret fem
brønner, uten nevneverdige funn, og har så langt lagt igjen en drøy milliard i landet.
Selskapene borer for tiden sin sjette letebrønn. Statoil er operatør i Nigeria, på vegne av
statsoljeselskapet Nigerian National Petroleum Corporation i blokkene 213, 217 og 218.
Statoil er oparetør også på den siste blokken (210), denne gang på vegne av det private
nigerianske selskapet Allied Energy Resources.

Norge
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I Norge ligger hovedkontorene for Statoil og rederiet Navion. Statoil er operatør for Gullfaks,
Heidrun, Norne, Sleipner, Statfjord, Tommeliten, Troll Gass, Veslefrikk, Yme og Åsgård på
norsk sokkel. Dessuten deltar Statoil i en lang rekke andre felt med større eller mindre
eierandeler. Selskapet forvalter Statens avgiftsolje og SDØE (Statens direkte økonomiske
engasjement i Nordsjøen). For øvrig driver Statoil utstrakt salgsvirksomhet i landet, driver
raffinering av oljeprodukter og eier distribusjonsnett (deriblant rørledninger). I Bamble finnes
et produksjonsanlegg for petrokjemiselskapet Borealis. Statoil planlegger bygging av
gasskraftverk, og eier 20% i bio-energiselskapet Bio-Varme.

Polen
Statoil driver 65 bensinstasjoner, og forhandler om mulige gassleveranser til landet.

Portugal
Statoils datterselskap Borealis har produksjonsfasiliteter i Sines.

Russland
Statoil er inne i tre felt offshore i Petsjora-havet, sørvest for Novaja Semlja; Veranday More,
Medinskaya og Severo-Dolginskaya. Boringen skjer i samarbeid med russiske Gazprom. På
Kolahalvøya driver selskapet idag én bensinstasjon, men har offentliggjort planer om å bygge
ytterligere ti stasjoner.

Singapore
Statoil har handelskontor for råolje og andre produkter rettet mot hele regionen i Singapore.

Storbritannia
Statoil eier selskapet Alliance Gas i Storbritannia 100%. Statoil deltar i totalt 103 blokker på
britisk sokkel og er operatør for 26 av dem. Selskapet legger hovedvekten av sitt engasjement
i landet på Atlanterhavsmarginen vest for Storbritannia, og deltar i den omfattende
Schiehallion-utbyggingen vest for Shetland.

Sverige
Statoil driver salgsvirksomhet fra 634 bensinstasjoner. Driver i tillegg med salg av
flydrivstoff. Produksjonsfasilitet for Borealis i Stenungsund (petrokjemi), og fabrikker for
ferdigprodukter i plast i Tidaholm, Marieholm, Färgelanda og Ljungby.

Thailand
Statoil er engasjert i leteboring offshore på Bongkot-feltet i Thailand-gulfen, på grensen mot
Burma. Statoils andel er 10%, og selskapet samarbeider blant annet med franske TOTAL
(operatør) og amerikanske UNOCAL. Statoil har meldt at de ønsker å trekke seg ut av landet,
men har fortsatt ikke solgt alle interessene sine.

Tyskland
Statoil driver gassterminal i Emden og markedsfører gass fra kontor i Berlin. Eierandel på 5%
i det omfattende gasselskapet Verbundnetz Gas (VNG). Statoil er medeier i rørledningen
Norddeutsche Erdgas Transversale (Netra), med en fraktkapasitet på 18 milliarder

58

Uautorisert Helse-, miljø og sikkerhetsrapport om Statoils aktiviteter i utlandet

NorWatch, Framtiden i våre hender

kubikkmeter gass årlig fra Etzel i nord til Salzwedel i øst. Produksjonsfasiliteter for Borealis i
Hamburg.

USA
Statoil er engasjert i mer enn 40 oljefelt i Mexicogolfen, og energiprosjekter på land, særlig
innen gass. Statoil Energy (heleid datterselskap) opererer 2200 gassbrønner og et
rørledningsnett på mer enn 2500 kilometer i USA. Statoils gassproduksjon i USA er på 260
millioner kubikkmeter årlig. Produksjonsfasiliteter for Borealis i Rockport (joint venture med
Nova) og Ruweis (joint venture med ADNOC under etablering).

