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Introduksjon1
Hvis verden hadde gjennomført en effektiv og framtidsrettet klimapolitikk, ville aksjeinvesteringer i kullproduksjon
gått med tap. Verdens enorme ressurser av karbonrikt kull ville blitt liggende i bakken, og selskapene som utvinner
kull måtte funnet noe annet å gjøre. Hvis verden velger å utvinne og forbrenne alt kull som ligger i bakken, vil
klimaendringene løpe løpsk. En rask reduksjon i forbruket av kull er et av de viktigste klimatiltakene verden trenger.
I virkeligheten skjer det motsatte. Kullproduksjonen i verden er på vei opp, nye kullfelt åpnes opp og gruveselskapene
øker produksjonen. Kull-alderen er ikke over, den vil vare i mange tiår framover, hvis kull-industrien får det som den
vil. Bak kullselskapene står investorer fra hele verden som tjener penger på hvert tonn kull som hentes ut – og på at
verden ikke har fått på plass en effektiv internasjonal klimaavtale.
På globalt nivå bidrar kullet til veksten i klimagasser, på Borneo skaper kullproduksjonen miljøproblemer og
konflikter. Indonesia er et av stedene i verden hvor kullproduksjonen vokser raskest. Landet er i dag verdens største
eksportør av kull, etter en firedobling av produksjonen de siste ti årene. Bare i 2013 vil produksjonen øke med nesten
10 prosent fra året før.2 Denne utviklingen drives fram av et stort antall små og store gruveselskaper. Bak selskapene
finnes også norske investorer.
I dette notatet avdekker vi at Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) har investert over 66 millioner i indonesiske
kullgruveselskaper, 1,2 milliarder i indonesiske selskaper som investerer i kull, og nesten 17 milliarder i internasjonale
kullselskaper med gruveproduksjon i Indonesia. Fem av de indonesiske selskapene finnes også i fondene som
Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Nordea har inkludert et av selskapene, Adaro Energy, i sitt «Emerging Market
Fund».
Gjennom vår undersøkelse av samtlige 16 selskaper har vi funnet 48 kullgruver og gruvekonsesjoner i Kalimantan og
Sumatra. Og flere gruver skal det bli. Flere av de største kullselskapene har konkrete planer om kraftig utvidelse av
produksjonen og oppkjøp av nye kullselskap de neste årene.
Framtiden i våre hender har besøkt Øst- og Sør-Kalimantan på øya Borneo, de to provinsene i Indonesia hvor det i
dag produseres mest kull. Kullproduksjonen foregår i åpne dagbrudd. Gruveselskapene endevender landskapet for å
hente kullet ut av bakken. Regnskog hogges ned og matjord rives opp. Kullet skrapes ut og tilbake ligger enorme
krater fylt med skittent vann. Gruvedriften bidrar til konflikter med lokalbefolkningen og korrupsjon.
Til tross for de store verdiene som hentes ut, er det lite som investeres i bærekraftig utvikling og langsiktig utvikling
for Indonesias befolkning. Det er vanskelig å se for seg investeringer som går mer på tvers av norske myndigheters
løfte om å begrense veksten i klimagasser og stanse klimaendringene.

Kartlegging av kull
Dette notatet har tre formål. Vi ønsker å dokumentere norske investeringer i Indonesias kullproduksjon gjennom ved
å grave fram og kartlegge selskapenes konkrete gruvevirksomhet. Norske investeringer i kull er et lite omtalt
paradoks, sett i lys av at partier som Høyre og Arbeiderpartiet mener norsk olje skal bidra til å erstatte verdens
forbruk av kull. Vi ønsker å belyse de negative sidene ved kullproduksjonen i Kalimantan, noe lokale
miljøorganisasjoner har advart om i flere år – en kritikk som foreløpig ikke har nådd Norge. Den første delen av
arbeidsnotatet er derfor en skildring av vårt møte med organisasjoner og lokalsamfunn i Sør- og Øst-Kalimantan på
Borneo. Den neste delen av notatet er en problematisering av Oljefondets, KLP og Nordeas investeringer i lys av
målet om å stanse klimaendringene før vi når en to graders temperaturstigning – et mål som raskt er i ferd med å
brytes fordi vi ikke raskt nok klarer å avvenne oss med fossil energi. Den siste delen av heftet er en kartlegging av de
konkrete selskapene og deres kullgruver.
Framtiden i våre hender har besøkt Kalimantan med hjelp fra to indonesiske organisasjoner; Jatam og Walhi.
Organisasjonene har bidratt med informasjon, kontaktpersoner og logistisk hjelp til en felttur til Sør- og ØstKalimantan. Jatam (Mining Advocacy Network) er en nettverksorganisasjon som jobber politisk med de negative
sidene ved gruvedrift og hjelper lokalsamfunn i møtet med gruveselskap over hele Indonesia. Walhi er Indonesias
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Dette notatet er basert på en reportasjereise til Indonesia i juni 2013, og feltbesøk sammen med JATAM og WALHI til Øst- og Sør-Kalimantan.
http://www.reuters.com/article/2013/06/07/indonesia-coal-idUSL3N0EH27320130607
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største miljøorganisasjon, og jobber i Sør-Kalimantan blant annet med konsekvensene av kullgruvene. Walhi er
medlem av internasjonale Friends of the Earth.

Et bakteppe: Det norske klimaparadokset
De norske investeringene i Indonesias kullproduksjon står i sterk kontrast til Norges uttalte klimapolitikk. Før vi tar for
oss situasjonen i Kalimantan, er det relevant å skissere hovedtrekkene i Norges klimaavtrykk.
Norge har siden klimatoppmøtet i 2007 på Bali i Indonesia,
klimaforhandlingene. Norge forsøker, ifølge den
rødgrønne regjeringa, å «overoppfylle Kyoto-avtalen».
Tiltakene har vært å redusere egne utslipp av
klimagasser hjemme og kjøp av klimakvoter i utlandet.
Det andre tiltaket er Norges regnskogssatsing, hvor det
har vært bevilget 3 milliarder kroner over 5 år til
bevaring av regnskogen i Indonesia og andre land med
tropisk regnskog. Å stanse avskogingen er et av de
viktigste hastetiltakene for å bremse klimaendringene.

forsøkt å være «best i klassen» i de internasjonale

Karbonboblen
Over 2/3 av all kull, olje og gass vi i dag kjenner til
må bli liggende i bakken hvis vi skal klare vårt felles
internasjonale mål om å begrense den globale
oppvarmingen til 2 grader. Med andre ord eier kullog oljeselskapene mer ressurser enn de kan hente
opp. Investeringene utgjør en finansiell risiko, fordi
en ny klimaavtale kan gjøre det ulønnsomt å hente
de opp. Miljørisikoen er kanskje større: Hvis alt
utvinnes og forbrukes vil klimaendringene kunne
komme ut av kontroll.

Det største klimaavtrykket til Norge kommer likevel av
Norges rolle som oljeprodusent og oljeeksportør, noe
som blant annet har blitt dokumentert i rapporten
«Norsk olje- og gassproduksjon» skrevet av SSB for
Enkelte banker og fond har nå begynt å advare mot
Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp.3 Det er
investeringer i kull. Det har foreløpig ikke lagt noen
relevant i denne sammenheng, fordi ledende partier
demper på kullselskapene, eller Oljefondet.
som Arbeiderpartiet og Høyre har argumentert med at
reduksjon av oljeproduksjonen på norsk sokkel vil føre
til mer klimagassutslipp globalt.4 Teorien er at redusert norsk tilbud av olje vil erstattes av høyere forbruk av kull, som
ved forbrenning avgir mer klimagasser enn olje og gass. Opp mot dette mener miljøorganisasjoner som Framtiden i
våre hender at en utfasing av norsk olje vil ha liten påvirkning på forholdet mellom olje og kull, og større effekt for
overgangen til fornybar energi.
Dette notatet belyser to andre poenger ved denne debatten. Det ene er hvordan fortjenesten fra norsk olje investeres
i kull, og dermed fører til vekst i både kull og olje. Det andre er hvordan kullet i Indonesia har en verdi for en rekke
store selskaper som har liten interesse av å trappe ned sin produksjon til fordel for marginalt mer klimavennlig norsk
olje.

Indonesia – Asias nye kullgruve
Indonesia har i løpet av et tiår firedoblet produksjonen av kull, og er i dag verdens største eksportør. Kullet befinner
seg noen titalls meter under bakken på Sumatra og Kalimantan – Indonesias del av øya Borneo. Den raske veksten
bærer preg av å være en boom: Enorme områder åpnes for leting og gjennomhulles av gruvedrift. Flere titalls
nasjonale og internasjonale kullselskaper konkurrerer om konsesjonene, og smører myndighetene med penger for å
sikre seg tilgang. Kullet fraktes ut til et sultent asiatisk energimarked, hvor særlig Kina og India har økt importen fra
Indonesia. Samtidig strømmer verdiene til de internasjonale aksjeeierne som har investert i eventyret.
Men en boom får alltid en brå slutt. Gruvene vil snart være tømt. Indonesia sitter på bare 0,6% 5 av verdens
kullreserver, ifølge BPs energistatistikk, langt mindre enn land som USA, Russland, Kina og Australia. Lite av verdiene
er investert på bakken i Kalimantan der kullet ble hentet ut. Når kullfeberen har lagt seg om noen få tiår, vil
befolkningen sitte igjen uten ressurser og uten jobber. Det som blir igjen er store hull i bakken og miljøproblemer,
skal vi tro kritikerne.
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http://www.framtiden.no/201308206207/aktuelt/energi/ny-rapport-avliver-oljemyte.html
http://www.framtiden.no/201304086072/aktuelt/klima/hoy-temperatur-pa-oljedebatt.html
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http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013.html
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Kulldrift i Indonesia

INDONESIA:

Et åpent sår i landskapet
Foran oss ligger et svært krater, avstanden til kanten på motsatt
side er trolig en kilometer. Krateret ligger i utkanten av en
enorm åpen kullgruve i Sør-Kalimantan. Selskapet som driver
gruven heter Adaro Energy, hvor Oljefondet, KLP og Nordea har
investeringer. Det finnes ingen gjerder eller sikring mot å skli
ned i den grå innsjøen som dekker bunnen av hullet. Langs
kantene ser man hvordan gravemaskinene har skåret gjennom
skråstilte lag jordlag av hvitt, grått og svart.

