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Sammendrag
Denne kartleggingen viser at minst 66 norske selskaper er i dag involvert i olje- og gassindustrien i
Afrika. Kun fem av disse er oljeselskaper. 26 er såkalte oljeserviceselskap, og i tillegg har vi
identifisert ytterligere 35 leverandørbedrifter med aktivitet på det afrikanske kontinentet. Det
samlede antallet virksomheter er dermed doblet i forhold til vår undersøkelse om norsk olje- og
gassaktivitet i Vest-Afrika fra 2006i. Den gang fant vi 34 norske selskaper med aktivitet i denne
regionen, hvorav 4 var oljeselskaper. De fleste norske selskaper som vi fant den gang, er fortsatt
aktive i Vest-Afrika. For øvrig har norske olje- og gassinvesteringer i hele Afrika økt kraftig det siste
tiåret – med Statoil som en dominerende aktør.
Som en del av denne undersøkelsen har vi vurdert om norske oljeselskap og oljeserviceselskap som
er aktive i Afrika, har en policy på etikk. Vi har ikke vurdert hvordan dette etikkarbeidet
gjennomføres i praksis, noe som ville bli for omfattende, men om selskapene overhodet har etiske
retningslinjer og hvordan disse er bygget opp. Tanken er at bevissthet og beredskap innenfor
samfunnsansvar (CSR), er første skritt mot en bedre praksis. Gjennomgangen viser at kun en
tredjedel av selskapene legger tilfredsstillende etiske retningslinjer til grunn for sin virksomhet.
Disse selskapene bygger sine retningslinjer på ILOs kjernekonvensjoner, FNs Global Compact
prinsipper og/eller menneskerettighetene. Hos resten av selskapene finner vi vage formuleringer,
ufullstendige retningslinjer, ensidig fokus på HMS og korrupsjon, eller i verstefall totalt fravær av
etikkhensyn.
Store selskap som Statoil og Aker Solutions er eksempler på selskap med det som fremstår som
solide etiske retningslinjer. Bourbon, DOF, Farstad og Odfjell, hvorav tre er rederier og ett er et
rigg/boreskipselskaper, er eksempler på andre selskap som har et gjennomtenkt forhold til CSR og
godt utarbeide etiske retningslinjer. I andre enden finner vi selskapene CECON, Ocean Rig, Siem,
Fred.Olsen Energy og EMAS som har lite eller ingen informasjon om samfunnsansvar på sine
hjemmesider og som tilsynelatende ikke prioriterer etikkarbeidet høyt.
I kontrast til olje- og gassektoren har vi kun identifisert tre norske gruveselskaper som er aktive i
Afrika og et leverandørselskap. To av selskapene, Avocet Mining og IGE Resources, har svake etiske
retningslinjer, som ikke bygger på ILOs kjernekonvensjoner eller internasjonalt anerkjente
standarder for arbeidsmiljø. På IGEs hjemmesider antydes det sågar at selskapet er medlem av
Global Compact, men nærmere undersøkelser viser at det ikke er tilfelle. Det tredje selskapet
Hudson Bay Resources har ikke etiske retningslinjer for sin virksomhet, mens leverandørselskapet
Devico har til vår overraskelse besluttet å hemmeligholde sin etikkpolicy. Erfaringsmessig er det
selskaper som i liten grad har arbeidet med samfunnsansvar som velger å tilbakeholde denne
typen informasjon.
Selv om norske selskap er lite aktive innen gruvedrift i Afrika, har Statens Pensjonsfond Utland
(SPU), også kalt Oljefondet, sett verdien av å investere i utvinning av mineraler på kontinentet. SPU
har investert 25,7 milliarder kroner i 15 av de 20 største gruveselskapene. Gruvesektoren anklages
jevnlig for brudd på menneskerettighetene og miljøødeleggelser. Fire av de 20 største selskapene
er også kastet ut av fondet nettopp på grunn av brudd på de etiske retningslinjene. Det til tross,
flere av selskapene som fortsatt er i SPUs portefølje er forbundet med dårlige arbeidsforhold og
miljøødeleggelse.

i

Liv Marte Nordhaug: Norsk olje- og gassindustri i Vest-Afrika. En oversikt, 2006.
http://www.framtiden.no/doc_download/489-norsk-olje-og-gassindustri-i-vest-afrika
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Kampen om afrikanske ressurser er ventet å tilta i årene som kommer. Norske selskaper er ventet
å styrke sin posisjon i det afrikanske markedet, spesielt innen undervannstjenester. Det er et
tankekors at kun et mindretall av disse selskapene overhodet har gjennomtenkte etiske
retningslinjer for sin virksomhet.
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Forkortelser og akronymer
BNP

Bruttonasjonalprodukt

CIA

Central Intelligence Agency

CSR

Corporate social responsibility

DN

Dagens Næringsliv

DNO

DNO International ASA

E&P

Exploration and production

EER

Energy Equity Resources

EIA

Environmental impact assessment

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

EMS

Environmental management system/miljøforvaltningssystem

Fivh

Framtiden i våre hender

FN

De forente nasjoner

GNPC

Ghana National Petroleum Corporation

GRI

Global Reporting Initiative

HBR

Hudson Bay Resources

HMS

Helse-, miljø og sikkerhet

ICMC

International Cyanide Management Code

IEA

International Energy Agency

ILO

International Labour Organization

IPIECA

The global oil and gas industry association for environmental and social issues

LNG

Liquified natural gas

MC

Mineral Commission (Ghana)

NGO

Non-governmental organization

NGU

Norges Geologiske Undersøkelser

OFS

Oilfield service company/oljeserviceselskap

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries

PGM

Platinametaller

PWYP

Publish What You Pay

SPU

Statens Pensjonsfond Utland

TI

Transparency International

UD

Utenriksdepartementet

USGS

U.S. Geological Survey

VPSHR

Voluntary Principles of Security and Human Rights
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Metode
Denne rapporten gir en beskrivelse av utvinningsindustrien i Afrika generelt, og av norske
utvinningsinteresser i regionen spesielt. Informasjonen er innsamlet i perioden mai-november
2012.
Generell bakgrunnsinformasjon og statistikk om gruveindustrien i Afrika er i all hovedsak hentet
fra U.S. Geological Survey (USGS) Minerals Yearbook (2009, 2010). Dette er en av de mest
omfattende sammenstillingene av data på området, og en av få oppdaterte kilder på produksjon,
reserver og prognoser vedrørende gruveindustrien. Opplysninger er i tillegg innhentet fra
myndigheter, internasjonale institusjoner og private forskningsinstitusjoner. Merk at
fremtidsprojeksjonene til USGS bygger på planer og forventninger om hvordan industrien vil
utvikle seg, rapportert av industrien selv, og at de følgelig ikke representerer USGS spådommer.
Det er følgelig en viss usikkerhet knyttet til disse tallene.
Informasjon om norske gruveselskap med interesser i Afrika er hentet fra nasjonale og
internasjonale medier, fra Norsk Bergindustris hjemmesider, NGO-rapporter og generelle
internettsøk. Opplysningene er sammenstilt med opplysninger fra norske ambassader i Afrika, om
hvilke selskaper som er aktive i de respektive landene. i
Generell bakgrunnsinformasjon om olje- og gassindustrien er blant annet hentet fra «BP Statistical Review of World Energy, 2012» og «CIA World Fact Book 2012», to omfattende
sammenstillinger av produksjonsdata og reserver. I tillegg er det blant annet innhentet informasjon
fra internasjonale organisasjoner som Verdensbanken og IEA, medietreff, NGO-rapporter og
konsulentrapporter.
Informasjon om hvilke norske olje- og gasselskap som opererer i Afrika er innhentet gjennom
generelle internettsøk, nettportaler som Rigzone.com og MBendi.com m.fl., medietreff, NGOrapporter, lister fra norske ambassader, og selskapenes egne nettsider og årsrapporter. Vi har med
hensyn til tidsbegrensning ikke hatt tid til å kontakte selskapene direkte eller verifisere
opplysningene som er fremkommet.
Informasjon om selskapenes etikkarbeid er primært hentet fra selskapenes hjemmesider,
årsrapporter og eventuelle CSR-rapporter.ii Det understrekes at vi i denne utredningen, av
kapasitetshensyn først og fremst har fokusert på kvantitative mål som om virksomheten har etiske
retningslinjer, CSR-ansvarlig, CSR-nettside, oppfølgingsrutiner, lokalt engasjement m.m. Denne
rapporten har ikke hatt som mål å verifisere de opplysningene som selskapene oppgir, og det er
erfaringsmessig ikke nødvendigvis sånn at selskapets uttalte CSR-policy, samsvarer med selskapets
praksis.
Med hensyn til tilgjengelig tid har vi innhentet mer inngående informasjon om olje-, gass- og
gruveselskaper som driver direkte utvinning av olje, gass og mineraler. For leverandører til
gruveindustrien og oljeserviceselskap gjengis mer kortfattede data.
Omsetningstall for norske selskap er hentet fra søketjenesten 180.no, oppgitt som
driftsinntekter/omsetning per 2011.

