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Norske aksjeinvesteringer finansierer Nord-Amerikas nye oljeeventyr
Av Sigurd Jorde
De siste årene har produksjonen av olje og gass i Nord-Amerika skutt i været, tross store protester og
internasjonal klimakrise. Norske banker og Oljefondet bidrar med milliarder.
Nord-Amerikas oljeproduksjon var over toppen og fallende. Men fra 2010 snudde kurven fra fall til kraftig
vekst i både USA og Canada. I USA er det ny produksjon av skiferolje og skifergass som har endret landet fra
importør til eksportør av olje. I Canada har produksjonen fra tjæresand skutt i været og overlapper synkende
produksjon fra konvensjonell olje.1 Begge disse produksjonsmetodene er særlig skadelige for både miljø og
klima. Det nordamerikanske oljeeventyret setter innsatsen for å stoppe global oppvarming i fare.
Den siste tiden har norske investeringer i Dakota Access Pipeline fått mye oppmerksomhet. Imidlertid er
dette bare en av mange prosjekter som er potensielt svært kontroversielle. Rundt hundre selskaper er
involvert i Nord-Amerikas nye oljeeventyr. Framtiden i våre henders funn viser at norske aktører er tungt
inne i flere av disse.

Norske investeringer og internasjonale selskaper
Norge bidrar med milliarder av kroner i den nordamerikanske oljeekspansjonen, gjennom Oljefondet og
over tusen aksjeinvesteringer gjennom norske bankers aksjefond i selskapene som bygger ut skiferolje og
oljesand. I tillegg er Statoil en tung aktør på bakken (se faktaboks).
Norske banker og fond investerer i aksjer i 64 av de 100 selskapene som er involvert i den nordamerikanske
oljeekspansjonen. Disse aksjeinvesteringene er verdt totalt 132 milliarder kroner. I alt har vi hentet ut 1150
individuelle aksjeinvesteringer fra 8 norske og 3 skandinaviske fond som tilbys norske kunder.
De 64 selskapene er identifisert gjennom bransjeoversikter over selskaper som har søkt om lisenser, har
lisenser eller produksjon i skiferolje, skifergass, oljesand og infrastrukturprosjekter for frakt av denne oljen.2
(Kilder3)
Statoil er et av selskapene som har markert seg, med satsing i hele 3 olje og gass-prosjekter i USA og ett i
Canadas oljesand. Etter at studien ble gjennomført har Statoil varslet at de trekker seg ut av oljesand. Flere
av de andre internasjonale oljeselskapene har også satset, som Chevron, ConocoPhillips, Devon Energy,
Marathon Oil, Occidental Petroleum, mange i både skiferolje/gass og oljesand.
I tillegg til produsentselskapene, finnes det flere viktige selskaper som har spesialisert seg på infrastrukturen
rundt, som Dakota Access Pipeline, Keystone XL Pipeline, Enbridge System og andre. En liten håndfull har
spesialisert seg i rørledningene som skal frakte olje og gass til raffinerier og til eksporthavner. Denne
satsingen er problematisk, for både miljø og klima.