Folketall: 238 millioner (i 2010)
Geografi: 17.500 øyer, hvorav 6000 er
bosatt, ligger på ekvator.
Politikk: Susilo Bambang Yudhoyono er
president ,fram til 2014.
BNP per innbygger: ca 29.000 kroner,
ifølge Economists anslag for 2012.
Rangering:
• 121. av 186 på FNs levekårsindeks
• 118 av 174 på TIs korrupsjonsindeks

Sammen med gummi-produsenten Misran og tre aktivister fra
miljøorganisasjonen Walhi vandrer jeg langs kanten av hullet til et område hvor kullet ligger åpent i dagen. Opp fra
bakken stiger det røyk fra kull som brenner. Hvis man skygger for den sterke sola kan man skimte små flammer som
slikker opp fra sprekker i grunnen. Bakken er glovarm, ovenfra brenner sola. Misran som viser oss gruvekrateret, bor
om lag en kilometer unna. Han og familien eide tidligere land der det i dag er en stor innsjø. Misran lever av å tappe
gummitrær på land han selv eier. På veien tilbake til huset viser han oss hvordan trærne er merket av landoppmålere.
Gruveselskapet Adaro Energy skal utvide produksjonen, og Misran er redd gruven vil spise seg enda nærmere huset
og at han vil miste mer land.
Gruva til Adaro Energy er godt synlig på Googles satellittbilder. Den ser ut som et stort grått sår i Borneos irrgrønne
landskap. Hele gruva måler seks ganger tre kilometer, og er ifølge selskapet den største kullgruva på den sørlige
halvkule.6 Borneo, verdens 3. største øy, er delt mellom Malaysia og Brunei i nord, og Indonesia som har den største
delen i sør. Fra 1970 og opp til 1990-tallet ble store deler av Kalimantan, den indonesiske delen, avskoget.
Regnskogen ble hogget ned og eksportert som tropisk tømmer, særlig til Kina, Japan og Malaysia. Tømmerindustrien
er i dag nærmest avsluttet av mangel på tømmer og konsesjoner.7
I dag er det palmeolje og kullgruver som truer naturen på Kalimantan. I Øst-Kalimantan, den største gruveprovinsen,
er landområder tilsvarende størrelsen på Belgia delt ut til gruvekonsesjoner. Fra 2004 til 2010 ble det skrevet under
33 kontrakter med gruveselskapene. 1212 gruvekonsesjoner ble delt ut. 1/3 av Sør-Kalimantan er delt ut i
gruvekonsesjoner, ifølge miljøorganisasjonen Walhi.

Gruvebyen Tanjung
Adaro Energy er et av de tre største gruveselskapene i Indonesia. Deres største gruve i Tanjung ligger, seks timers
kjøring fra kysten, i provinsen Sør-Kalimantan. Selskapet har gjort Tanjung til en gruveby, en av mange i Kalimantan.
Arbeidere med gruvehjelmer og biler fra gruveselskapet preger bybildet. Inntektene fra gruven har bidratt til to nye
og dyre hoteller. Indonesias produksjon av kull har vokst fra ca 100 til 410 millioner tonn produsert kull i året på ti år.
Byer som Samarinda i Øst-Kalimantan bærer også preg av en eksport-boom av kull, med en rask vekst i økonomien i
byene, og store områder i distriktene rundt gjennomhullet av gruvedrift. 70% av eksporten fra Indonesia i 2008
kommer fra Øst-Kalimantan alene.8
Et stort antall selskaper er involvert i kullproduksjonen i Indonesia, fra små lokale til store multinasjonale
gruveselskap. Det er gitt totalt 5000 gruvetillatelsene i hele Indonesia, ifølge antikorrupsjonsorganisasjonen ICW, et
tall som også inkluderer mineraler. Indonesias økonomi er preget av at landets rolle som råvareleverandør. Kull
kommer i tillegg til blant annet tinn, gull og kopper.
I de første årene av kull-boomen foregikk mye av gruvedrift på kull illegalt. Også den illegale driften kan få store
proporsjoner. I 2006 drev en illegal operatør gruvedrift med 16 gravemaskiner og 200 lastebiler. Opp til 4 av 22
millioner tonn produsert kull i Sør-Kalimantan det året kom fra uautorisert gruvedrift – et tap på over 540 millioner
kroner.9 Det skal i dag være færre som driver illegalt.
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www.adaro.com
http://english.jatam.org/dmdocuments/DC%20ingg02.pdf
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http://english.jatam.org/dmdocuments/DC%20ingg02.pdf
9
http://www.thefreelibrary.com/Coal+mining+industry+in+Indonesia.-a0148981098
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Miljø: Kullgruvenes svarte underside
I Norge har kull et dårlig rykte fordi det er den energikilden som gir mest av klimagassen CO2 i energiproduksjon
(strøm). For befolkningen i Kalimantan er miljøproblemene mer akutte og nærliggende.
50 meter fra der landsbyen Kerta Buana slutter åpner det seg et digert hull i bakken. Ibu Dewa Jati står på kanten,
med et sint drag i ansiktet, sammen med Merah Johansyah fra organisasjonen Jatam. Nede i dagbruddet arbeider
bulldosere, gravemaskiner, lastebiler, tankbiler, og to lektere som pumper grått vann ut av en dam som fyller bunnen
langt der nede. Gravemaskinene skuffer kull i en ventende lastebil og løsmasse i annen. Kullet kjøres et par kilometer
ned til elva, hvor det fraktes ned til kysten med lektere. Løsmassen kjøres og dumpes i et tidligere dagbrudd noen
hundre meter unna, som strekker seg et par kilometer fra kant til kant.
Innbyggerne i landsbyen flyttet til Kalimantan i 1984 etter initiativ fra myndighetene som oppfordrer til folkeflytting
fra de mest til de minst befolkede øyene i Indonesia. Ibu Dewa Jati flyttet selv fra Bali fordi hun fikk tilbud om ny
jord. I dag blir landsbyens jord gravd opp for å komme til kullet som ligger noen titalls meter under bakken. Den ene
kanten av dagbruddet går helt inntil risåkrene. Det grå vannet som pumpes opp fra gruva renner ubearbeidet ned
mot åkerlappene til landsbyen. Abin, som bor i huset nærmest gruva, forteller at familien har mistet tilgang til vann
fra brønnen, ettersom de dype dagbruddene senker grunnvannet. De må nå kjøpe vann fra en tankbil en gang i
måneden, men får ikke dekket utgiftene til vannet de kjøper.
Landsbyen har mistet jordbruksland til kullgruven, og rismarkene strekker seg helt inn til kullgruven. En av
åkerlappene til landsbyen er kuttet i to, og vannet har forsvunnet. Hver gang det regner, forsvinner mer av
jordsmonnet ned i hullet. Bonden Mispan har lastet to sekker ris opp på scooteren, og er på vei hjem fra rismarkene.
Han har mistet åkerland tilsvarende 10 sekker ris til gruveselskapet, forteller han til Jatam.
Det får begeret til å flyte over for Ibu Dewa Jati, som resolutt ringer til en kontaktperson for selskapet for å klage
over jorda som forsvinner. Merah Johansyah og sjåføren sitter storøyd og hører på når den verdige og nå sinte eldre
damen konfronterer selskapet. Etter fem minutter legger hun på. Oppgitt forteller hun at åkerlappen ifølge selskapet
allerede er kompensert for, og tilhører gruveselskapet. Åkerland som kunne gitt 10 sekker ris i året for flere
generasjoner framover, har blitt kompensert med et engangsbeløp og spises sakte opp av gravemaskiner og erosjon.