Venezuela
Statoil er engasjert i oljeutvinning i blokk LL-652 i Maracaibu-sjøen, som drives i samarbeid
med Chevron (operatør), samt Philips og Arco. Statoil deltar dessuten med 15% andel i det
landbaserte tungoljeprosjektet “Sincor” i Zuata, ved en sideelv til Orionoco-floden. Operatør
for Sincor-prosjektet er franske Total (55%), og den siste partneren er Maraven, datterselskap
av det statlige oljeselskapet i Venezuela, PdVSA.

Vietnam
Statoil deltar i leteboring offshore i Vietnam, på gassfeltene Lan Tay og Lan Do i Nam Con
Son-bassenget på Sørkysten. Feltene inneholder om lag 57 milliarder kubikkmeter utvinnbar
gass, og drives i samarbeid med alliansepartner BP. I tilknytning til gassutvinningen
planlegges gasskraftverk og gjødselfabrikk på land.

Østerrike
Statoils datterselskap Borealis overtok 1. juli 1998 et produksjonsanlegg for polyeten og
polypropen for plast da de overtok selskapet PCD Polymere i Østerrike.

Øst-Timor - Timorstredet
Statoil deltar i konsortium som leter etter olje og gass på feltet ZOCA 95-18 i Timorstredet.
Statoil definerer dette feltet som forretningsområdet “Australia”, til tross for at det ligger
innenfor Øst-Timors interessesone. Statoils andel er 25%. De andre deltagerne er Mobil,
Shell, Hardy og Mitsubishi.

Forbindelser til flere land
I tillegg kommer land Statoil ikke har permanente aktiviteter i, men som likevel bør nevnes.
Eksempelvis har selskapet en allianse med det sørafrikanske oljeselskapet SASOL. Statoil
bidrar med kunnskap om offshoreteknologi, mens SASOL bidrar med sin kunnskap om den
spesielle Fischer-Tropsch teknikken for omdanning av gass til syntetisk olje.
På Astilleros-verftet i Spania bygges et flerbruksskip som skal settes inn i aktivitetene i
Mexicogolfen og ved Samsung-verftet i Sør-Korea bygges flere flerbruksskip for Statoil til
bruk blant annet i britisk farvann og i Sør-Kinahavet.

5.2 Statoil; noen datterselskap og tranportsystemer
Borealis
Borealis er Statoils petrokjemiselskap, og eies 50% av Statoil. De andre medeierne i selskapet
er det østerrikske olje- og gasselskapet OMV og International Petroleum Investment
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Company, hver med 25% eierandel. Selskapet er basert i København, og har
produksjonsfasiliteter i en rekke land. De produserer blant annet plastråstoffene eten og
propen, polyeten og polypropen, samt spesialprodukter til kabelproduksjon, bilproduksjon og
husholdningsartikler. Selskapet har om lag 6100 ansatte. Borealis omsatte i 1997 for 19
milliarder danske kroner.

Navion
Navion er et shippingselskap eid 80% av Statoil og 20% av rederiet Rasmussen i
Kristiansand. Selskapets hovedkvarter ligger i Stavanger, og selskapet disponerer en flåte på
om lag femti skip, dels innleide og dels egne. Selskapet spesialiserer seg på bøyelasting med
spesialutrustede skip, men arbeider også innenfor andre offshore-aktiviteter. Selskapets verdi
er anslått til 11 milliarder kroner.

Transportsystemer:
Systemer i drift
Statpipe
Norsea Gas
Norpipe Oil
Zeepipe
Oseberg Transport
Ula Transport
Sleipner Øst-kondensat
Frigg transport
Frostpipe
Troll Oljerør
Europipe I
Haltenpipe

Eierandel
58,3%
50,0%
20,0%
15,0%
14,0%
100,0%
20,0%
29,0%
20,0%
11,9%
15,0%
11,9%

Systemer under konstruksjon Eierandel
NorFra
9,7%
Åsgård Transport
13,6%
(Kilde: Statoil Årsberetning 1997)

Operatør
Statoil
Philips
Philips
Statoil
Norsk Hydro
Statoil
Statoil
Total
Elf
Statoil
Statoil
Statoil
Operatør
Statoil
Statoil

I tillegg kommer 2500 kilometer rørledningnett i USA, samt eventuell deltagelse i
rørledningen fra det landbaserte prosjektet i Zuata, Venezuela, samt eventuell deltagelse i
rørledninger fra Kaspihavet (se kapittel 3.3.2 på side 37).