1

Vi omtaler her skifergass, skiferolje og oljesand under ett som «oljeproduksjon» videre i teksten.
Dette er en bransje i rask endring, så enkeltselskaper kan ha kommet til eller falt fra i etterkant av undersøkelsen.
Statoil har for eksempel annonsert at de trekker seg ut av oljesand etter at studien ble gjort, noe vi har justert for i
tallene.
3
http://navport.com/wp-content/uploads/2015/09/NavPort_Upstream_Pulse_Q3_2015.pdf
http://www.marketwatch.com/story/these-us-shale-oil-companies-are-poised-to-profit-when-prices-rise-2016-03-14
http://www.albertacanada.com/files/albertacanada/AOSID_QuarterlyUpdate_Fall2016.pdf
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Miljøskade og miljømotstand
Høsten 2016 eksploderte interessen for Dakota Access Pipeline, etter avsløringen om DNB og Oljefondets
finansiering og investering i den kontroversielle oljerørledningen. Det viste seg at flere andre norske banker
hadde investert aksjer i selskapene bak rørledningen; KLP, Storebrand og Sparebankene.
Den omfattende motstanden mot Dakota Access er likevel bare en siste i en lang rekke protester mot
utbyggingen av olje- og gassproduksjonen i Nord-Amerika. Denne produksjonen har nemlig svært negative
konsekvenser lokalt:
• Olje i Canada: Utvinning av oljesand i Canada er en svært destruktiv utvinningsmetode som ødelegger
store landområder og forurenser elver og drikkevann. De viktigste prosjektene i Alberta-provinsen ligger i
urfolksområder. Olje utvunnet av oljesand skal fraktes til kysten av Canada eller sørover gjennom USA, og
setter drikkevann i fare på samme måte som Dakota Access-rørledningen. Urfolk i Canada har vært ledende i
protestene mot utvinningen av oljesand, protester som har foregått i flere år allerede.4
• Miljø- og helserisiko fra skiferolje og skifergass: Siden 2010 har utvinningen av olje og gass fra skiferlag
økt kraftig. Det har også protestene fra befolkningen som lever der skiferressursene utvinnes.
Lokalbefolkningen melder om forurensing av drikkevann og luft, et enormt forbruk av vann i produksjonen
og problemer med lagring av avfall fra produksjonen.5 Gass blir ofte omtalt som bedre for klima enn kull, noe
som ikke er sikkert: Nye studier peker på de store metan-utslippene fra skifergass, og at skifergass kan være
verre enn kull.6
• Klimaprotester mot Keystone: I 2015 stanset president Obama den svært kontroversielle Keystoneoljerørledningen fra Canada og gjennom USA. Kampen mot rørledningen hadde vart i sju år.7 Klimakampen
var en av de viktigste drivkreftene til mobilisering mot Keystone. Selv om Keystone er lagt på is, har olje- og
infrastrukturselskapene flere alternative rørledninger under planlegging og bygging.8

En gigantisk klimatrussel
Ekspansjonen i fossil energi har bidratt til å gjøre USA mindre avhengig av oljeimport. USAs avhengighet av
olje har gjort landet sårbart, og vært medvirkende til landets offensive utenrikspolitikk i Midtøsten. Men
ekspansjonen i utvinning av fossil energi har funnet sted på bare få år, særlig etter 2010. Dette er altså rett
etter at de internasjonale klimaforhandlingene fikk et sammenbrudd i København på slutten av 2009, blant
annet på grunn av manglende løfter fra USA og andre rike land til omfattende og forpliktende
utslippsreduksjoner. Veksten i oljeproduksjon har dermed kommet i en periode der både myndigheter,
selskaper og investorer har vært klar over klimakonsekvensene av økende oljeproduksjon.
Oljeproduksjonen i USA har vokst fra under 6 til 9 millioner fat om dagen i 2015. Produksjonen av gass har
vokst tilsvarende.9 I Canada passerte produksjonen av vanlig olje toppen i 200710 og i ferd med å synke. Men
åpningen for oljesand snudde utviklingen og produksjonen i Canada øker nå markant.
Ettersom den nye produksjonen i USA og Canada fortrenger importert olje fra Midtøsten eller Afrika, kan det
synes som om klimautslippene ikke påvirkes. Så enkelt er et ikke: utvikling av tjæresand er svært
energikrevende. Vanlig konvensjonell olje bruker energi tilsvarende 1 fat i produksjonen av 25 fat olje. For

4

https://www.theguardian.com/world/2015/oct/18/canada-indigenous-first-nations-tar-sands-pipeline-oil
https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/22/pipelines-alberta-oil-sands-aboriginal-tribes
5
http://www.greenpeace.org/usa/global-warming/issues/fracking/environmental-impacts-water/
6
http://www.tu.no/artikler/skifergass-verre-enn-kull/245604
7
https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/06/obama-rejects-keystone-xl-pipeline
8
http://priceofoil.org/2015/10/27/lockdown-the-end-of-growth-in-the-tar-sands/
9
http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm
10
http://www.stats.gov.nl.ca/Statistics/Industry/PDF/Oil_Production.pdf
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Canadas oljesand går det med ett fat olje for å produsere 3-5 fat ny olje. Dette gjør oljesand til noe av den
mest klimaskadelige oljeproduksjonen i verden.11 Som nevnt er det nå også bekymring for klimaeffekten av
skifergass, på grunn av metanutslipp.
Det er verdt å merke seg at det finnes andre stemmer som mener ekspansjonen til skiferbasert olje og gass
ikke er økonomisk bærekraftig, blant annet på grunn av høye kostander i produksjonen og at brønnene som
bores raskt går tomme.12
USA og Canada kunne i kjølvannet av det havarerte København-toppmøtet satset på fornybar energi. Begge
land har derimot satset tungt på fortsatt fossil energi. Investeringene i olje, gass, oljesand og infrastruktur
gjøres under forventning av framtidig utvinning og fortjeneste. Selskapene legger derfor press på nasjonale
myndigheter for fortsatt drift, tross at den nye klimaavtalen fra Paris nå har trådd i kraft.