En «toxic tour»
Gruvedriften som rammer landsbyen Kerta Buana er drevet av selskapet Kitadin , som igjen eies av Indo Tambangraya
Megah, hvor Oljefondet og KLP har investert. Framtiden i våre hender har ikke hatt mulighet til å snakke med
selskapet Kitadin om deres gruvepraksis, og om deres eventuelle planer for rehabilitering av landskapet etter at
gruvedriften er ferdig. Ødeleggelsene etter tidligere og nåværende gruveproduksjon som omringer landsbyen er
omfattende. Det er vanskelig å se for seg at landsbyen noen gang får tilbake det de har mistet.
Organisasjonen Jatam har i flere år fulgt ekspansjonen av kullindustrien i Kalimantan, og advarer kraftig mot
konsekvensene for miljø og befolkning. Mye av gruvevirksomheten i Kalimantan ligger i distriktet rundt Samarinda,
hovedstaden i Øst-Kalimantan. Langs veien mellom Samarinda og landsbyen Kerta Buana ligger det et stort antall
gruver. Deler av distriktet minner om et månelandskap, med svære kratre fra kullgruver, noen i drift, noen forlatte og
fylt av vann. Jatam har avslørt flere illegale kullgruver som nå er stengt av politiet. Merah stopper for å få flere
opplysninger fra en familie kontaktet organisasjonen. Familien forteller at landsbyen deres nylig har mistet et hus ned
en av dagbruddene. Deres eget hus står selv på kanten av gruvehull.
Fem barn har mistet livet i provinsen etter å ha ramlet ned i de åpne gruvene, forteller Merah. Forlatte dagbrudd er
ikke sikret, kantene er bratte og glatte av leire, bunnen er dekket av store innsjøer med grått vann. Det foregår et
stort press fra gruveselskapene i distriktet for å flytte på folk og landsbyer for å åpne nye gruver. Noen familier takker
ja, lokket av kompensasjonen for jorda. Andre vil slett ikke flytte, fordi de føler seg bundet til hjemmet og landsbyen,
eller føler at kompensasjonen ikke strekker til.
– Mange sier ja til gruveindustrien uten å forstå den langsiktige effekten av driften, sier Merah Johansyah. – De får en
kortsiktig kompensasjon, men pengene forsvinner fort. Kompensasjonen er ikke produktive penger.
Jatam jobber derfor med å gjøre lokalsamfunnene i Øst-Kalimantan bedre stand til å forhandle med selskapene, og
sikre at de faktisk forstår hva gruvene vil bety for framtiden.
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Landkonflikter og «landgrab»
I Sør-Kalimantan har miljøorganisasjonen Walhi erfart at kullet har skapt en rekke landkonflikter mellom
lokalbefolkning, gruveselskapene og lokale myndigheter. Gummiprodusenten Misran, som viste oss Adaro Energys
gruve, sitter på gulvet med en rød t-skjorte hvor det står Walhi. Foran ham på stuegulvet ligger en tykk bunke med
dokumenter som viser hans konflikt med kullprodusenten.
Misran eier et stykke land hvor han dyrker og tapper gummitrær. Det ligger mellom huset og et av Adaros forlatte
gruveområder. I tillegg har Misran og familien solgt land til Adaro, mot betaling. Noe land har han fått ødelagt men
er kompensert av selskapet. Mens noe land har han også mistet uten å få kompensasjon. Dokumentasjon og detaljer
på kommunikasjon med Adaro finnes i en papirer som Misran sorterer i bunker utover stuegulvet. Han er i dag
bekymret for om selskapet kommer til å ta mer land, i gummi-skogen har det dukket opp plastikkstrimler på trærne
fra noen som måler opp landet. Han frykter det er Adaro som skal utvide gruvedriften, men vet ikke hva som skjer.
Adaro Energy har planer om å utvide produksjonen i Tanjung fra 45 til 80 millioner tonn kull i året. Planen er
beskrevet i en miljørapport på kanskje 1000 sider som Andreas Bujed legger fram på stuebordet. Det vil gi Andreas
Bujed mer å gjøre. Han har status som megler og talsperson for dayak-befolkningen rundt Tanjung, urbefolkningen
på Borneo.
– Jeg håper det blir bedre i framtida, hvis ikke burde gruvedriften stanses, sier Andreas.
Før år 2000 var det bare sju personer fra landsbyen som fikk jobbe i gruveindustrien, men etter press fra
befolkningen er det i dag over 300. Befolkningen klager over forurensing av elver og dyrket mark, og over sosiale
problemer knyttet til gruvedriften. Prostitusjon er et annet problem som følger i kjølvannet av en ny gruveøkonomi.
– De sosiale programmene (CSR) til Adaro er ikke balansert mot effektene av selskapet, mener Bujed. Og
lokalbefolkningens integrering med gruveindustrien også en annen bakside: Bujed føler lokalsamfunnet mister litt av
sin dayak-identitet når de blir en del av gruvesamfunnet.
Andreas Bujed har invitert en av høvdingens brødre, til å fortelle om sitt problem med Adaro Energy. Problemet
begynner med at noen i lokalsamfunnet selger jorda si til oppkjøpere fordi de trenger penger eller ikke kan bruke
jorda selv. Oppkjøperne selger jorda videre til gruveselskapet. Når først noen begynner å selge, føler de som eier jord
i nærheten at de også må, fordi de er redde for at de uansett mister jorda når prosessen er i gang. Hvis de nekter,
kan de miste både jord og inntekt.
Problem til høvdingens bror var at han også til slutt ville selge et landområde. Men da var det allerede solgt av noen
andre. Hans kamp har ikke gått mot selskapet, men mot myndighetene i Tanjung for å få erklært som rettmessig eier
av jorda og kompensasjon for jorda han har mistet. Så langt har han ikke hatt hell. Han har også forsøkt seg med
demonstrasjoner og blokkering av bilveien, uten at det hjalp til noe. I dag lever han av å leie ut land til parkering.
Han har også forsøkt å be om jobb hos Adaro, men de ville ikke ha ham.
Kritikken fra Andreas Bujed og høvdingens bror mot Adaro Energy er påtakelig dempet og forsiktig, tatt i betraktning
inngrepene mot naturen og effekten på samfunnet. Årsaken til dette er en mann i uniform som sitter i et hjørne av
stua til Andreas Bujed. Andreas har fått beskjed om å alltid informere politiet når Walhi kommer på besøk, og nå
sitter en politimann og noterer alt som blir sagt. Politiets tilstedeværelse legger også en demper på Walhi. Planen om
å oppsøke Adaro Energy og ta en titt på selve gruveproduksjonen blir avlyst fordi politiet påpeker at vi «ikke har
tillatelse fra Jakarta».

Rehabilitering av landområder
Det er vanskelig å spå den langsiktige effekten av en gruvedrift som nærmest har eksplodert, med en firedobling av
produksjonen på ti år. Åpne dagbrudd er store inngrep i naturen. Først hugges skogen eller fjernes det øverste
næringsrike jordlaget på jordbruksland. De dype hullene forurenser grunnvannet og regnvann som fyller gruvene
pumpes ut i elver og drikkevann.
Potensielt sett kan gruveselskapene ta vare på den matjorda, og legge denne på toppen når de tetter igjen tomme
gruver, før de rehabiliterer landet med skog eller åkerland. Adaro Energy hevder på sine nettsider at de vil
rehabilitere dagbruddet når de er ferdige. Ifølge Walhi gjelder det bare en del av gruva.
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Rehabilitering av landskapet og opprydding av miljøfarlig slagg er en utfordring ved gruveselskap over hele verden.
Utgiftene til rehabilitering kommer etter at en gruve er tømt, produksjonen er ferdig og inntektene har tatt slutt. Det
koster selskapene mye å rydde opp, framfor å stikke av fra åstedet. Bare selskap med et rykte å ta vare på har et
insentiv til å overholde miljøløftene de gir i forkant.
Gruvelandskapet rundt Samarinda i Øst-Kalimantan gir grunn til bekymring for Indonesias del. Forlatte gruver er i dag
fulle av vann, og det er umulig å dyrke noe i de bratte skråningene av leire. Spørsmålet er hva de større
gruveselskapene i Indonesia vil gjøre når de forlater sine tomme gruver til fordel for nye felt.
En person som kan kaste lys over dette er professor Luthfi Fatah Udiansyah ved universitetet i Banjarbaru, SørKalimantan. Det finnes lite tilgjengelig forsking eller dokumentasjon på kullproduksjonen i Kalimantan. Professor
Udiansyah skrev en studie i 2007, og holder på å avslutte en ny forskningsrapport.
– Adaro er trolig bedre enn de andre selskapene, sier Udiansyah. Men også de jukser.
Ved god gruvepraksis tar man vare på det øverste jordlaget som inneholder næringsstoffer og organisk materiale
som trær og avlinger trenger. Når gruvedriften er ferdig tetter man med overflødig løsmasse og leire, før man legger
toppjorda tilbake øverst. Adaro Energy hevder å gjøre dette, men det skjer ikke alltid i praksis, mener Udiansyah.
– Jeg har selv jobbet for Adaro, og sett det i praksis, sier han.
Professor Udiansyah deler miljøorganisasjonenes bekymring for effekten på miljøet, hvor flom, forurensing av
drikkevann og grunnvann, støv og støy er noen av problemene ved industrien. CSR-tiltakene har han liten tro på, de
er mest for syns skyld.

Kullproduksjon og avskoging
Indonesia har vært igjennom flere tiår med kraftig avskoging. Kalimantan har allerede mistet en stor del av sin
opprinnelige regnskog på grunn av massiv tømmerhogst fra 1970- til 1990-tallet. I dag er det kullproduksjon som
preger provinsen, og enorme områder, tilsvarende landarealet til Belgia, er delt ut i gruvekonsesjoner, ifølge JATAMs
rapport Deadly Coal. Organisasjonen peker på faren for at gruveselskapene bidrar til mer avskoging.
Det finnes ikke dokumentasjon på engelsk som viser hvorvidt gruvelisensene overlapper med områder som er
opprinnelig regnskog eller om dette er områder som allerede er avskoget. Den største og best dokumenterte faren
for avskoging i Indonesia kommer i dag fra palmeoljeindustrien. Regnskogen brennes ned, og landet omgjøres til nye
palmeplantasjer.
Den høye takten på tildeling av gruvelisenser, erfaringen fra hvordan palmeoljeselskapene og mangel på åpenhet og
informasjon gir grunn til bekymring for om gruvedriften bidrar til avskoging. I 2012 solgte Oljefondet seg ut av
enkelte palmeoljeselskaper som bidrar til avskoging, etter press fra norske Regnskogsfondet. Det er grunn til å
undersøke hvorvidt kullindustrien også bidrar til avskoging. I så fall vil det gi dobbelt negativ klima effekt først ved
avskoging og så ved forbrenning av kull.