i

Organisasjonen Fellesrådet for Afrika tok i 2012 kontakt med samtlige norske ambassader og konsulater for å få
informasjon om hvilke norske selskaper som er aktive i de respektive landene. FIVH har fått til gang til denne listen som
gjenspeiler informasjonen tilgjengelig for de enkelte ambassadene.
ii

I et ytterst fåtall tilfeller har vi kontaktet selskapene direkte for å få mer informasjon.
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Det understrekes at listene over norske selskaper i Afrika ikke er uttømmende. Det kan og trolig vil
være selskaper vi ikke har fanget opp, som har virksomhet på kontinentet. Både gruve og
petroleumssektoren er svært dynamiske bransjer, hvor fusjoner og oppkjøp forekommer hyppig.
Det tas forbehold om at noen selskaper kan ha blitt oppløst, kjøpt opp, eller ha lagt ned sin
virksomhet i Afrika, osv., under utarbeidelse av denne rapporten.
Begreper
Mineraler kan deles inn på flere måter. En måte som kan gjenfinnes i litteraturen som omhandler
gruveindustri i Afrika, og som er lagt til grunn i denne rapporten, er å dele mineralene i metaller
(for eksempel bauksitt, kopper, gull, og kobolt), industrielle mineraler (for eksempel diamanter) og
minerale brennstoff (kull).1 NGU deler blant annet mineralene inn i industrimineraler, metallisk
malm, energimineraler, naturstein og byggeråstoff.2 Industrimineraler er mineraler av økonomisk
verdi som produseres på grunn av sine fysiske og kjemiske ikke-metalliske egenskaper, med unntak
av fossile brennstoffer, vann og edelstener. Metallisk malm er bergarter som inneholder mineraler
med metaller med en egenvekt på over 5.0 i slik at de kan utvinnes med økonomisk gevinst.
Energimineraler er mineraler som kan avgi energi ved forbrenning. Naturstein er all stein som kan
sages, spaltes eller hugges til plater og egner seg til bruk i utearealer, bygninger og monumenter. I
kategorien «byggeråstoff» inngår sand, grus, pukk og leire.
Integrerte oljeselskaper er selskaper som gjennomfører alle typer oppgaver: utvinning og foredling
av petroleum i form av råolje, naturgasskondensat og naturgass, transport og lagring, samt
forsyning og salg av raffinerte og ikke-raffinerte petroleumsprodukter. Aktivitetene omfatter alt fra
oljeleting og utforsking, oljeutvinning, oljeraffinering og transport, for eksempel gjennom tankskip
og rørledninger, til markedsføring og detaljsalg. Et uavhengig oljeselskap er et selskap som ikke er
et integrert selskap og som får det meste av sine inntekter fra produksjonen av råolje/gass. De
driver kun med letevirksomhet og produksjon, ikke raffinering, markedsføring eller salg.
Oljeserviceselskap (OFS) leverer alle typer av olje- og gassrelaterte produkter eller tjenester mot
oppstrøms olje- og gassindustri. Det er produkter og tjenester som oljeselskap er avhengig av for å
drive sin virksomhet, eksempelvis boring, reparasjoner, konsulenttjenester og boreslamstjenester. i
Andre leverandører som ikke leverer olje- og gass-relaterte produkter og tjenester, inngår ikke
blant oljeserviceselskapene. Vi har i denne rapporten valgt å legge en snevrere definisjon av OFS til
grunn: med oljeserviceselskap siktes det her til selskap, som for å kunne levere tjenester til olje- og
gassindustrien, må være fysisk til stede hvor utvinningen finner sted og som krever mer enn ren
"tankekraft". Typiske IT, management og konsulenttjenester vil følgelig ikke behandles under
oljeserviceselskap i denne rapporten, men kategoriseres under "andre leverandører".
Med begrepet norsk selskap siktes det her til selskap som har en viss grad av tilknytning til Norge,
enten i form av norske eiere, hovedkontor i Norge, registrering på Oslo Børs og/eller en historisk
tilknytning til landet. Multinasjonale selskaper som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, men som har
et datterselskap i Norge, er ikke omfattet av denne definisjonen.
Med begrepet etiske retningslinjer (eng.: code of conduct) sikter vi i denne rapporten til
internasjonalt anerkjente standarder for faglige rettigheter og menneskerettigheter; deriblant
International Labour Organizations (ILO) kjernekonvensjoner, FNs barnekonvensjon art. 32, og FNs
menneskerettigheter, samt nasjonal lovgivning i produksjonslandet. Begrepet, slik vi her definerer
det, inkluderer ikke lovpålagte krav om helse-, miljø- og sikkerhet (HMS), regler mot sosial dumping
eller selskapenes retningslinjer for anti-korrupsjon.
i

En mer inngående definisjon av begrepet kan finnes her:
http://www.regjeringen.no/upload/OED/Rapporter/Rapport_Rystad-Energy_Internasjonal-omsetning-fra-norskeoljeserviceselskapert.pdf
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Bakgrunn
Afrika er i forrykende utvikling. Mange afrikanske land opplever i dag en sterk sosial og økonomisk
vekst. Det rapporteres at Afrika har mellom sju av verdens ti raskest voksende økonomier. Ghana
hadde eksempelvis en formidabel vekst på 22,5 % i 2011. Angola har hatt en årlig vekst på 8-15 %
siden 2002. Den høye veksten er imidlertid ikke noen få land forunt, men preger mer eller mindre
hele kontinentet. Olje, gass og mineralressurser er en viktig inntektskilde og bidrag til vekst for
mange av de afrikanske statene, men selv i land uten slike ressurser vokser økonomien.
Utenlandsinvesteringene i Afrika er tidoblet det siste tiåret. I takt med en økende internasjonal
interesse for Afrikas mineralrikdom har stadig flere norske selskaper de siste årene rettet sitt fokus
mot kontinentet. Staten Norge og norske selskap har hittil investert mer enn 100 milliarder kroner
bare i Angola. Parallelt har norsk eksport til Afrika de siste fem årene økt med 76 %. Store olje- og
gassfunn på kontinentet de siste årene har ikke gjort interessen mindre.
Til tross for økende norsk interesse i afrikanske mineralråvarer, finnes det ingen god og oppdatert
oversikt over hvor mange norske olje-, gass- og gruveselskaper som opererer i Afrika, hvilke de er
og hvor de opererer. Lite informasjon finnes det også om hvordan de driver sin virksomhet.
Utvinningsindustriens historie er full av eksempler på dårlige og farlige arbeidsforhold, korrupsjon,
skatteunndragelse, kapitalflukt og miljøproblemer. Problemene vedvarer den dag i dag og
avdekkes hyppig i NGO-rapporter og massemedier. Til tross for disse problemsstillingene finnes det
altså ingen oversikt over hvordan norske selskaper forholder seg til etikk og samfunnsansvar når de
går inn i Afrika.
Denne rapporten sikter å fylle overnevnte kunnskapshull ved å identifisere norske selskap som er
aktive i Afrika, i hvilke områder de opererer, samt hvilken praksis og policy de legger til grunn for
sine operasjoner.
Denne rapporten har følgende målsetning:







Identifisere hvilke afrikanske land som i dag produserer olje- og gass, og hvilke internasjonale
oljeselskaper som har hovedinteresser i disse landene.
Kartlegge hvilke afrikanske land som er i letefase, og hvilke selskaper som har de viktigste
letelisensene.
Kartlegge hvilke norske olje-, gass- og oljeserviceselskaper som opererer i hvert enkelt land.
Identifisere hvilke afrikanske land som er store innenfor gruvevirksomhet, og hvilke store
internasjonale - eventuelt nasjonale – selskaper som er størst innenfor denne sektoren.
Kartlegge hvilke norske gruveselskap som opererer i hvert enkelt afrikansk land.
Vurdere hvorvidt de norske utvinningsselskapene har etiske retningslinjer for
samfunnsansvar, og hvordan de forholder seg til etiske og menneskerettslige utfordringer.

9

Norsk utvinningsindustri i Afrika

1.

Olje- og gass i Afrika

1.1

Oljeproduksjon

I 2010 ble det produsert olje i 23 afrikanske land (Tabell 1.1).3 Totalt produserte disse landene 8,3
millioner fat olje daglig dette året, tilsvarende 10,4 % av den samlede globale produksjonen. Til
sammenligning ble det i gjennomsnitt produsert 1,7 millioner fat daglig på norsk sokkel i 2011. Det
meste av produksjonen i Afrika foregår i Nord-, Sentral og Vest-Afrika, hvorav de fire eneste
afrikanske OPEC medlemmene Nigeria, Algerie, Angola og Libya, står for 73 prosent av det daglige
produksjonsvolumet.4
En oversikt over oljeproduserende land i Afrika og deres respektive andel av samlet global
produksjon, basert på tall fra CIA World Fact Book 2012, er gitt i appendiks 1.
Tabell 1.1. Oversikt over afrikanske land med oljeproduksjon og respektive produksjonsvolum.
Land

Fat per dag

Nigeria

2 458 000

Algerie

2 078 000

Angola

1 988 000

Libya

1 789 000

Egypt

662 600
i

514 300

Ekvatorial-Guinea

322 700

Kongo-Brazzaville

302 200

Gabon

227 900

Sør-Afrika

192 100

Tsjad

126 200

Tunisia

83 720

Kamerun

65 330

Sudan/Sør-Sudan

Ghana

ii

63 100

Elfenbenskysten

44 880

Kongo-Kinshasa

21 000

Mauritania

11 640

Marokko

3 938

Zambia

190

Kenya

136

Somalia

110

Senegal

65

Sierra Leone

25

Kilde: CIA World Fact Book, tall fra 2010
i

Tre fjerdedeler av produksjonen skjer i det nye landet Sør-Sudan.

ii

Ghana har nylig oppdaget store reserver olje, som ikke er gjenspeilet i tall fra 2010.
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Produksjonsvolumet i Afrika har vært rimelig stabilt i perioden 2005-2010, for deretter å falle med
12,8 % fra 2010 til 2011 (Figur 1.1.).5 Nedgangen skyldes til dels politisk uro i Libya og Sudan, samt
fall i produksjon i kjente produksjonsland, eksempelvis Egypt, Tsjad, DR Kongo og Gabon, som følge
av reduserte og vanskelig tilgjengelige reserver.6 Også i Angola og Algerie falt produksjonen noe
dette året.

Figur 1.1. Afrikas samlede produksjon (tusen fat daglig) i perioden 2001-2011.

Kilde: BP - Statistical Review of World Energy, juni 2012

1.2

Oljereserver

Det ble i 2011 beregnet at åtte prosent av verdens kjente oljereserver, i underkant av 133
milliarder fat, fantes i Afrika (Tabell 1.2). Til sammenligning har Venezuela, som trolig er det landet
med størst oljereserver i verden, påvist nærmere 300 milliarder fat oljeekvivalenter.i Den
afrikanske andelen av verdens oljeressurser har økt marginalt (0,4 prosentpoeng) fra 2001 til 2011,
mens den absolutte produksjonsøkningen har vært på 37 prosent i samme periode. Differansen
mellom kontinentets andel av verdens oljeressurser og produksjon gjenspeiler blant annet at det i
samme tidsperiode er påvist store reserver andre steder, fremfor alt i Venezuela. 7

i

En oljeekvivalent er en enhet som brukes for å angi et samlet energiinnhold av alle typer petroleum i en
petroleumsforekomst, ved å summere ekvivalente mengder av olje, gass, NGL og kondensat. Ett fat oljeekvivalent
tilsvarer 0,146 tonn oljeekvivalenter.
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Tabell 1.2. Afrikas andel av globale oljereserver og samlet global produksjon (1991, 2001 og
2011)
1991

2001

2011

Andel Afrika (%)

5,8

7,6

8,0

Produksjon Afrika (tusen mill. fat)

60

97

133

Global produksjon (tusen mill. fat)

1033

1267

1653

Oljereservene i Libya, Nigeria, Algerie og Angola utgjør 85 prosent av kontinentets kjente
oljereserver i 2011 (Tabell 1.3). Til tross for at det er påvist store mengder olje også i Uganda, så
har landet enda ikke kommet i gang med produksjon.

Tabell 1.3. Oversikt over de afrikanske landene med påviste oljereserver med estimert volum
(fat).
Land

Påviste oljereserver

Libya

46 420 000 000

Nigeria

37 200 000 000

Algerie

12 200 000 000

Angola

9 500 000 000

Sudan

5 000 000 000

Egypt

4 400 000 000

Gabon

2 000 000 000

Kongo-Brazzaville

1 600 000 000

Tsjad

1 500 000 000

Ekvatorial-Guinea

1 100 000 000

Uganda

1 000 000 000

Ghana

660 000 000

Tunisia

425 000 000

Kamerun

200 000 000

Kongo-Kinshasa

180 000 000

Elfenbenskysten

100 000 000

Mauritania

100 000 000

Sør-Afrika

15 000 000

Benin

8 000 000

Marokko

680 000

Etiopia

430 000

Kilde: CIA World Fact Book, tall fra 2011

Tall fra BPs årlige kartlegging, BP Statistical Review of World Energy 2012, antyder at
oljeproduksjonen i land som tidligere ikke har hatt produksjon er sterkt økende. Andelen ”andre
afrikanske land”, som omfatter alle land som ikke er blant de ti største oljeprodusentene i Afrika,
12

økte sin produksjon med 52,7 prosent fra 2010 til 2011.8 Et av landene i denne kategorien var
Ghana som nylig har oppdaget store mengder olje og som så vidt er kommet i gang med
produksjon.
I tillegg til landene som er listet opp ovenfor foregår det storstilt letevirksomhet i en rekke land –
deriblant land som hittil har hatt begrenset oljeproduksjon, men som har satt i gang produksjon i
2012. Dette vil behandles samlet med letevirksomhet etter gass, i avsnitt 1.1.5.

1.3

Gassproduksjon

Det ble produsert 206 milliarder m 3 gass i Afrika i 2009, tilsvarende rundt 6 prosent av den totale
globale produksjonen (Tabell 1.4).9 Til sammenligning ble det produsert i overkant av 100
milliarder m3 gass i Norge i 2011. Det meste av den eksisterende gassproduksjonen på det
Afrikanske kontinentet foregår i Nord-Afrika. Men også landene Nigeria (Vest-Afrika), EkvatorialGuinea (Sentral-Afrika) og Mosambik (Øst-Afrika) har stor gassproduksjon. De fire landene, Algerie,
Egypt, Nigeria og Libya, står for til sammen 91 prosent av gassproduksjonen på det afrikanske
kontinentet.