Fakta, utregninger og forklaringer:

Fakta: Dette er de store energiprosjektene i Nord-Amerika:13
Bakken-feltet er et skiferolje-felt som ligger i Dakota og Montana nord i USA.
Marcellus-feltet inneholder skifergass og strekker seg over flere stater i østlige USA, langs fjellkjeden
Appalachene.
Eagle Ford og Barnett er to store felt i Texas som inneholder både olje og gass.
I tillegg finnes det større og mindre felt over hele USA som er under produksjon eller vurderes for
produksjon.
Athabascafeltet i Albertaprovinsen inneholder enorme mengder tungoljen bitumen, også omtalt som
oljesand eller tjæresand.

Fakta: Hvordan skjer utvinningen?
Ny teknologi, særlig horisontal drilling og såkalt fracking, har banet veien for utviklingen av olje og gass fra
skiferlag med fossil energi. Mye av oljesandproduksjonen skjer gjennom åpne dagbrudd, selv om det også
her er utvikles nye metoder for utvinning av den tunge oljen.
Noen av selskapene har spesialisert seg bare innen noen få felt eller metoder. Samtidig har de store
internasjonale oljeselskapene etablert seg parallelt med de ferske oljeselskapene for å ta del i
oljeekspansjonen. Norske Statoil er et eksempel på de siste, og har etablert seg i både Alberta, Marcellus,
Bakken og Eagle Ford.
Det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange selskaper som er involvert. Fallet i oljeprisen fra 2014 har
skapt store endringer i bransjen, og flere selskaper som opererte for bare to år siden er i dag konkurs eller
11

https://insideclimatenews.org/news/20130219/oil-sands-mining-tar-sands-alberta-canada-energy-return-oninvestment-eroi-natural-gas-in-situ-dilbit-bitumen
12
https://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2015/05/CTI-Shale-Gas-Report-Designed-Web-v4.pdf
13
http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/shale_in_the_united_states.cfm
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kjøpt opp. Gjennom åpne kilder har Framtiden i våre hender identifisert 100 selskaper som enten utvinner
olje, gass eller oljesand – eller som har søkt om lisens for å gjøre dette.
Av disse er det 64 selskaper som er registrert på børs og hvor norske, svenske og danske banker har investert
gjennom fond som er tilgjengelig for norske kunder. En liste over selskapene og de norske investeringene
finner du under. Vi har også identifisert rundt 30 selskaper som er privateide og ikke registeret på børs, eller
som ikke har norske aksjeeiere.

Utregning: Investerte beløp fra norske banker i Nord-Amerikas oljeeventyr:14
Oppsummering av funn fra gjennomgang og analyse av norske investeringer i olje- og gasselskaper i NordAmerika.

Metode og funn:
* 64 selskaper har vi hentet ut fullt aksjonærregister
* 49 skiferolje og gass-selskaper, hvorav 38 har norske eiere.15
* 51 Oljesand-selskaper i Canada, hvorav 24 har norske eiere.16
* 8 selskaper som eier, bygger eller driver oljerørledninger i USA og Canada.
Flere av selskapene vil være overlappende: Chevron, ConocoPhillips, Devon Energy og Marathon Oil, er
involvert i både skiferolje/gass og oljesand.
Oppdatering: Statoil varslet i desember 2016 at de vil selge sine investeringer i oljesand, gyldig fra 1. januar
2017. Tallene over og under er justert for dette.
Tallene er basert på 1150 aksjeinvesteringer. Obligasjoner og lån er ikke med i undersøkelsen. Beløpene som
oppgis er hentet fra Morningstar, og gjelder for hele selskapet som er angitt.17
De 64 selskapene er identifisert gjennom bransjeoversikter over selskaper som har søkt om lisenser, har
lisenser eller produksjon i skiferolje, skifergass, oljesand og infrastrukturprosjekter for frakt av denne oljen.18
(Kilder19)

Vi har undersøkt følgende eiere:
Norskeide banker og fond: Norges Bank (NBIM)20, DNB, KLP, SBL (Storebrand), Odin. I noen få selskaper har
vi også tatt med investeringer fra Alfred Berg, Delphi, Fondsfinans og Pluss.