Korrupsjon og politikk
Korrupsjon er en integrert del av forholdet mellom gruveselskapene og de lokale myndighetene som tildeler
gruvekonsesjoner, ifølge alle vi har snakket med i Indonesia.
– Kullgruveselskapene i Indonesia har stor negativt påvirkning, på grunn av korrupsjon, mangel på kontroll og
opprettholdelse av loven. Det finnes ingen god gruvepraksis i Indonesia, slår Andrie Wijaya fra organisasjonen JATAM
fast.
Indonesia har et dårlig rykte når det gjelder korrupsjon, og rangerer 118 av 176 land på Transparency International
sin korrupsjonsliste for 2012. Finansiering av partier og politikere er den mest omfattende formen for korrupsjon i
Indonesia. Partiene får nesten ingen medlemsinntekter, ettersom ingen stoler på partiene og melder seg inn. De
mottar lite statsstøtte. Samtidig har partiene og politikere store utgifter til sine politiske kampanjer.
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De politiske partiene finansierer i økende grad sitt arbeid med lysskye aktiviteter, ifølge Transparency International i
Indonesia: «Det er ingen hemmelighet lenger. ette er noe alle vet. Dette er den største formen for korrupsjon nå,»
sier Mulya Lubis i Transparency International i Indonesia til New York Times. 10
Han får støtte fra anti-korrupsjonsorganisasjonen Indonesia Corruption Watch i Jakarta.
Organisasjonen har det siste året forsket på kull og korrupsjon i Kalimantan. Firdaus Ilyas peker på flere utfordringer
knyttet til gruveindustrien. Det ene er ren korrupsjon, hvor personer eller partier som stiller til lokalvalg får støtte fra
gruveselskapene mot gjenytelser i form av gruvelisenser. Et annet problem er skatteunndragelser, hvor selskapene
klarer å vri seg unna skatt. Begge disse problemene er knyttet til mangel på åpenhet, det er vanskelig å få innsyn i
kontrakter og pengestrømmene fra selskapene.
– Det finnes i dag over 5000 gruvetillatelser i Indonesia, og ifølge Energidepartementet er 50 prosent av kontraktene
problematiske, forteller Firdaus Ilyas.
I 2010 fant det anerkjente regjeringsorganet «Kommisjonen for Anti-korrupsjon» (KPK) at staten tapte 1,8 milliarder
dollar i året for gruvetillatelser som myndighetene hadde utstedt ulovlig til selskapene på statlig land bare i de fire
provinsene i Kalimantan. Ifølge KPK fikk slike ulovlig praksis sjelden noe rettslige følger.11
Det er lite åpenhet om utvinningsindustrien i Indonesia, noe som gjør at det er vanskelig å få god og etterrettelig
informasjon om for eksempel gruve- og tømmerproduksjonen. En rapport fra Human Rights Watch om
skograseringen i Indonesia slår fast følgende: «Intet av det følgende er offentlig tilgjengelig: informasjon om hvor
individuelle skog-konsesjoner ligger, bruksendring av landområder, konkurrerende konsesjoner for gruvedrift og
landbruk; data for enkeltoperasjoner for skog og tømmer; og inntekter.
Human Rights Watch konkluderer: «Mangelen på åpenhet utgjør et fundamentalt hinder for siviles innsyn, og bidrar
til krenkelser som landran og vold, i tillegg til å undergrave anti-korrupsjon og god styring av Indonesias skoger».
Kull påvirker ikke bare politikken på distriktsnivå i Kalimantan. I 2014 er det presidentvalg i Indonesia. En av
presidentkandidatene er, milliardæren Aburizal Bakrie. Han er en av Indonesias rikeste menn, med en formue skapt
blant annet fra kull, plantasjer, infrastruktur og eiendom. Aburizal Bakrie stiller som kandidat for partiet Golkar, som
var regjeringspartiet under general (og diktator) Suhartos parti fram til han ble avsatt i 1998.
Bakrie-familien har i dag store interesser i det indonesiske kullselskapet Bumi Resources, hvis datterselskap Berau
Coal er en av de største kullprodusentene i Kalimantan. Bakrie-familien og deres kullselskaper har også tidligere vært
anklaget for bestikkelser og skatteunndragelser.12 I 2013 har familien ligget i en omfattende eierkonflikt om det
London-registrerte kullselskapet Bumi, som igjen har interesser i Bumi Resources. En av årsakene til konflikten var en
avsløring av utbetalinger på 201 millioner dollar «uten noen klar hensikt for selskapet» i datterselskapet Berau Coal.13
Det norske Oljefondet har investert i både Bumi plc og Bumi Resources, for til sammen 45 millioner kroner.

Mangel på kontroll
Kullproduksjonen i Kalimantan gir ny næring til spenningen mellom hovedstaden Jakarta og provinsene. Etter
Suhartos fall, diktatoren som styrte Indonesia fra 1967 til 1998, har de påfølgende demokratisk valgte regjeringene
ført en politikk som har gitt provinsene stor grad av selvstyre. Det har gitt lokale myndigheter stor grad av frihet til å
selv å innvilge gruvetillatelser.
Men gruveselskapenes avgift – royalty – går fortsatt til den indonesiske staten. Royalty er i dag på 13,5 prosent av
netto fortjeneste for de store gruveselskapene som Bumi Resources og Adaro Energy. Små gruveselskaper med liten
kullproduksjon har sluppet unna med mindre avgift, fra 3,5 til 7 prosent. Men nå er dette i ferd med å endres til
13,5% for alle.14
Men betaler gruveindustrien det de skal? Ananda Idris tviler på at gruveselskapene betaler den skatten de skal.
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http://www.nytimes.com/2013/05/31/world/asia/31iht-indonesia31.html?pagewanted=all&_r=1&
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– Er det noen som kontrollerer at gruveselskapene oppgir riktige produksjonstall eller inntekter?, spør Idris. Han
jobber som konsulent for utvinningsbransjen, med erfaring som konsulent for Statoil, Intsok, Total og det indonesiske
EITI (Extractive Industries Transparency Initiative).
Ifølge Idris er det svært lite kontroll av selskapene, produksjonen og eksporten. Ingen vet hvor mye som eksporteres,
og til hvem. Da er det umulig å vite om selskapene betaler det de skal i skatter og avgifter, forklarer han til
Framtiden i våre hender.
Fra 2002 til 2012 har prisene på kull økt mellom 3 og 4 ganger, mens utgiftene bare har doblet seg. 15 Det er likevel
lite av disse verdiene som blir overført til distriktene hvor produksjonen finner sted. Da professor Udiansyah
undersøkte gruveindustrien fant han at bare 1% av inntektene kom tilbake til lokalsamfunnet hvor gruveselskapene
opererte.
Det meste av inntektene går til selskapene selv, mens en liten del går til lokalt næringsliv som hoteller og kjøpesentre
– begge deler godt synlige i gruvebyene i Kalimantan. Avgiftene som går til Indonesia forsvinner i politiske
prestisjeprosjekter eller korrupsjon. Lite har gått til langsiktig økonomisk utvikling eller sektorer utenfor
utvinningsindustrien. Kalimantan opplever en boom akkurat nå – men svært lite av verdiene som hentes ut pløyens
ned i samfunnet i form av kunnskap, infrastruktur, eller varige arbeidsplasser. Kull er en ikke-fornybar ressurs.

Setter bremsene på?
Etter et tiår med kraftig vekst har myndighetene i Indonesia selv varslet at de vil sette bremsene på kullproduksjonen.
I slutten av juli 2013 uttalte Energiminister Susilo Siswo Utomo at regjeringen hadde planer om å redusere
produksjonen for å hindre at Indonesia selv blir avhengig av å importere kull etter 2050. Med nåværende produksjon
risikerer landet å tømmes for kull i løpet av noen tiår.
Guvernøren for Øst-Kalimantan uttalte samtidig at han ønsket en reduksjon i produksjonen, fordi «provinsen aldri har
fullt høstet belønningen fra [kull]industrien. Det meste av kullet eksporteres og resten fyller behovet for strøm på
Java».16 Øst-Kalimantan er områder på samme størrelse som Belgia delt ut i gruvekonsesjoner, ifølge Jatam. 17
«I gruveindustrien får befolkningen støv og skitt, mens arbeiderne og lederne får fordelene», oppsummerer professor
Udiansyah sin studie fra 2007 om effekten av gruveindustrien.

15

http://www.reuters.com/article/2013/06/07/indonesia-coal-idUSL3N0EH27320130607
http://www.theborneopost.com/2013/07/31/govt-proposes-limits-for-coal-industry/
17
http://english.jatam.org/dmdocuments/DC%20ingg02.pdf
16
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Kull og klima
Fra Borneos indre strømmer kullet ut til kysten. På elva Mahakam passerer en taubåt med et lite fjell av kull hvert
tiende minutt gjennom hele ettermiddagen. Lekterne er ikke bare synlige der de siger nedover elva gjennom
Samarinda. Du kan også se dem på Googles kart over byen, hvor lekterne former små svarte rektangler på elva.
Deretter forsvinner lekterne inn i elvedeltaet der Mahakam møter Makassar-havet.
I områder uten elv har kullselskapene laget egne eksklusive motorveier. Lange trailere med kull passerer med få
minutters mellomrom. Et nettverk av kilometerlange samlebånd frakter kullet mellom gruvene, lastebilene og
lasteskipene på kysten, før kullet fraktes ut i verden.
Fra kullgruven til selskapet Indominco i Øst-Kalimantan kjører trailere med kull tett som togvogner ned mot kysten.
Klemt mellom to av disse trailerne kjører vi mot kystlandsbyen Santan. Organisasjonen Jatam vil undersøke et tips om
kull som har vasket opp på stranda. Først har vi besøkt gruveselskapet Indomincos kontor i et forsøk på å snakke om
produksjonen deres. Oljefondet har investert 11 millioner i selskapet Indo Tambangraya Megah som også eier de to
gruveselskapene Indominco og Kitadin.
En CSR-ansvarlig for Indominco har gitt oss en forelesning om utdanningsprogrammer og jobbmuligheter for de
nærmeste landsbyene, men ikke et ord om gruvedriften. Gruven får vi ikke se, uten tillatelse fra hovedkontoret i
Jakarta. Etter en prat med sjefen, ber han om at vi ikke sitere ham på CSR-prosjektene heller.
Landsbyen Santan ligger like i utkanten av Indomincos store deponi for kull, hvor det lagres før eksporteres videre
med båt. Et raskt stopp for å ta bilde av deponiet fører til at to aggressive gruvevakter ønsker å anholde oss. Jatams
aktivist sletter raskt bildene fra fotoapparatet, mens han forsøker å snakke oss ut av situasjonen. En heftig regnskur
bryter ut og dynker oss med varmt tropisk regn, før sikkerhetsvaktene gir seg og vi får kjøre videre.
Vel nede på stranda på Borneos østkyst finner vi kull som er skylt opp av bølgene, noe Jatam dokumentere med
bilder og GPS-koordinater. Det utgjør ingen miljøskade i seg selv, men for Jatam er dette bare et av mange spor
etter en industri som er i ferd med å ødelegge natur og lokalsamfunn. Besøket er samtidig en illustrasjon på hva som
blir igjen etter at det aller meste av kullet fraktes ut av Kalimantan og blir en del av verdens komplekse
energiforsyning. Bare rundt 20 prosent av kullet går til forbruk i Indonesia, 80 prosent eksporteres.