Tabell 1.4. Oversikt over gassproduserende afrikanske land og produksjonsvolum (m 3) i 2009.
3

Land

Gass (m )

Algerie

85 140 000 000

Egypt

62 690 000 000

Nigeria

23 210 000 000

Libya

15 900 000 000

Ekvatorial-Guinea

6 270 000 000

Tunisia

3 600 000 000

Mosambik

3 600 000 000

Sør-Afrika

1 900 000 000

Elfenbenskysten

1 600 000 000

Angola

690 000 000

Tanzania

658 000 000

Kongo-Brazzaville

530 000 000

Gabon

80 000 000

Marokko

60 000 000

Senegal

50 000 000

Kamerun

20 000 000

Kilde: CIA World Fact Book, tall fra 2009
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1.4 Gassreserver
Afrika har i alt syv prosent av verdens påviste gassreserver (2011), i underkant at 15 tusen
milliarder m3. Til sammenligning er Norges påviste gassreserver på ca. 2 tusen milliarder m 3 (Tabell
1.5). Gassreservene er i all hovedsak lokalisert i Nord-Afrika og Nigeria.

Tabell 1.5. Oversikt over afrikanske land med påviste gassreserver og volum (m 3) i 2011.
Land

Gassreserver

Nigeria

5 292 000 000 000

Algerie

4 502 000 000 000

Egypt

2 186 000 000 000

Libya

1 548 000 000 000

Angola

309 800 000 000

Kamerun

135 100 000 000

Mosambik

127 400 000 000

Etiopia

113 000 000 000

Kongo-Brazzaville

90 610 000 000

Sudan/Sør-Sudan

84 950 000 000

Tunisia

65 130 000 000

Namibia

62 290 000 000

Rwanda

56 630 000 000

Ekvatorial-Guinea

36 810 000 000

Elfenbenskysten

28 320 000 000

Mauritania

28 320 000 000

Gabon

28 320 000 000

Ghana

22 650 000 000

Uganda

14 160 000 000

Sør-Afrika

13 730 000 000

Tanzania

6 513 000 000

Somalia

5 663 000 000

Marokko

1 444 000 000

Benin

1 133 000 000

Kongo-Kinshasa

991 100 000

Kilde: CIA World Fact Book, tall fra 2011

Landene med de største påviste gassreservene sammenfaller generelt med de landene som har
størst produksjon. Etiopia, Sudan/Sør-Sudan, Namibia og Rwanda utgjør noen av unntakene,
ettersom dette er land med store kjente gassreserver, som hittil ikke er satt i produksjon.
Mauritania, Ghana, Uganda og Somalia er andre eksempler på land hvor det er påvist betydelige
mengder gass, men hvor produksjonen av ulike årsaker ikke er kommet i gang.
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1.5

Letevirksomhet – olje og gass

Det pågår storstilt letevirksomhet etter olje og gass i Afrika, både i land med påviste reserver og
produksjon, og i land uten påviste reserver. Utviklingen har tiltatt de siste årene, både som følge av
høyere priser på petroleumsprodukter og bedre teknologi til å utvinne ressurser som tidligere har
vært vanskelig å komme til.10 Etterspørsel og prisoppgang på petroleumsprodukter er faktorer som
henger tett sammen med graden av letevirksomhet i Afrika og andre steder.i Som følge av den økte
leteaktiviteten er det de siste årene oppdaget mange nye store forekomster av olje og gass i Afrika.
I tillegg er det identifisert en rekke områder som potensielt kan inneha olje og gass. Som vi vil vise i
kapittel 2 har dette også ført til at flere norske selskap har meldt sin interesse.
Våre undersøkelser viser at i alt 44 afrikanske land, 80 % av landene på kontinentet, nå driver
letevirksomhet etter olje og gass, i den betydning at det er delt ut letelisenser og satt i gang
forskjellige typer undersøkelser (geologiske undersøkelser, prøveboring, vurdering av kommersiell
styrke, osv.). Tradisjonelt har olje og gassvirksomheten vært størst i Nord- og Vest-Afrika, hvor det
over flere tiår er påvist store olje og gassreserver, med Nigeria, Angola, Algerie og Libya som de
store flaggbærerne. Nå letes det derimot etter olje over hele kontinentet, også i land som ikke
tidligere har vært i oljeselskapenes søkelys.
Det foregår i dag letevirksomhet i store deler av Sentral-Afrika, både i land som Angola, Gabon og
Ekvatorial-Guinea, hvor oljeindustrien er godt etablert, og i land som Tsjad, Sao Tome og Principe
og DR Kongo hvor det tidligere har vært begrenset aktivitet. Våre undersøkelser antyder at det
generelt finnes langt flere leteselskaper i de landene hvor det er påvist olje- eller gassreserver, enn
det gjør i land hvor ressursene ikke er påviste eller dokumentert kommersielt drivkraftige.
Olje- og gassvirksomheten i Vest-Afrika har lenge vært dominert av Nigeria, Afrikas største
oljeproduserende land. I 2007 ble det imidlertid gjort et stort oljefunn utenfor kysten av Ghana og
landet seiler nå opp som en ny storprodusent. Som følge av suksesshistoriene fra Ghana er det
senere satt i gang letevirksomhet i en rekke naboland (langs kysten): Senegal, Gambia, GuineaBissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Togo og Benin. Som følge av like geologiske
formasjoner offshore blant disse landene, har selskapene stor tro på å finne olje og gass i området.
Også onshore i Mali og Niger, land som ikke grenser til havet, pågår det leteaktivitet.
I Nord-Afrika er situasjonen noe annerledes. Også her pågår det letevirksomhet i de fleste land,
men bildet preges av at de kjente oljeproduserende landene de siste årene har måttet være mer
frempå for å oppmuntre til fortsatt leteaktivitet. Mye av de betydelige ressursene som finnes i
eksempelvis Algerie, Egypt og Libya er allerede kartlagt og industrien anser det som mindre
sannsynlig å oppdage nye drivkraftige reserver i disse landene. Sudan mistet 75 % av sin
produksjon i 2011, da Sør-Sudan ble et uavhengig land. 11 Som følge av dette har landet den siste
tiden aktivt oppfordret internasjonale selskaper til storstilt leteaktivitet etter olje- og gass, i et
forsøk på å finne ressurser som kan kompensere for tapte inntektskilder.
I Sørlige Afrika er det begrenset med aktivitet, men både i Sør-Afrika og Namibia er det
letevirksomhet, hovedsakelig etter gass offshore.
De siste årene har interessen rundt Øst-Afrika eksplodert. Regionen er fortsatt lite kartlagt og
området har inntil nylig vært av begrenset interesse for oljeselskapene. Da det britiske selskapet
i

Tidligere erfaring har imidlertid vist at letevirksomhet kan være økende også når prisen er synkende.
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Tullow Oil fant 2 milliarder fat olje i Uganda i 2010, fikk imidlertid mange øynene opp for både
landet og omkringliggende områder. Senere er reservene i Uganda oppgradert til 3,5 milliarder
fat.12 Litt senere oppdaget selskapene Andarko, Cove og Eni et av verdens største gassfelt utenfor
Mosambik. Det er i tillegg oppdaget betydelige olje-/gassreserver i Tanzania, Kenya, Madagaskar,
Etiopia, Mosambik og på Seychellene.13i Men også i de fleste andre land i regionen pågår det
leteaktivitet i varierende grad. I noen tilfeller dreier det seg om et fåtall selskaper, andre ganger er
det delt ut lisenser til mange forskjellige selskaper. Det har inntil nylig vært lite letevirksomhet i
Øst-Afrika; kun 500 brønner er boret, mot 20.000 i Nord-Afrika og 14.00 i Vest-Afrika.14