Andre eierinteresser:
Av andre eierinteresser Statoil har som er verdt å nevne, er en 15% andel i Saga Petroleum, en
12,3% andel i det norske energiselskapet Hafslund, og en 14,5% andel i svenske Vattenfall
Naturgas, som blant annet distribuerer gass. Vattenfall eier dessuten to kjernekraftverk med
til sammen syv reaktorer; Forsmarks Kraftgrupp AB (74,5%) og Ringhals (100%).

5.3 Hvor store er Statoil og hva er SDØE?
SDØE er Statens Direkte Økonomiske Engasjement i oljeaktivitetene på norsk sokkel. SDØE
er ikke et selskap, og er som aktør ikkeeksisterende utenom gjennom Statoils disposisjoner.
SDØE er en måte å regnskapsføre den norske statens inntekter og utgifter i
petroleumssektoren.
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I 1996 solgte Statoil (inkludert SDØE), egenprodusert olje, statlig avgiftsolje og tredjeparts
olje tilsvarende 730 millioner fat. Dette tilsvarer 2350 millioner tonn CO2-utslipp, eller 8,5
ganger Norges samlede utslipp av CO2.
I en rapport skriver Greenpeace dette om Statoil og SDØE:120
“På internasjonale rankinglister over oljeselskaper er det ofte slik at Statoil ikke når helt opp,
eller endog ikke kommer med. Dette selvsagt fordi SDØEs andeler rapporteringsmessig ikke
inngår i Statoils egenproduksjon. Men siden SDØE ikke er et eget selskap - og derfor heller
ikke er å finne på disse rankinglistene - men kun representerer de årlige midlene investert i
Statoils virksomhet og en tilsvarende direkte eierandel i produksjonen, er det naturlig at
SDØEs andeler av produksjonsvolumet vurderes som en del av Statoils produksjon, og at det
samme gjelder for reservene.”
Rent rapporteringsmessig mener altså Greenpeace at det er problematisk å skille SDØE og
Statoil. Og om man ser på disse tallene i sammenheng, blir Statoil er svært stor aktør, også i
verdensmålestokk.

6. Forkortelser - forklaringer
AIOC - Azerbaijan International Oil Company
AMIGRANSA - Sociedad de amigos de la Gran Sabana
BP - British Petroleum
CNOOC - China National Offshore Oil Corporation
CONAIE - Konføderasjonen av alle indianske folk i Ecuador
DOPAS - Dansk Oljeproduktionsselskab
ERA - Environmental Rights Action
120

Hesstvedt/Stenerud-Mikalsen, Greenpeace: Statoil - “Renewable energy is not our business” - en
klimarapport fra Greenpeace, 1998
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GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt
HMS - Helse, miljø og sikkerhet
ICEM - International Federation of Chemical, Energy and Mining and general workers
ILO - International Labour Organisation
LNG - Liquefied natural gas, naturgass i flytende form
MOSOP - Movement for the survival of the Ogoni people
NHD - Nærings- og handelsdepartementet (her: det norske)
NIVA - Norsk institutt for vannforskning
NOPEF - Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund
oe - Oljeekvivalenter
OED - Olje og energidepartementet (her: det norske)
OFS - Oljearbeidernes Fellessammenslutning
OKIOC - Offshore Kazakstan International Operating Company
OLF - Oljeindustriens Landsforening
OSPAR - the Convention for the protection of the Marine Environment of the North-east Atlantic
OPEC - Organisation of petroleum exporting countries
PIL - Prosessindustriens Landsforening
SAF - Statoilansattes forening
SFT - Statens forurensningstilsyn
UD - Utenriksdepartementet (her: det norske)
VNG - Verbundnetz Gas
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“I den tiden jeg har vært i Statoil
har eieren aldri forsøkt å overstyre
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eller overprøve forretningsmessige avgjørelser.”

Konsernsjef Harald Norvik til Dagens Næringsliv 15.12.97
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