Et energimarked sultent på kull
Verdens forbruk av kull har vokst kraftig det siste tiåret, med Kinas raske industrivekst som viktigste drivkraft. Kull er
den viktigste energikilden i verdens strøm som kilde til 40 prosent av elektrisitetsproduksjonen.18 Ifølge prognosene
til Det internasjonale energibyrået vil veksten fortsette raskt også fram mot 2017, hvor kull vil konkurrere med olje
om å være den viktigste energikilden i verden. 1200 nye kullkraftverk er under planlegging eller bygging i 59 land
over hele verden, 3 av 4 i enten Kina eller India.19
Det er i denne situasjonen at Indonesia har klart å bygge seg opp til verdens største eksportør av kull, foran land
som Australia, Russland, USA og Sør-Afrika. Indonesias kull er i hovedsak av lav kvalitet, men passer godt til
kullkraftverk som gir strøm til land som India og Kina. I 2013 har Kina varslet at de ønsker å forby import av
lavkvalitetskull, noe som kan bli en utfordring for de små kullprodusentene i Indonesia. Kina sliter, som flere andre
asiatiske land, med tidvis svært dårlig luftkvalitet takket være kull.20

18

http://www.iea.org/topics/coal/
http://www.theguardian.com/environment/2012/nov/20/coal-plants-world-resources-institute
20
http://www.reuters.com/article/2013/09/12/us-china-coal-pollution-idUSBRE98B01N20130912
19
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Kull og karbonboblen
En annen utfordring er hvordan verden vil håndtering klimaendringene. Det har blitt økende oppmerksomhet om at
vi må la minst 2/3 av verdens kjente reserver av karbon bli liggende, hvis vi skal nå det internasjonalt anerkjente
togradersmålet. Det internasjonale energibyrået IEA fastslo dette i sin World Energy Outlook i 2012, men er ikke alene
om å påpeke utfordringen. Kull gir mer CO2 enn olje og gass. Hvis man innfører et «karbonbudsjett» eller setter en
internasjonal pris på karbon som gjør at forbruket synker, vil kull raskt bli ulønnsomt jamført med gass eller olje.
Kull blir raskt en ulønnsom investering, sett i lys av behovet for raskt å redusere forbruket av fossil energi. Flere
finansielle aktører har derfor begynt å advare mot at aksjer i kullselskaper om få år kan bli verdiløse, den dagen en
ny internasjonal klimaavtale trår i kraft.
Indonesia har en strategi om å utvinne kullreservene raskt og pøse det ut på markedet. I takt med stigende kullpriser
har mange nye selskaper åpnet kullgruver i Kalimantan. I 2013 har de internasjonale kullprisene sunket noe, noe som
har ført til at kullprodusenter i landet har økt produksjonen for å kunne betjene gjeld og gi overskudd. 24
Store beløp er investert i selskaper som vil tape på en god klimapolitikk. Konsekvensen er at det blir stadig
vanskeligere å bremse eller stanse de globale klimaendringene.

Oljefondet
Statens pensjonsfond utland har aksjer i 16 selskaper som er direkte eller indirekte involvert i indonesisk kull. Den
samlede investeringen utgjør 18,2 milliarder kroner.
Framtiden i våre hender har funnet seks rene indonesiske kullgruver i Oljefondets aksjeportefølje, med samlet
investering på 66 millioner. De seks selskapene eier til sammen 26 kullgruver og gruvekonsesjoner i Kalimantan og
Sumatra. Fire av disse selskapene ble inkludert i fondets aksjeportefølje så sent som i 2012.

21

http://www.jcoal.or.jp/publication/seminar/pdf_for_hp_indonesia_s/indonesiacoal_indutry_outlook_english.pdf
http://www.indonesia-investments.com/doing-business/commodities/coal/item236
23
http://www.reuters.com/article/2013/06/07/indonesia-coal-idUSL3N0EH27320130607
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Den raske veksten i kull har lokket flere andre indonesiske selskaper til å kjøpe seg inn i kullsektoren. Størst er
maskinprodusenten United Tractors som i samarbeid med finansselskapet Astra International har kjøpt opp
majoriteten av aksjene i åtte kullselskaper med gruvekonsesjoner. Tinnprodusenten Timah har kjøpt opp et
kullselskap. Oljefondets investeringer i de tre selskapene utgjør over 1,2 milliarder kroner. Fondet har også aksjer i
sementselskapet Semen Indonesia som er på vei inn i kullsektoren, men foreløpig ikke eier kullgruver.
Indonesiske kullselskaper er ikke alene om å eie
eller drive gruver i landet. Framtiden i våre hender
har funnet sju internasjonale kullselskaper i
Oljefondets portefølje som også er tilstede, med
kontroll over 13 kullgruver og konsesjoner.
Peabody Energy Corp, et av verdens største
kullselskap driver ikke egen kullproduksjon, men
har etablert seg Indonesia for å drive oppkjøp og
videresalg av kull. Til sammen utgjør disse
investeringene like under 17 milliarder, hvor BHP
Billiton alene utgjør over 16,5 milliarder.

Oljefondets investeringer i indonesisk kull
Indonesiske kullselskaper:
Bumi Resources
Adaro Energy
Indo Tambangraya Megah
Harum
Indika Energy
Bukit Asam
SUM:

26 mill
12 mill
11 mill
5,9 mill
5 mill
4,8 mill
66 mill

Indonesiske investeringer i kull
Astra International
United Tractors
Timah
SUM:

788,9 mill
434,6 mill
5,3 mill
1.228 mill

Oljefondet har også investert i de største
leverandørene til gruveindustrien. Selskapene er
avhengig av en stor maskinpark for å grave fram
kullet, og får hjelp av hundretalls gule lastebiler
og gravemaskiner fra Caterpillar og Komatsu.
Begge selskapene har etablert egne fabrikker i
Indonesia for å forsyne den store gruveindustrien.
Oljefondet har investert i begge, for til sammen
3,5 milliarder kroner.

Internasjonale selskaper:
BHP Billiton (Australia og UK)
Peabody Energy Corp (USA)
Tata Power (India)
Banpu (Thailand)
Bumi plc (UK)
Monnet Ispat & Energy (India)
Cokal (Australia)
SUM

16.649 mill
131 mill
65 mill
64 mill
19 mill
18,5 mill
15 mill
16.963 mill

Oljefondets oppgave

Leverandører til gruveindustrien:
Caterpillar (USA)
Komatsu (Japan)
SUM

En gjennomgang av disse selskapene viser at de
til sammen 48 kullgruver og -konsesjoner i
Kalimantan og Sumatra. Du finner en oversikt over
hvert enkelt selskap og deres kullgruver i siste del
av notatet.

2.389 mill
Stortinget har gitt Norges Bank et viktig mandat
1.103 mill
med etableringen av Oljefondet: «Vårt oppdrag er
3.492 mill
å sikre finansielle verdier for fremtidige
generasjoner.»25 Norges bank forvalter pengene
fra oljen Norge eksporterer gjennom Oljefondet. Fondet vokser ved at den får løpende fortjenesten fra
investeringene, og ved tilførsel av nye oljepenger. Pengene skal sikre at også framtidige generasjoner får ta del i
verdiene fra Nordsjøen. Norges Bank skriver i sin årsmelding at «En god langsiktig avkastning på fondet avhenger av
en bærekraftig økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig utvikling.»26 Oljefondet er i dag verdens største fond med
over 4500 milliarder investerte kroner.
Norges Bank hevder de har klima som en egen satsing for Oljefondet: «NBIM [Norges Bank] forventer at selskaper
skal utvikle strategier for å håndtere risiko knyttet til klimaendringer og at de skal rapportere om hva de gjør for å
redusere risikoen for at slike endringer kan påvirke deres lønnsomhet negativt.»
Det er flere forhold som gjør Oljefondets investeringer i indonesisk kull problematisk. Et av disse er at investeringene
går på tvers av Norges internasjonale klimaarbeid og klimamål. Oljefondet risikerer å tape penger på investeringene
hvis Norge oppnår det klimaforliket på Stortinget er enige om. Det er i seg selv et alvorlig paradoks at inntektene fra
en olje – som bidrar til klimaendringer – investeres i kullproduksjon, som er enda mer klimaskadelig.

25
26

Norges Banks årsrapport 2012.
Norges Banks årsrapport 2012.
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Videre er det grunn til å spørre om kullindustrien i Indonesia følger Oljefondets eget mandat om «bærekraftig
økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig utvikling». Kullselskapene kan sikre Oljefondet kortsiktig fortjeneste, men
det er lite langsiktighet eller bærekraftig utvikling å spore i kjølvannet av den massive veksten i kullproduksjon i
Kalimantan. Kull er i seg selv en ikke-fornybar ressurs, og investeringene er lite bærekraftige i et langt løp.
Til sist er det et åpent spørsmål om kullproduksjonen i Indonesia holder seg innenfor Oljefondets etiske retningslinjer,
som krever at fondet trekker seg ut av selskaper som bidrar til grov miljøskade. De åpne dagbruddene, og
manglende håndtering av vann fra gruvene kan i seg selv karakteriseres som grov miljøskade.

Nordea og KLP
Framtiden i våre hender har undersøkt hvorvidt andre norske
aktører investerer i indonesiske kullselskaper. Vi har funnet én
bank og ett fond som inkluderer aksjer i indonesisk kull i sine
fond. Investerer du i Nordea Emerging Market Bond, holder
du også en liten andel av aksjene i Adaro Energy, et av de
største kullselskapene i Indonesia.

Kullinvesteringer i norske banker
I Nordea kan du investere i Adaro Energy
gjennom deres aksjefond «Emerging Market
Fund».