1.6

Internasjonale selskaper med aktivitet i Afrika

Olje og gassutvinningen i Afrika ledes i dag av store multinasjonale selskaper som italienske ENI og
franske Total SA, og ExxonMobil, Chevron, Shell og BP. De seks selskapene står for den største
daglige produksjonen på kontinentet og er såkalt integrerte selskaper, det vil si at de står for hele
produksjonskjeden fra letefase til salg av ferdigvare.15 Det er verdt å notere at for flere av de store
selskapene er virksomheten i Afrika av stor betydning: omsetningen i Afrika representerer mellom
20-25 % av den totale omsetningen i de tre selskapene ENI, Total og Hess. 16 Til sammenligning
utgjør den afrikanske virksomheten mellom 5-10 % i ExxonMobil, Shell og ConocoPhilips.
I 2009 ble det registrert 550 uavhengige olje- og gasselskaper i Afrika, som enten drev med
letevirksomhet eller produksjon.17 Antallet er anslått å stige til 800 frem mot 2015. Selv om antallet
nordamerikanske og britiske selskaper utgjør en stor andel av selskapene på kontinentet, har det
de siste årene vært en sterk økning av statlige selskaper og selskaper fra andre deler av verden,
deriblant kinesiske (PetroChina, China National Petroleum Corp., Sinochem Group, Sinopec, m.m),
indiske (Videocon, Bharat Petroleum, Gujarat State Petroleum Corporation m.m.), malaysiske
(Petronas) og russiske selskaper (Gazprom, Rosneft, Lukoil m.m.).
Afrika har tiltrukket seg en rekke uavhengige lete- og produksjonsselskaper (E&P).ii Disse
selskapene, deriblant Tullow Oil som står bak store funn i Ghana, Uganda og Tanzania de siste
årene, er relativt små, men har likevel vist seg å være svært konkurransedyktige.
Den afrikanske oljebransjen er i kontinuerlig forandring. Tilstrømningen av et økende antall
utvinningsselskaper, samt få nye letelisenser i etablerte oljeområder og land, bidrar til å øke
konkurransen mellom aktørene i bransjen. 18 Tilgangen på penger, geopolitiske forandringer og
knapphet på kreditt er faktorer som kan gjøre det vanskelig for små aktører. Fusjoner og
overtakelser forekommer hyppig i bransjen og oljebransjen i Afrika er intet unntak. Både statlige
selskaper, etablerte multinasjonale selskaper og store uavhengige selskaper er i stand til å overta
olje og gassfeltene som er oppdaget i regionen, av mindre uavhengige selskaper. Enkelte mindre
selskaper har som sin business-strategi å selge ut sine tidlig-fase-prosjekter, med god fortjeneste til
større selskaper.iii I Afrika finnes det flere selskap som ser ut til å gå med slike planer. En viktig
forklaring til hvorfor små selskaper velger å trekke seg ut i denne fasen, er at det å stå for selve
i

Det neste steget etter at ressursene er påvist er å vurdere funnets kommersielle driftspotensiale.

Exploration & Production (E&P) sektoren, også kalt oppstrøms oljesektor, brukes om selskaper som driver
letevirksomhet og produksjon av olje og gass. Disse selskapene står normalt ikke for transport, raffinering og salg til
konsumentleddet.
ii

iii

Cove Energy, med 8,5 % eierandel i olje- og gassfelt i Mosambik, Tanzania og Kenya, er et eksempel på et slikt selskap.
Selskapet ble kjøpt opp av thailandske PTT sommeren 2012. Les mer om dette her:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a73f8526-d258-11e1-abe7-00144feabdc0.html#axzz27ICI9WYk
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produksjonen ofte krever store økonomiske muskler. Særlig gjelder det i land uten kystgrense eller
når reservene befinner seg på dypt vann. Å bore en letebrønn kan koste noen titalls millioner
kroner, mens en kommersiell utvikling av prosjektet kan koste milliarder. 19 Følgelig så kan
kommersiell produksjon, logistikk, raffinering og salg fort velte et lite selskap overende. Som følge
av dette, har det også vært tilfeller hvor små selskaper i finansielle vansker, det vil si som ikke har
klart å oppdrive investeringsmidler til videre drift, har blitt solgt på «billigsalg». 20 Samtidig er det
mye som tyder på at de store oljeselskapene i større grad er på vei inn i Afrika, i lys av de store
funnene som er gjort de siste årene.
Utviklingen i oljesektoren representerer imidlertid også en utfordring for de store oljeselskapene.
Såkalte oljeserviceselskaper (eng.: oilfield service companies, OFS), er arbeidshestene som utfører
alle typer tjenester som oljeselskaper er avhengige av for å drive sin virksomhet. OFS-ene er langt
mindre kjente enn oljeselskapene, men har de siste årene gått forbi mange av de største
oljeselskapene målt i omsetning eller verdi. Halliburton, Baker Hughes, Weatherford Int. og
Schlumberger er de største aktørene på OFS-markedet, hvorav sistnevnte er verdt mer enn
eksempelvis Statoil, ENI og ConocoPhilips.21 På 1980-tallet besluttet mange oljeselskap å sette ut
grovarbeid som boring og avfallshåndtering, ettersom det likevel ga lave marginer. OFS-ene har
siden den gang tilegnet seg flere og flere oppgaver, og satset stort på teknologisk utvikling, med
det resultat at mange i dag kan utføre tjenester oljeselskapene ikke kan selv. Dette har bidratt til å
forskyve maktbalansen i bransjen.22 De store oljeselskapene har gjort seg avhengige av kostbare og
høyt ettertraktede tjenester. Dessuten har fremveksten av OFS-selskapene gjort det mulig for
statlige oljeselskaper og mindre uavhengige selskaper å gjøre arbeidet selv. Der de tidligere måtte
ha hjelp fra de store oljeselskapene, kan de i dag leie inn ett eller flere OFS, som for øvrig også er
villig til å ta deler av risikoen.
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2.

Norske olje- og gassinteresser i Afrika

2.1.

Oljeselskapene

Det er omtrent tjue år siden Statoil og Hydro første gang etablerte seg med olje- og
gassproduksjon i Afrika. Siden den gang har det som nå er blitt ett selskap etablert seg i en rekke
afrikanske land, og blitt etterfulgt av en rekke andre norske virksomheter innen olje- og
gassektoren. Produksjonsfall på norsk sokkel har gradvis fått selskapene til å løfte blikket ut over
landegrensene og flytte en større del av virksomheten utenlands. En utredning av ECON på
oppdrag av Utenriksdepartementet i 2004 slo fast at Afrika var det mest attraktive markedet for
norsk oljeindustri.23 Året etter ble det norske bistandsprogrammet "Olje for utvikling" lansert. I
skrivende stund involverer programmet 12 afrikanske land. 24
I vår kartlegging av norske olje- og gassinteresser i Vest-Afrika i 2006, ble det identifisert fire
norske oljeselskaper med tilstedeværelse i denne oljeintensive regionen: Statoil, Hydro, DNO og
Energy Equity Resources (EER). Nå seks år senere, er det fortsatt ikke mer enn fem norske
selskaper som driver letevirksomhet og produksjon av olje og gass i Afrika. i Sammensetningen er
riktignok ikke lenger den samme. Statoil og Hydro ble til ett selskap og EER har gitt slipp på sine
norske bånd.ii Statoil og DNO har i tillegg fått selskap av tre nye oljeselskaper: Rocksource ASA og
InterOil E&P ASA, begge etablert i 2005 samt Panoro Energy som ble etablert i 2009.
2.1.1.