14

Basert på aksjeregister i Morningstar tatt ut 7. november 2016. Valuta fra DNB 9.9.16
Inkl nordea, danske invest, handelsbanken og NBIM
16
Korrigert for Statoil, 20. des 2016, Statoil skal være ute 1. jan 2017.
17
Dvs ikke for andelen av selskapet som er involvert i skiferolje/oljesand. Vi tar altså med hele beløp investert i
Chevron, selv om oljesand bare er en av mange prosjekter for selskapet.
18
Dette er en bransje i rask endring, så enkeltselskaper kan ha kommet til eller falt fra i etterkant av undersøkelsen.
Statoil har for eksempel annonsert at de trekker seg ut av oljesand etter at studien ble gjort, noe vi har justert for i
tallene.
19
http://navport.com/wp-content/uploads/2015/09/NavPort_Upstream_Pulse_Q3_2015.pdf
http://www.marketwatch.com/story/these-us-shale-oil-companies-are-poised-to-profit-when-prices-rise-2016-03-14
http://www.albertacanada.com/files/albertacanada/AOSID_QuarterlyUpdate_Fall2016.pdf
20
For enkelte store oljeselskap, som Total og Repsol, har vi ikke funnet Norges Banks investeringer, selv om NBIM var
inne i selskapene i 2015. Morningstar har ikke løpende informasjon om alle NBIMs investeringer, men vi har valgt å ikke
hente inn data fra andre kilder. Det betyr at NBIMS totale beløp trolig er høyere enn vi angir i undersøkelsen.
15
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Svenske, danske og finske fond: Nordea, Handelsbanken, Danske Invest (Danske Bank).
Disse tre bankene er blant de største bankene også i Norge, men alle deres aksjefond er registrert i
Danmark, Sverige eller Finland i Morningstar. Ettersom det er vanskelig å vite hvor mye norske kunder har
investert av totalbeløpene, har vi skilt de ut i sammenstillingen under.

Hvilke funn har vi:
• For selskaper involvert i skiferolje og skifergass, er det investert totalt 78 milliarder kroner.
Av dette har Norges Bank investert 37,8 milliarder, og Handelsbanken/Nordea/Danske Invest, investert 7,8
mrd. For rene norske fond (unntatt NBIM) er summen 32 milliarder kroner.
• For selskaper involvert i oljesand i Canada, er det investert totalt 116 milliarder.
(Vi har da utelatt investeringene i Statoil, som trekker seg ut av oljesand i 2017).
Av dette har Norges Bank investert 94 milliarder, og Handelsbanken/Nordea/Danske Invest, investert 17
mrd. For rene norske fond (unntatt NBIM) er summen 5 milliarder kroner.
• For selskaper involvert i oljerørledninger i Nord-Amerika, er det investert totalt 12 milliarder.
Av dette har Norges Bank investert 10 milliarder, og Handelsbanken/Nordea/Danske Invest, investert 1,2
mrd. For rene norske fond (unntatt NBIM) er summen 762 millioner kroner.
(NB: Her har DNB og Odin varslet at de har solgt seg ut av oljerørledningsselskapene bak Dakota Access, noe
som pga tidspunkt for undersøkelsen ikke har blitt fanget opp.)
Fordelt på bankene, ser det slik ut:
Norges Bank:
DNB:
KLP:
Storebrand:
Alfred Berg:
Delphi:
Fondsfinans:
Odin:
Pluss:
Pareto:
Folketrygdfondet:
Skagen

123 mrd
8,8 mrd
4,2 mrd
4,4 mrd
364 mill
226 mill
109 mill
989 mill
22 mill
139 mill (kun statoil)
17,4 mrd (alt i Statoil)
14,9 (i Whiting petroleum)