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har i
Kommunal Landspensjonskasse, leverer pensjons- finans- og
sine fond inkludert aksjer i Adaro Energy, Bumi
forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner,
Resources, Bukit Asam, Indo Tambangraya
helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor,
Megah og United Tractors.
og til deres ansatte. I KLPs aksjefond «Fremvoksende
Markeder Indeks I» finner du alle de største indonesiske
kullselskapene: Adaro Energy, Bumi Resources, Bukit Asam og Indo Tambangraya Megah, i tillegg til United Tractors
som aktivt kjøper seg inn i kullsektoren.
Både KLP og Nordea setter ansvarlige investeringer og samfunnsansvar høyt blant sine verdier. Begge selskap skriver
varmt om miljøspørsmål og klimastrategi på sine hjemmesider. Konfrontert med ikke sine egne men Oljefondets
investeringer i kull, svarer oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til Aftenposten at hun tror vurderinger av selskapers
klima- og miljøpåvirkning kommer til å komme høyere opp på agendaen til flere investorer i årene fremover.27
På tross av dette velger begge de norske aktørene å inkludere indonesiske kullprodusenter i sine aksjeporteføljer. Til
sammenlikning har Storebrand nylig solgt seg ut av 19 tjæresand- og kullselskaper med klima som begrunnelse.28

Den norske regnskogsatsingen
Den norske regjeringen har lovet seks milliarder og utbetalt 180 millioner kroner til Indonesia for å bevare
regnskogen. Avskoging er det største bidraget til klimaendringene ved siden av fossil energi. Å bevare skog er et
raskt og viktig klimatiltak. Indonesia har de siste årene opplevd en svært rask og dramatisk avskoging. I 2006/2007 lå
Indonesia på 3. plass i verden over klimautslipp, på grunn av avskoging og drenering av myrlandskap. Så sent som
sommeren 2013 opplevde Singapore å bli nærmest fullstendig røyklagt på grunn av de mange og skogbrannene på
Sumatra, Indonesias nest største øy.
Oljefondet trakk seg i 2012 ut av 23 palmeoljeselskaper i Malaysia og Indonesia fordi disse bidrar til blant annet
avskoging. I hvor stor grad kullproduksjonens bidrar til avskoging er usikkert, men det raske tempoet, og de store
områdene som er gitt i gruvekonsesjoner legger et stort press på det som er igjen av skog. I denne sammenheng
framstår det som et paradoks at Norge på den ene siden velger å gi Indonesia store beløp for å verne sin regnskog
mot palmeoljeplantasjer, men samtidig lar Finansdepartementet og Norges Bank investere i kullproduksjon i de
samme områdene hvor skogen er truet. Dette paradokset vil vi se nærmere på i neste del.

27

http://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-vil-unnga-klimasmell-7273162.html#.UkCEFj9ZSd4
http://www.mynewsdesk.com/no/storebrand-asa/pressreleases/storebrand-reduserer-co2-eksponeringen-i-sine-investeringer-19-selskaperekskluderes-882693
28
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Norges klimaansvar
Norge har gjennom klimaforliket på Stortinget og ved å tilslutte seg Københavnerklæringen etter klimatoppmøtet i
2009, sluttet opp om det såkalte to-gradersmålet: Et mål om å begrense de globale klimaendringene til mindre enn
to graders høyre gjennomsnittstemperatur. Det gir Norge en forpliktelse til å føre en klimapolitikk som bidrar til at
målet nås.
I løpet av de siste par årene har finansverdenen oppdaget den såkalte «karbonboblen», kort fortalt den finansielle
risikoen ved investeringer i fossil energi. En internasjonal og effektiv klimaavtale vil gjøre mange av disse
investeringene verdiløse.
Framtiden i våre hender har skrevet flere ganger om karbonboblen og avslørt at Oljefondet har aksjer i olje- og
kullselskaper som sitter på større fossile ressurser enn de kan utvinne hvis vi skal holde togradersmålet. Vår
undersøkelse av kullproduksjonen i Indonesia både bekrefter og avdekker nye sider ved dette paradokset.
For det første viser Oljefondets investeringer i Indonesia at fondet gambler på at klimamålene ikke blir nådd. Dette
har blitt påpekt av Framtiden i våre hender tidligere, men det er fortsatt et lite omtalt paradoks at
Finansdepartementet gir Norges Bank lov til å gamble på at klimamålene som Miljøverndepartementet styrer ikke vil
bli oppfylt. Oljefondets ferske investeringer i fire av de største kullselskapene i Indonesia viser at fondet ikke følger
med på den gryende bevisstheten i finansverdene på risikoen ved investeringer i fossil energi.
I løpet av valgkampen 2013 ble de «oljetunge» partiene presset på klimakonsekvensen av norsk utvinning av olje i
Nordsjøen. Svaret fra våre to største partier, Arbeiderpartiet og Høyre, var at fortsatt norsk olje er klimavennlig, fordi
verden trenger norsk olje, som erstatter mer klimaskadelig kull. Paradoksalt nok investeres fortjenesten av denne
oljen i nettopp økt kullutvinning i blant annet Indonesia. I valgkampen gikk flere av miljøpartiene inn for at
Oljefondet burde selge seg ut av kull og tjæresand, men fikk ingen gehør hos Arbeiderpartiet, Høyre eller
Fremskrittspartiet.
Vår undersøkelse av Indonesia belyser et annet forhold som passer dårlig overens med påstanden om at norsk olje
erstatter kull. Norges forventning om at kullet må ligge fordi det er mer klimaskadelig enn norsk olje og gass, hopper
over det faktum at kullet eies av noen. Indonesias kullselskaper og deres aksjonærer vil ikke la kullet ligge fordi norsk
gass er bedre for miljøet.
Vår undersøkelse bekrefter samtidig advarslene fra indonesiske miljøorganisasjoner om at kulleventyret har en mørk
bakside. Miljøproblemer, tap av jordbruksland, sosiale konflikter, korrupsjon og mulig avskoging er noen av
resultatene fra gruvedriften.
Fossilt kull var energikilden som startet den industrielle revolusjon i Europa, og som utgjør en viktig forutsetning for
vårt moderne samfunn. Den raske veksten i energibehovet i Asia skapte en eksplosiv vekst i Indonesias
kullproduksjon, og kullprodusentene håper på gyldne tider i flere tiår framover. Det vil også norske investorer som
Oljefondet, KLP og Nordea tjene på. Til forskjell fra 1800-tallet, vet vi i dag at kull er et av de sterkeste bidragene til
farlige og irreversible klimaendringer. Oljefondet, Nordea og KLP sine investeringer i indonesisk kull er et veddemål
mot at verden får en nødvendig og effektiv klimaavtale som begrenser klimaendringene til under smerteterskelen på
2 grader.
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Indonesiske kullselskaper
Gruveindustrien i Indonesia er stor og vanskelig å få full oversikt over. Utvinning av kull utføres på en glidende skala
fra små foretak som driver illegal kullproduksjon med noen få maskiner, via store indonesiske bedrifter helt opp til
det multinasjonale selskapet BHP Billiton som er i ferd med å starte en gruve i Sentral-Kalimantan. Hele 80 selskaper
er medlemmer av Indonesias gruveforening.29
De største produsentene i Indonesia er landets egne kullselskaper,
hvor alle er notert på børsen i Jakarta og med investeringer fra hele
verden. Oljefondet har investert i alle de de største
kullprodusentene.

Kullproduksjon i tonn (2010)

Bumi Resources
Arutmin

20 426 166

Indonesia har ett statseid kull-selskap; Tambang Batubara Bukit
Asam, ofte kalt bare Bukit Asam. Selskapet er registrert på børsen,
og Oljefondet har 4,8 millioner i aksjer i selskapet. De øvrige store
kullselskapene er private og børsnoterte selskap: Adaro Energy,
Bumi Resources, Indo Tambang Megah og Berau Coal Energy.
Mange av selskapene, som Adaro Energy, Bumi Resources og
Harum, er eid av eliten i Indonesia, og det går tette bånd mellom
næringsliv og politikk. Så godt som alle kullselskapene oppretter
egne datterselskaper for hver gruvekonsesjon som driver
produksjonen av kullgruvene. I Framtiden i våre henders
gjennomgang av selskapene hvor Oljefondet har investert, har vi
funnet 48 gruver og gruvekonsesjoner hvor det forventes drift innen
få år.

Kaltim Prima Coal

39 951 221

sum

60 377 387

Kull finnes av ulik type og kvalitet. Over 80 prosent av Indonesias
kullreserver er såkalt brunkull av lav kvalitet, mens 20 prosent er av
høy kvalitet (bituminøst kull og antrasitt). Begge typer kan brukes
til kullkraftverk for å lage strøm, men bare kull av høy kvalitet kan –
etter bearbeiding – brukes i industriproduksjon til for eksempel å
smelte stål.30

Indo Tambangraya Megah

Indonesia har store kullreserver, trolig opp mot 57 milliarder tonn,
men bare en liten del av dette kan utvinnes. Kullreservene er
anslagene for hvor mye kull som finnes, mens kullressurser, er det
man forventer å kunne utvinne. Hvor mye som kan utvinnes er ikke
en fast størrelse, men avhengig av hvor vanskelig og kostbart det er
å gravet kullet ut, som igjen påvirkes av prisen på kull. Ifølge BPs
energistatistikk vil bare 5,5 milliarder tonn Indonesias kull kunne
utvinnes. Indonesia har bare 0,6 prosent av verdens kull. Til
sammenlikning har USA 27,6%, Russland 18,2% og Kina 13,3% av
verdens kullreserver.31

Bukit Asam

Indonesia produserer kull av både høy og lav kvalitet, og sitter på
rundt 4 milliarder tonn brunkull og 1,5 milliarder kull av høy kvalitet.
I tillegg til den negative klimaeffekten av kull, bidrar kullkraftverk til
luftforurensing over hele Asia. Kina er spesielt hardt rammet av
dårlig luft, og har nylig foreslått importforbud av brunkull. Det kan
ramme så mye som 1/3 av Indonesias eksport til Kina, deres største
marked. De største produsentene har stor nok produksjon til å
29

Adaro Energy
Adaro Indonesia (Tanjung)
Indika Energy
Kideco Jaya Agung
Santan Batubara
Multi Tambangjaya Utama
Sum