Statoil ASA

Statoil er Norges største selskap, med virksomhet i 30 land. Selskapet er et integrert oljeselskap
som er engasjert i alle ledd i oljeindustrien.iii Den norske stat eier, gjennom Olje- og
energidepartementet, to tredjedeler av aksjene i Statoil. Ytterligere 3,4 % eies gjennom
Folketrygdfondet, som er underlagt Finansdepartementet. Selskapet står for tre fjerdedeler av
olje- og gassutvinningen på den norske kontinentalsokkelen. Rundt en femtedel av selskapets
produksjon i 2010 var i utlandet. I følge selskapet vil 40-50 % av selskapets investeringer de neste
fem årene være i utlandet.
STATOIL:
Virksomhet

Integrert oljeselskap

Afrikanske land

Angola, Nigeria, Algerie, Libya, Egypt, Ghana, Tanzania, Mosambik,

Etiske retningslinjer

Ja

ILO

Ja

Miljøpolicy

Ja

Lokalt engasjement

Ja

System for transparens

Ja

Strategi mot korrupsjon

Ja

i

Det kan ha vært andre oljeselskap som i 2006 var engasjert i andre deler av Afrika, men så langt vi har kunnet bringe på
det rene er det mindre sannsynlig.
ii

Energy Equity Resources (EER) er ikke lenger notert på Oslo Børs, men på Stockholm Børs. Ingen av hovedaksjonærene
er norske. Selskapet har ikke lenger drift eller kontor i Norge.
iii

Integrerte oljeselskap gjennomfører alle typer oppgaver: utvinning og foredling av petroleum i form av råolje,
naturgasskondensat og naturgass, transport og lagring, samt forsyning og salg av raffinerte og ikke-raffinerte
petroleumsprodukter. Aktivitetene omfatter alt fra oljeleting og utforsking, oljeutvinning, oljeraffinering og transport,
for eksempel gjennom tankskip og rørledninger, til markedsføring og detaljsalg. (Wikipedia)
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CSR-ansvarlig

Ja

CSR-nettside

Ja

Omsetning

646 milliarder kr (2011)

Nettverk/medlemskap

FNs Global Compact, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), World
Economic Forum’s Partnership Against Corruption Initiative (PACI), Global
Environmental Management Initiative (GEMI), OCED Guidelines for Multinational
Enterprises, The global oil and gas industry association for environmental and social
issues (IPIECA), Transparency International, Amnesty International, Business Leaders’
Initiative on Human Rights (BLIHR), regionale utviklingsinitiativ, Miljøstiftelsen,
Naturvernforbundet, Norges Røde Kors, Norsk Flyktningråd og FNs utviklingsprogram.

Statoil i Afrika
Statoil har i dag virksomhet i en rekke afrikanske land, både i Nord-, Vest- og Øst-Afrika (Tabell
2.1). I 2006 hadde Statoil (og Hydro) kun produksjon i de to landene med størst produksjon, Angola
og Nigeria.25 Nå, seks år senere, er porteføljen utvidet med seks nye land. Angola er Statoils
viktigste utenlandssatsing. Selskapet etablerte seg i landet for tjue år siden og produserer i dag
rundt 170.000 fat oljeekvivalenter per dag (boed), på til sammen syv felt. I Angola samarbeider
Statoil blant annet med ExxonMobil, Total, BP, Sonangol (statlig), Marathon International,
Petroleum Angola, SSI Fifteen Limited, TEPA, Falcon Oil Holding, Petrobras og ENI. I Nigeria
begynte Statoil å produsere olje offshore i 2008. Feltet Statoil har en tjue prosent konsesjon på er
forventet å levere selskapet rundt 44.000 boed og ha en levetid på nærmere tjue år. I Nigeria
samarbeider Statoil med Chevron og Petrobras. I Algerie har Statoil, siden 2004, vært medeier i
landets tredje største gassfelt. Feltet, som er lokalisert onshore, drives i samarbeid med BP og
Sonatrach (statlig) og leverer rundt 9 milliarder m 3 per år. Statoil driver også letevirksomhet i
i
landet. I Libya driver selskapet produksjon og letevirksomhet etter olje og gass onshore. Selskapet
eier henholdsvis 10 og 12,5 % av Murzuq- og Mabruk-feltet, hvor de samarbeider med Akakus Oil,
Repsol, Mabruk Oil Operations og Total. I Egypt driver Statoil letevirksomhet etter olje og gass
offshore. Selskapet boret en tørr brønn i 2011, men opplyser at de likevel fortsetter
letevirksomheten i landet. I 2012 kjøpte Statoil seg inn i et prosjekt offshore i Ghana, drevet av
Hess Corporation, i samarbeid med Ghana National Petroleum Corporation (statlig). Feltet ligger
like sør for Jubilee-feltet, hvor Tullow Oil i 2007 oppdaget store oljereserver. I 2007 etablerte
Statoil virksomhet i Tanzania. I samarbeid med ExxonMobil boret selskapet sin første brønn
offshore i 2012, og her ble det oppdaget store reserver med gass. Statoil. Statoil har vært engasjert
i Mosambik siden 2006 og leter etter gass i to blokker offshore. Selskapet samarbeider her med
Tullow Oil.

i

Statoils virksomhet i Libya ble stengt ned som følge av politiske uroligheter i 2011, for deretter å settes i drift igjen åre t
etter.
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Tabell 2.1. Oversikt over Statoils virksomhet i Afrika (2011).
Ansatte

Inntekt

Oljeprod.

Gassprod.

(Mill. kr)

(1000 fat per dag)

(1000 fat per dag)

Utvikling

Letevirksomhet

Angola

33

14 812

173

-

Ja

Ja

Nigera

36

7 767

47

-

Ja

Ja

Algerie

26

3 476

22

42

Ja

Ja

Libya

44

692

4

-

Ja

Ja

Egypt

11

-

-

-

-

Ja

Ghana

-

-

-

-

-

Ja

Tanzania

-

-

-

-

-

Ja

Mosambik

-

-

-

-

-

Ja

Samfunnsansvar
Statoil har omfattende informasjon om sitt arbeid med miljø og samfunnsansvar på sine
hjemmesider.26 Selskapets etiske retningslinjer bygger på FNs Global Compacts ti prinsipper, ILOs
konvensjonene om rettigheter i arbeidslivet (deriblant kjernekonvensjonene),
menneskerettighetene og Voluntary Principles of Security and Human Rights (VPSHR). Sistnevnte
er et flerpartsinitiativ, bestående av NGO-er, nasjonale myndigheter og multinasjonale selskaper,
som har laget retningslinjer for samfunnsansvar og et system for oppfølging, spesielt tilrettelagt for
utvinningsindustrien.27
Statoil har nylig satt i gang en selskapsgjennomgang av egen businesspolicy og arbeidsprosesser på
menneskerettighets-området, i lys av FNs reviderte rammeverk «UN Guiding Principles on Business
and Human Rights».i I korthet går denne prosessen ut på systematisk å analysere og styrke
kunnskapen om områdene man engasjerer seg i (kultur, politikk, sikkerhet, etikk, m.m.); gjøre
grundige og systematiske sikkerhets- og konsekvensutredninger, spesielt i forhold til
menneskerettighet-relaterte problemstillinger, i forkant av investeringsbeslutninger; etablere
prosedyrer for CSR-revisjon/selskapsgjennomgang av tredje part, deriblant leverandører, partnere,
osv.
Det er de siste årene satset mye på kompetansebygging internt i organisasjonen. Samtlige
nyansatte i Statoil får en introduksjon til hvordan selskapet arbeider med menneskerettigheter og
faglige rettigheter.ii Prosjektledere, prosjektdeltakere, ansatte i ledelse og innkjøpsmedarbeidere
med flere får mer inngående opplæring. Leverandører som vil inngå kontrakt (verdt > 7 mill. kr)
med Statoil må undertegne på at de (og underleverandører) etterlever menneskerettighetene,
ILOs kjernekonvensjoner, etiske minimumsstandarder, HMS og anti-korrupsjonsregler.
Deklarasjonen som er brukt i 92,7 % av selskapets anskaffelser målt i verdi, blir så innfelt i
kontrakten.