Følgende er beløp som inkluderer både norske/danske/svenske/finske kunder:
Danske Invest:
4,4 mrd
Handelsbanken:
1,3 mrd
Nordea:
18,3 mrd
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Liste over sentrale selskaper i Nord-Amerikas oljeekspansjon
I listen finnes bare selskaper hvor vi har funnet norske fond, samt fond som tilbys av Danske Bank, Nordea og
Handelsbanken. Selskap merket i svart er tilstede i flere en enn sektor.
Skiferolje og skifergass

Oljesand

Infrastruktur

Anadarko Petroleum
Antero Resources Corp
Apache Corporation
BHP Billiton Ltd.
Cabot Oil & Gas Corp.
Chesapeake Energy Corp.
Chevron Corp.
Concho Resources Inc.
ConocoPhillips
Consol Energy Inc.
Continental Resources Inc.
CrescentPoint Energy
Devon Energy Corp.
Diamondback Resources LLC
Energen Resources Corp.
EOG Resources
EQT Corp.
Gulfport Energy
Hess Corp.
Marathon Oil Corp.
Murphy Oil Corp.
Natural oil and gas
Noble Energy
Oasis Petroleum Inc.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources
Range Resources Corp.
Repsol SA
Rice Drilling B LLC
RSP Permian Inc.
SandRidge Energy
SM Energy Co.
Statoil ASA
SWNProduction Co, LLC
Ultra Resources
Whiting Petroleum Corp.
WPX Energy

Baytex Energy
BlackPearl Resources

Enbridge
Interpipeline

BP
Canadian Natural Resources
Cenovus Energy
Chevron
CNOOC
ConocoPhillips
Devon Energy Corp
Enerplus Resources Fund

Kinder Morgan
Marathon Petroleum
Phillips 66
Plains
Spectra Energy

XTO Energy
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ExxonMobil
Gulfport Energy
Husky Energy
Imperial Oil
Marathon Oil
MEG Energy
Paramount Resources
Pengrowth Energy
PetroChina
Shell
Sinopec
(Statoil)*
Suncor Energy
Teck Resources
Total

*Statoil er nå ute

TransCanada
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Faktaboks: Statoils i Nord-Amerika
Statoil er ett av de store internasjonale selskapene som tar del i Nord-Amerikas nye oljeeventyr. Selskapet er
involvert i tre skiferolje- og skifergass-prosjekter i USA og har inntil nylig vært eier av et oljesand-prosjekt i
Canada.
I USA er Statoil involvert i skiferprosjekter i Marcellus, Bakken og Eagle Ford. På skiferformasjonen Eagle
Ford har Statoil hatt operatøransvar siden 2013. Området produserer skiferolje og skifergass. Statoil er også
operatør for skifergassområdet Marcellus. Statoil har vært inne i feltet siden 2008 og ble nylig operatør.
Bakken er en enorm skiferoljeforekomst i Williston-bassenget, som spenner over flere stater nord i USA, og
delvis Canada. I 2011 kjøpte Statoil selskapet Brigham Exploration. Med det ble Statoil operatør i Bakken, og
dermed blant de store operatørene i Williston-bassenget.
I 2007 kjøpte Statoil opp North American Oil Sands Corporation, og fikk med det tilgang på 1100
kvadratkilometer oljesandslisenser i Alberta, Canada. Statoil har siden solgt seg noe ned, og har i dag
landområder på rundt 510 kvadratkilometer. Statoil var operatør for to lisensområder i Athabasca-regionen i
Canada.21 I desember 2016 varslet Statoil at de vil selge seg ut av tjæresandprosjektene i Canada, og vil være
ute av tjæresand per 1. januar 2017.

21

Kilde: http://www.statoil.com/no/About/Worldwide/NorthAmerica/canada/OilSands/Pages/StatoilInCanada.aspx og
http://www.statoil.com/no/about/worldwide/northamerica/usa/pages/default.aspx
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Relevante grafer som viser utviklingen i Nord-Amerika:
Figur 1: Anslått fremtidig oljesandproduksjon 2015 – 2030
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Figur 2: Canadas totale oljesandproduksjon 1967 - 2015
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Figur 3: Drivhusgassutslipp fra oljesand i Canada 1990 – 2013

Figur 3: Drivhusgassutslipp fra oljesand i Canada 2013, fra ulike produksjonsnivåer
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