Indominco Mandiri
Trubaindo Coal Mining
Jorong Barutama Greston
sum

Bukit Asam Omblin

15

29 049 279
1 992 075
640 514
31 681 868

14 251 535
5 544 568
903 446
20 699 549

11 913 441

Harum
Mahakam Sumer Jaya

5 303 363

Bumi PLC
Berau Coal

17 382 639

Timah
Tanjung Alam Jaya

958 170

Tata Power
Baramulti Suksessarana
Antang Gunung Meratus
744 656
kilde: http://tinyurl.com/pz9l7hn

http://apbi-icma.org/index.php?option=com_fabrik&view=mining&listid=2&Itemid=781
Coal mining industry in Indonesia, 2006.
31
http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/statistical-review-of-world-energy-2013.html
30

42 198 608

Arbeidsnotat 04/2013

Kull og klima i Kalimantan

kunne lage en blanding av ulike typer kull som tilfredsstiller Kinas krav. De mindre produsentene vil derimot kunne få
problemer.32

Kart over gruvene til selskapene hvor Oljefondet har investert:

Kartet finnes på Google Maps: http://tinyurl.com/phwoyyk

32

http://www.ft.com/cms/s/0/40492228-d35b-11e2-b3ff-00144feab7de.html
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Oljefondets investeringer
SPUs investerte beløp (NOK)

Endring i verdi

2011

2012

689 728 372

2011-12

SPUs eierandel
2011

Endring

2012 i eierskap

Indonesiske kullselskaper
Bumi Resources

26 813 633

-662 914 739

0,38 %

-84 %

Adaro Energy

12 335 911

12 335 911

0,04 %

NY

Indo Tambangraya Megah

10 928 982

10 928 982

0,04 %

NY

5 926 450

-36 946 747

0,06 %

-83 %

5 273 767

5 273 767

0,12 %

NY

4 830 666

4 830 666

0,02 %

NY

Harum

42 873 197

Indika Energy
Bukit Asam

2,32%

0,35%

66 109 408
Indonesiske selskaper i kull
Astra International
United Tractors

1 385 424 627

788 903 754

-596 520 873

0,70%

0,44 %

-37 %

633 702 377

434 626 632

-199 075 745

0,98%

1,02 %

4%

5 320 593

5 320 593

0,12 %

NY

Timah

1 228 850 979
Internasjonale selskaper
BHP Billiton PLC (UK)

10 502 741 075

11 644 799 798

1 142 058 723

1,13%

1,14 %

1%

2 222 761 144

5 005 313 661

2 782 552 518

0,20%

0,44 %

123 %

Peabody Energy Corp (USA)

397 110 801

131 173 500

-265 937 301

0,74%

0,33 %

-56 %

Tata Power (India)

125 908 630

65 337 399

-60 571 231

0,54%

0,25 %

-54 %

Banpu (Thailand)

58 949 099

64 004 341

5 055 242

0,21%

0,31 %

47 %

Bumi plc (UK)

55 418 650

19 125 056

-36 293 595

0,28%

0,32 %

14 %

Monnet Ispat & Energy (In.)

37 058 106

18 473 980

-18 584 126

1,41%

1,00 %

-29 %

Cokal (Australia)

50 592 113

15 152 181

-35 439 931

4,63%

3,99 %

-14 %

BHP Billiton Ltd (Australia)

16 963 379 916

Merknader
Vi har i denne oversikten tatt med alle selskaper i Oljefondet som er involvert i kullindustrien i Indonesia. På de
følgende sidene finner du en oversikt over hvert enkelt selskap, og deres rolle i kullsektoren. Vi har også laget en
oversikt over hver enkelt gruve og gruvekonsesjon, som du finner i faktaboksen på de neste sidene, og på Google
Maps (se forrige side).
Oljefondet eier i dag aksjer i alle de seks største kullgruveselskapene i Indonesia. I et klimaperspektiv er det
interessant og bekymringsfullt at Oljefondet kjøpte seg inn i 4 av selskapene så sent som i 2012. I motsetning til
andre finansielle aktører som selger seg ut av kull, som anses som finansielt risikabelt, har Oljefondet investert i nye
selskap.
Investeringene i Bumi Resources er kraftig redusert fra 2011 til 2012. Norges Bank kommenterer av prinsipp aldri sine
enkelte investeringer. Framtiden i våre hender har grunn til å anta at dette nedsalget skyldes finansielle hensyn ved
selskapet – som har en turbulent historie – og ikke at selskapet driver med kull. Oppkjøp i andre selskap, som fire
nye kullselskap og BHP Billiton, er tegn på dette. Norges Bank har i sin årsmelding ingen klimaperspektiv på sine
kullinvesteringer.
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Her har Norge investert
48 kullgruver:

Bumi Resources
Bumi Resources33 er Indonesias største produsent og kulleksportør.
Bumi eier kullselskapene Kaltim Prima Coal (KPC) og Arutmin
Indonesia, og har produksjon i Kalimantan, Sumatra og Sulawsi i
Indonesia. De to gruveselskapene driver til sammen sju
kullgruver.34 Bumi Resources er også tilstede i Jemen og Mauritania
hvor de driver mineralutvinning.35
Den mektige Bakrie-familien er majoritetseiere i Bumi Resources.
Leder for Bakrie-familien, Aburizal Bakrie, stiller samtidig som
presidentkandidat i 2014. Han var tidligere Indonesias rikeste
mann, men har nå falt på lista over de rikeste i landet.36 (Se også
Bumi Plc under)

Adaro Energy
Adaro Energy driver den største kullgruven på den sørlige halvkule.
Kullet graves ut i dagbruddet ved Tanjung, før den fraktes med
lastebil i 80 kilometer til elva, hvor det lastes over på lektre som
seiler 250 kilometer (1 døgn) ned Barito-elva til kysten hvor det
lastes over i store skip som frakter kullet videre til markedene i
Asia. Hvert av leddene i transporten drives av et eget
underselskap.37
Adaro Energy har planer om å utvide produksjonen fra rundt 45 til
80 millioner tonn kull i året i Tanjung. Selskapet har også kjøpt seg
inn i kullgruver i Sumatra og Sentral-Kalimantan, det siste et
samarbeid med BHP Billiton.38

En oversikt over operative gruver og
gruvekonsesjoner som tilhører
kullselskapene i Oljefondet og deres
datterselskaper. Gruvene og
gruvekonsesjonene i denne lista ligger i
Sumatra og Øst- , Sør- og SentralKalimantan. Framtiden i våre hender har
laget et kart hvor du selv kan zoome deg
inn på gruvene på Googles satellittkart:
http://tinyurl.com/phwoyyk
BUMI RESOURCES
Kaltim Prima Coal er datterselskap av
Bumi Resources og Tata Power, har
følgende gruver:
• Sangatta
• Bengalon
Arutmin datterselskap av Bumi Resources
har følgende gruver:
• Satui
• Mulia
• Asam Asam
• Batulicin
• Senakin

Indo Tambangraya Megah

ADARO ENERGY
ITM er en av de store indonesiske kullselskapene med seks
• Adaro Indonesia, (Tanjung)
kullgruvekonsesjoner, kullproduksjon, prosessering og logistikk.
• Mustika Indah Permai (75% eierskap)
Kullproduksjonen drives av fem datterselskaper i Øst-, Sør- og
• Bukit Enim Energi (61% eierskap)
Sentral-Kalimantan: Indominco Mandiri, Trubaindo Coal Mining,
Jorong Barutama Greston, Bharinto Ekatama og Kitadin som igjen
er delt i to selskaper Kitadin (Embalut) og Kitadin (Tandung
Mayang). ITM er deleid av thailandske Banpu Public Company ltd (se under). 39

33

Vi har for enkelthetsskyld fjernet betegnelsene PT, tilsvarende norske AS som ofte står foran selskapsnavnet, og Tbk, som betyr at selskapet er
registrert på børsen.
34
http://www.arutmin.com/content/index.php?page=13
35
http://www.bumi-plc.com/global-operation/bumi-resources
36
http://www.forbes.com/sites/laurahe/2012/11/28/presidential-contender-aburizal-bakrie-drops-off/
37
http://www.adaro.com/files/Investor_Presentation_Spring_2013.pdf
38
http://www.coalage.com/index.php/features/2874-adaro-plays-a-major-role-in-indonesian-growth.html
39
http://in.reuters.com/finance/stocks/companyProfile?symbol=ITMG.JK
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Harum Energy
Harum Energy40 er majoritetseid av Kiki Barki, Indonesias 17. rikeste
mann. Selskapet opererer tre kullgruver i Øst-Kalimantan gjennom
sine datterselskaper Mahakam Sumer Jaya, Santan Batubara og
Tambang Batubara Harum. Selskapet eier også underselskaper som
står for frakt og lasting av kull.41 Harum har økt kullproduksjonen
hvert år i de siste seks årene, og hadde i 2012 en fortjeneste på litt
over 1 milliard dollar.42

INDO TAMBANGRAYA MEGAH
•
•
•
•
•
•

Indominco Mandiri
Trubaindo Coal Mining
Jorong Barutama Greston
Kitadin (Embalut)
Kitadin (Tandung Mayang)
Bharinto Ekatama

Indika Energy
Indika Energy er et indonesisk energiselskap, som produserer kull og
elektrisitet. Kullproduksjonen drives gjennom flere datterselskap, det
største er Kideco (Kideco Jaya Agung), i Øst-Kalimantan, ifølge
selskapet Indonesias 3. største kullselskap med 31,5 millioner tonn
kull i 2011. Kideco henter kull fra fem åpne dagbrudd: Roto North,
Roto South, Roto Middle, Susubang og Samarangau. Forventet
kullreserver var på 651 millioner tonn.
Indika Energy har også datterselskapet Santan (Santan Batubara )
sammen med Petrosea og Harum Energy, med kullkonsesjon i ØstKalimantan. Videre har Indika sikret seg to nye gruvekonsesjoner
som ikke er i drift (Mitra Energi Agung (Øst-Kalimantan) og Multi
Tambangjaya Utama (Sentral-Kalimantan).43

Bukit Asam
Bukit Asam, eller Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk PT, som
er det fulle navnet, er statseid, og en av Indonesias største
kullprodusenter. Selskapet ble registrert på børsen i 2002. Selskapet
anslår at de har totale kullressurser på 7,29 milliarder tonn, hvorav
1,99 milliarder tonn er mulig å utvinne (ressurser). De driver 4 gruver,
3 på Sumatra og en i Øst-Kalimantan, samt tre havner.44 De
planlegger å øke produksjonen fra 12 millioner tonn i året til 70
millioner tonn, og bygge en ny jernbane for frakt av kullet til kysten
og dermed bli landets største eksportør i 2016.45

HARUM ENERGY:
• Mahakam Sumer Jaya (gruvekonsesjon)
• Tambang Batubara Harum
(gruvekonsesjon)

INDIKA ENERGY
• Kideco Jaya Agung
• Santan Batubara (deleid av Harum
Energy)
• Mitra Energi Agung (gruvekonsesjon)
• Multi Tambangjaya Utama
(gruvekonsesjon)

BUKIT ASAM
•
•
•
•

Peranap
Ombilin
Tanjung Enim
International Prima Coal

Oljefondet kjøpte seg inn i selskapet i 2012, og hadde ved utgangen av 2012 aksjer for 4,8 millioner kroner i Bukit
Asam.