i

Statoil har vært i dialog med FNs tidligere spesialrådgiver på CSR, John Ruggie, for å få innspill i dette arbeidet.
Selskapet har også hatt et samarbeid med International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers'
Unions (ICEM) siden 1998.
ii

Faglige rettigheter defineres her som grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, og finnes nedfelt i ILO sine konvensjoner
om grunnleggende prinsipper og rettigheter for ansatte i en virksomhet. De åtte kjernekonvensjonene står helt sentralt.
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Lokalt engasjement
Statoil oppgir på sine hjemmesider at de konsulterer og fører dialog med lokalbefolkningen, blant
annet som en del av selskapets konsekvensutredning. I situasjoner hvor det er stor risiko for
alvorlige samfunns- og miljøkonsekvenser opprettes klagemekanismer (noen ganger også om det
er begrenset risiko for negative konsekvenser). Selskapet skriver videre at de i tillegg vurderer
«passende» klagemekanismer som lokalbefolkningen kan ta i bruk, i de områdene selskapet har
virksomhet. Gjennom businessinitiativet IPIECA, som Statoil deltar i, arbeides det med å
identifisere og utvikle klagemekanismer for olje og gassprosjekter.

Åpenhet/korrupsjon
Statoil har et uttalt mål om å være et åpent og transparent selskap, med høy integritet. 28 Selskapet
støtter opp om Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) og forplikter seg følgelig til å
respektere og promotere EITIs retningslinjer i sin virksomhet. EITI er et flerpartsinitiativ som
arbeider for større åpenhet rundt transaksjoner i utvinningsindustrien. 29 Medlemsselskapene er
forventet å oppgi hvor mye de betaler i skatt og avgifter, og myndighetene hvor mye de mottar. i
Statoil har også inngått en samarbeidsavtale med Transparency International Norge og har et
aktivt medlemskap i Global Reporting Initiative (GRI).
Flere tiltak er satt i gang for å hindre korrupsjon i selskapet. Det gjennomføres screening av nye
investeringer, partnere, kontraktører og leverandører for integritetsbrudd og
menneskerettighetsbrudd. Det er videre innført obligatorisk anti-korrupsjon-opplæringsprogram
for samtlige ansatte. Videre er det arrangert workshops for ansatte som er spesielt utsatte for
korrupsjon og anti-korrupsjonskurs for leverandører og kontraktører i «nøkkelområder». Siden
2005 har Statoil hatt en global «etikk-hjelpelinje» hvor individer anonymt og konfidensielt kan
uttrykke bekymring i forhold til juridisk eller (u)etisk praksis i selskapet. Selskapet har opprettet en
etikkomite som skal sikre at slike problemstillinger gis full oppmerksomhet på et høyt
administrativt nivå. Som medlem i Global Compact slutter selskapet også om det 10. prinsippet om
anti-korrupsjon, og rapporterer årlig om progresjonen på området. Statoil støtter også opp om
Verdens Økonomiske Forums “Partnering Against Corruption Initiative (PACI)”, «Business Principles
for Countering Bribery (BPCP)», og OCEDs «Guidelines for Multinational Enterprises».

Miljøpolicy
Statoil har et omfattende miljøprogram, som innbefatter en rekke ulike områder. På selskapets
hjemmesider er det satt fokus på flere satsningsområder: ansvarlig vannforvaltning, forebygging av
vannforurensning og behandling av produsert vann; reduserte klimagassutslipp og forebygging av
utslipp i transport av olje- og gass; miljøovervåkning, bevaring av biodiversitet og forskning på
berørte økosystem; promotering av gass (LNG) som erstatning for kull og kjernekraft, motivert av
lavere utslippsgenerering; «karboneffektivisering» gjennom lavere klimagassutslipp per produserte
fat med olje/gass; karbonfangst og lagring; bærekraftig utvinning av olje- og gass i Arktis og av
oljesand i Canada. Selskapet bekrefter at de, som resten av sektoren, beveger seg mot høyere
utslipp per produksjonsenhet, når lettere tilgjengelige ressurser er pumpet opp, og virksomheten
EITI kritiseres blant annet for at medlemmene ikke etterlever retningslinjene og for at initiativet ikke forplikter
selskapene til å oppgi informasjon selve inngåelsen av kontrakten:
http://www.publishwhatyoupay.no/sites/all/files/eye_20061019.pdf
i
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må produsere mer tung og vanskelig tilgjengelig olje og gass. Tiltakene som er skissert ovenfor vil
også være gjeldende for selskapets virksomhet i Afrika.

Praksis i Afrika
Flere NGO-rapporter og medieoppslag viser at det ikke alltid er like godt samsvar mellom Statoils
CSR-uttalelser og praksis. I 2006 kritiserte Framtiden i våre hender i rapporten «Statoil in Nigeria»
selskapet blant annet for ikke å offentlig gjøre sine miljøkonsekvensutredninger (EIA) fra Nigeria,
noe som ville vært uakseptabelt i Norge.30 Riksrevisjonen kritiserte i begynnelsen av 2012 Statoil
for å unnlate å rapportere til Olje- og energidepartementet om miljø og samfunnsansvar utenfor
Norge og Danmark.31
Det har til tider vært en opphetet debatt om hvorvidt Statoil bør være tilstede i korrupte land, med
utstrakte brudd på menneskerettighetene og omstridt historikk knyttet til demokratiutvikling,
eksempelvis Aserbajdsjan, Kazakhstan, Libya og Nigeria. I 2008 rapporterte Dagens Næringsliv at
StatoilHydro hadde betalt diktatorer, de fleste i Afrika, over 1 milliard kroner i såkalte
signeringsbonuser, som i sin tur ikke blir ført opp på inntektssiden i de nasjonale budsjettene. 32 I
2006 innrømmet Statoil at de hadde betalt bestikkelser til iranske tjenestemenn for å få sikre
selskapet kontrakter i Iran tre år tidligere. 33
Sommeren 2012 kom det frem at Statoil har 23 datterselskap registrert i det amerikanske
skatteparadiset Delaware.34 På en og samme adresse i denne delstaten, som har spesielt gunstige
skatteregler, er det registrert intet mindre enn 285.000 selskaper.

2.1.2. InterOil Exploration and Production ASA
InterOil er et uavhengig oljeselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet har virksomhet i tre land:
Peru, Colombia og Ghana, og ble notert på Oslo Børs i 2006. InterOil driver med kjøp, boring,
utvikling og drift av olje og gassfelt, onshore og offshore. InterOil har nærmere 300 ansatte globalt,
fordelt på InterOil Exploration & Production ASA og femten datterselskap. Det norske selskapet
Eksportkonsult AS er den største andelseieren i InterOil (24,67 %) og Trafalgar AS den tredje
største (9,24 %).i Det er til sammen seks norske aksjeinnehavere blant de tjue største aksjonærene.