Astra International
Astra International er et indonesisk finansselskap. I deres brede investeringsportfolio finner vi også kullindustrien.
Astra International eier 59,9 prosent av United Tractors og lister derfor opp United Tractors gruveportfolio som del av
sine egne verdier.46 Astra har også eierandeler i Komatsu, som leverer gravemaskiner og lastebiler til kullgruvene.
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http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/01/after-a-bad-year-coal-miners-focus-slashing-costs.html
http://www.harumenergy.com/corporates
42
http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/01/after-a-bad-year-coal-miners-focus-slashing-costs.html
43
http://www.indikaenergy.co.id/business.php?solid=res
44
http://ptba.co.id/en/about/location
45
http://indonesia-oslo.no/bukit-asam-out-to-become-biggest-coal-producer/
46
http://www.astra.co.id/index.php/business/detail/45
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United Tractors
United Tractors47 lager traktorer og maskinutstyr til blant annet
gruveindustrien. Men selskapet ekspanderer også raskt inn i
kullindustrien. De siste årene har de investert i flere kullgruver, og
eier i 2012 ni kullgruver gjennom datterselskapet Prima Multi
Mineral med anslått kullreserver på 424 millioner tonn. United
Tractors samarbeider med andre aktører om kulldriften, blant
annet Astra International. Selskapet planlegger å utvide
produksjonen og sikre seg flere gruver.

Timah

Timah48 er et statseid tinnselskap, registrert på børsen i Jakarta.
Selskapet har en strategi for å diversifisere produksjonen, blant
annet med kullproduksjon. Datterselskapet Timah Investasi Mineral
har kjøpt opp og driver et kullselskap med produksjon i Tapin i
Sør-Kalimantan i samarbeid med Tanjung Alam Jaya.

UNITED TRACTORS:
Prima Multi Mineral er datterselskap med
majoritet i følgende gruveselskap:
• Tuah Turangga Agung
• Agung Bara Prima
• Asmin Bara Bronang (60,4% eierskap)
• Asmin Bara Jaan (60,4% eierskap)
• Duta Sejahtera (60% eierskap)
• Duta Nurcahya (60% eierskap)
• Piranti Jaya Utama (gruvekonsesjon, 60
% eierskap)
• Borneo Berkat Makmur

Semen Indonesia Persero
TIMAH:
Selskapet er det største statseide sementselskapet i Indonesia, og
registrert på børsen i Jakarta.49 Sementproduksjon er avhengig av
• Tanjung Alam Jaya
energi, og Semen Indonesia Persero har derfor begynt å investere i
kullkraftverk og kullgruver. Datterselskapet SGG Energi Prima skal drive gruvedrift, handel og transport med kull. Det
er uklart om selskapet har startet opp produksjon per i dag, men de sikter seg inn mot oppkjøp av gruver i Sør- og
Øst-Kalimantan.50

Internasjonale selskaper
BHP Billiton (Australia og UK)
BHP Billiton er et stort internasjonalt gruveselskap, registrert som to ulike selskap i London og Sydney (BHP Billiton
Ltd og BHP Billiton plc; Oljefondet har investert i begge). BHP Billiton er tilstede i 25 land i hele verden, med
produksjon av blant annet olje, diamanter, metaller og kull. Selskapet er også tilstede i Indonesia, gjennom
datterselskapet IndoMet Coal i Sentral-Kalimantan. BHP Billiton oppgir lite informasjon om dette 51, men deres partner
Adaro Energy oppgir at Haju-gruven, vil starte produksjon i 2013.52

Tata Power (India)
Tata Power er et stort indisk energiselskap, med investeringer i flere energisektorer i mange land, deriblant Indonesia.
Tata Power har 30% eierandel i de to store indonesiske kullprodusentene Arutmin og Kaltim Prima Coal. Bumi
Resources sitter på flertallet av aksjer i begge selskaper. I 2013 har Tata Power kjøpt seg inn i en ny kullprodusent,
Baramulti Suksessarana, med 26%. BSSR har sammen med et datterselskap kullresurser anslått til 1 milliarder tonn
kull, ifølge Tata Powers årsrapport for 2012.
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http://www.unitedtractors.com/mining
http://www.timah.com/v2/eng/our-business/4910052012111917/non-tin-product/7510052010112610/coal
49
http://www.jobscdc.com/2012/03/pt-sgg-energi-prima-recruitment.html
50
http://www.semengresik.com/eng/post/BUSINESS-EXPANSION-Semen-Gresik-Establishes-a-Subsidiary-Operating-in-Coal-Sector.aspx
51
http://www.sunriseproject.org.au/what-is-bhp-up-to-in-indonesia/
52
http://www.adaro.com/files/1Q13_Final_Clean.pdf
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Banpu (Thailand)
Banpu53 er et thailandsk kullselskap med virksomhet i Thailand,
Laos, Indonesia, Kina, Australia og Mongolia. Banpu satset i
Indonesia i 1991, og eier i dag 65% av Indo Tambangraya
Megah (se over). Økt produksjon i Indonesia og Australia bidro
til at Banpus samlede produksjon økte med 8 prosent i 2012.54

BHP Billiton
• IndoMet Coal Project (Adaro er deleier)

TATA POWER:
• Baramulti Suksessarana
• Antang Gunung Meratus

Bumi plc (UK)
Bumi plc er et britisk selskap, eid av den indonesiske Bakriefamilien, og den britiske investoren Nathan Rotschild. Selskapet
har store eierandeler i de to indonesiske kullgruveselskapene
Bumi Resources og Bereau Coal. Bereau Coal er ifølge eieren
Indonesias femte største kullprodusent, med tre dagbrudd i ØstKalimantan: Lati, Binungan and Sambarata. Bereau Coal har også
tre andre konsesjoner, hvor to forventes å settes i drift i
2012/13.55 I løpet av 2013 har Rotschild og Bakrie-familien ligget
i konflikt om kontrollen av styret i Bumi, og det ser ut til at Bumi
kan selge sin eierandel i Bumi Resources tilbake til Bakriefamilien.56

Monnet Ispat & Energy
Monnet Ispat and Energy er et indisk kullselskap som driver den
største underjordiske kullgruven i India. Selskapet kjøpte i 2011
opp det indonesiske kullselskapet - Sarwa Sembada Karya Bumi,
med rettigheter til store kullreserver i Sumatra, Indonesia.57
Oppkjøpet er del av en strategi for å sikre kull til
energiproduksjonen i India.

BUMI plc
Bereau Coal, datterselskap av Bumi Plc:
• Lati
• Binungan
• Sambarata
COKAL:
• Bumi Barito Mineral Project (60%
eierskap)
• Tambang Benua Alam Raya
• Borneo Bara Prima (60% eierskap)
• Anugerah Alam Katingan (75% eierskap)
• Anugerah Alam Manuhing (75%
eierskap)
• Silangkop Nusa Raya (75,2% eierskap)

MONNET AND ISPAT:
• Sarwa Sembada Karya Bumi

Cokal (Australia)
Cokal58 er et australsk kullselskap som spesialiserer seg i
høykvalitetskull til metallproduksjon. Selskapet har gruvedrift i
Indonesia, Tanzania og Mosambik.59 I Indonesia er Cokal
majoritetseier, med 60-75 prosent av aksjene i 6 forskjellige
gruveselskap i Sentral-Kalimantan.

Til sammen 48 gruver og
gruvekonsesjoner.
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http://www.banpu.com/en_operation_coal_production.php
http://www.bangkokpost.com/business/news/364682/banpu-sees-revenue-crumble
55
http://www.bumi-plc.com/global-operation/berau-coal
56
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/dbc3aff6-ef81-11e2-8229-00144feabdc0.html#axzz2fFQ3H9w5
57
http://www.monnetgroup.com/bussiness-mining-overview.php
58
http://www.cokal.com.au
54
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http://www.coalage.com/index.php/news/latest/2428-cokal-starting-new-mine-in-indonesia.html
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Selskaper knyttet til kullproduksjonen i Indonesia
Peabody Energy Corp (USA)
Peabody er et amerikansk og kaller seg selv verdens største private kull-selskap, med virksomhet i 25 land. I
Indonesia har de etablert seg for å drive oppkjøp og salg av kull til det asiatiske energimarkedet.60

Komatsu (Japan)
Komatsu lager gravemaskiner, lastebiler og andre maskiner til blant annet gruve- og tømmerindustrien. Selskapet er
storleverandør til kullgruveindustrien, og deres lastebiler og gravemaskiner dukker opp på det meste av
bildematerialet fra gruvene i Indonesia. Komatsu Indonesia, et underselskap, samarbeider med United Tractors, og
produserer gravemaskiner og lastebiler i Jakarta, samt delproduksjon i Bekasi, Indonesia. 61

Caterpillar (USA)
Caterpillar er den andre store maskinprodusenten for gruveindustrien. Behovet for maskiner er stort nok til at
Caterpillar nylig åpnet fabrikk nummer to i Indonesia hvor de skal produsere lastebiler for gruveindustrien i landet. 62
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http://www.peabodyenergy.com/content/357/Peabody-in-Indonesia
http://www.komi.co.id/ourcompany/subdetail/?sub=15
62
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204224604577032570486493662.html
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