Virksomhet

Letevirksomhet og produksjon

Afrikanske land

Ghana

Etiske retningslinjer

Ja

ILO

Delvis

Miljøpolicy

Begrenset

Lokalt engasjement

Nei

Retningslinjer/system for transparens

Ja

Strategi mot korrupsjon
CSR-ansvarlig

Delvis
Nei

i

Informasjonen er oppdatert 20. august 2012: http://www.interoil.no/?page_id=128
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CSR-nettside

Ja

Omsetning

149 mill. kr (2011)

Nettverk/medlemskap

-

InterOil i Afrika
InterOil driver letevirksomhet etter gass offshore i Ghana, i Tano Shallow-feltet, litt nord for
grensen til Jubilee-feltet (Tano Deepwater Block).35 Selskapet har boret letebrønner i området og
det er oppdaget olje og gass i en mindre del av området, som har navn «Ebony discovery area». i
InterOil disponerer en andel på 31,5 % av lisensen og samarbeider med Tullow Oil (operatør, også
med 31,5 %), Thani Ghana, Sabre Oil og statseide Ghana National Petroleum Corporation (GNPC).
Det er fortsatt ikke avklart hvorvidt feltet er kommersielt drivverdig.
InterOil fikk tilgang til Tano-feltet ved å kjøpe en andel av Tullow Oil.36 For 35 % interesse vil
InterOil betale 37,9 % av utgiftene inntil feltet er påvist kommersielt. Selskapet har også forpliktet
seg til å betale rundt 10 millioner dollar for videreutvikling av feltet Tano Nord.
I 2006 aksepterte InterOil et tilbud om å kjøpe seg inn i et oljefelt i Angola, sammen med selskapet
Sonangol (statlig). Prosjektet ga imidlertid ikke resultater og selskapet måtte gi fra seg lisensen i
2010.37 InterOil har ikke lenger virksomhet i landet. Selskapet er kontinuerlig på jakt etter nye
prosjektinvesteringer og har tidligere uttalt at de også vurderer å etablere seg i DR Kongo, Gabon,
Mauritiania og Elfenbenskysten, Kenya og Nigeria. 38,39

Samfunnsansvar
InterOil har etiske retningslinjer for sin virksomhet, men disse er ikke på langt nær like omfattende
ii
som det Statoils er. Retningslinjene er vide og berører blant annet forhold som kvalitetsstandard,
kunde- og leverandørforhold, etisk forretningsførsel, hvitvasking og korrupsjon. 40 ILOs
kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet berøres kun delvis: Selskapet har
vedtatt regler om at diskriminering og barnearbeid ikke skal forekomme i selskapet eller hos
underleverandører.iii Det henvises riktignok ikke til ILO konvensjonene, hvor dette regelverket er
beskrevet i sin helhet. Det henvises heller ikke til de universelle menneskerettighetene.
InterOils retningslinjer inneholder ikke bestemmelser om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet,
som eksempelvis tvangsarbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105) eller organisasjonsfrihet (nr. 87 og
98), som er de fire andre kjernekonvensjonene (totalt åtte). Derimot heter det noe vagt at
«InterOil skal strebe etter å imøtekomme, og helst overoppfylle, kravene i alle relevante
regelverk».
Lokalt engasjement
i

InterOil har brukt borerigger leid av Seadrill til dette prosjektet ( West Ceres jack-up rig).

ii

InterOils omsetning er 0,2 promille av Statoils omsetning.

Diskriminering og barnearbeid omfattes av ILOs kjernekonvensjoner, gjeldende for samtlige FN -stater, uavhengig av om
de har signert gjeldende konvensjon eller ikke. Diskriminering - ILO konvensjon nr. 100 og 111, Barnearbeid nr. 138 og
182. Selv om diskriminering og barnearbeid nevnes i InterOils etiske retningslinjer, finnes ingen henvisning til ILO eller
nevnte konvensjoner i dokumentet.
iii
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Det er svært lite informasjon tilgjengelig på InterOils hjemmesider om hvordan selskapet
engasjerer seg i lokalsamfunn hvor selskapet opererer. I HMS-retningslinjene heter det at
«selskapet skal promotere miljøvern og behovene til lokalbefolkningen». I årsrapporten for 2010
heter det videre at «InterOil tar sitt ansvar i Peru seriøst og overvåker den politiske og sosiale
situasjonen tett. InterOil har et godt forhold til lokalbefolkningen og bøndene, og bidro nok en
gang til flere sosiale prosjekter i 2010». 41 I årsrapporten året etter skriver selskapet nøyaktig den
samme setningen, årstallet er naturligvis byttet ut.42

Åpenhet/korrupsjon
Det fremkommer ikke av InterOils hjemmesider om selskapet har et system for anti-korrupsjon,
tilsvarende det Statoil har opparbeidet. Derimot er selskapets policy rundt åpenhet,
forretningsskikk og korrupsjon beskrevet flere steder i årsrapport og de etiske retningslinjene.
Dokumentene gir føringer for hvordan ansatte skal forholde seg til gaver, bestikkelser, fordeler og
tilbud som brukes til å oppnå forretnings- eller personlige fordeler. Her heter det blant annet at:
selskapet opponerer mot alle former for korrupsjon; for konfidensialitet, misbruk av privilegert
informasjon, uredelighet og manipulasjon; etterlevelse av gjeldende regelverk og interne
retningslinjer; for fri konkurranse i henhold til regelverket; for integritet, ærlig og rettferdig
behandling av ansatte, forretningsforbindelser, konkurrenter og myndigheter; og for å unngå alle
former for hvitvasking av penger.
Videre heter det i årsrapporten at eiere, investorer, kunder, ansatte og andre interessenter skal
alltid være forsikret om at InterOils forretningsaktivitet er karakterisert som pålitelig, kontrollert,
transparent og holder høy miljømessig og etisk standard.

Miljøpolicy
InterOil skriver svært lite om sitt arbeid med miljø på selskapets hjemmesider. Under punkt 3.7.1
“Miljøforhold” i selskapets etiske retningslinjer heter det at selskapet skal strebe mot å være
markedsleder med hensyn til miljø. Videre heter det at «det kreves at alle ansatte skal være
oppmerksomme på de miljøkonsekvensene arbeids-relaterte aktiviteter har på naturen og miljøet,
og skal anvende miljøvennlige løsninger så langt det lar seg gjøre».
I HMS-regelverket heter det videre at selskapet skal «promotere hensyn til miljøet», samt
«optimere forbruk av råvarer og energi, og minimere avfallet».
InterOil er sertifisert etter ISO 14001, en standard som gir et rammeverk som selskap som vil bygge
opp et eget miljøforvaltningssystem. Det bør understrekes at ISO 14001-standarden ikke stiller
krav til hvordan et selskap skal arbeide med miljø-relaterte problemstillinger. Det fremgår ikke av
selskapets årsrapport om alle selskapene i InterOil-gruppen er sertifiserte, men det spesifiseres at
selskapets serviceselskap North Oil SAC er sertifisert.

Praksis i Afrika – medieoppslag
Det finnes få medieoppslag eller treff på søkemotorer som problematiserer InterOils praksis i
forhold til samfunnsansvar og miljø. Organisasjonen Publish What You Pay publiserte i 2011 en
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gjennomgang av utvinningsindustriens åpenhet og selskapsstruktur. Tre norske selskap ble
undersøkt, DNO, Statoil og InterOil. Av disse var InterOil det selskapet som ble vurdert som det
minst transparente, med syv av femten datterselskap (47 %) notert i såkalte skatteparadis, også
i
kalt lukkede jurisdiksjoner. Skatteparadiser kjennetegnes blant annet ved at deres lovgivning ikke
krever åpenhet, innsyn og kontroll i selskapsstrukturer eller økonomi. Konfrontert med disse
opplysningene var InterOil åpen om sin strategi med å bygge opp virksomheten i Vest-Afrika og
etablere selskapene på Kypros og De britiske jomfruøyene, uten å begrunne hvorfor . 43

2.1.3. Rocksource ASA
Rocksource er et uavhengig norsk oljeselskap som ble etablert i 2005. Selskapet har hovedkontor i
Bergen og til sammen 46 ansatte. Rocksource er et selskap som har satset på letevirksomhet,
spesielt ved bruk av elektromagnetisk teknologi. Selskapet har flere datterselskaper (oppgir ikke
hvor mange) og disponerer letelisenser i Norge (Barentshavet), UK, USA (Mexicogulfen) og i
Senegal/Guinea-Bissau. I alt 14 av de 20 største aksjonærene i selskapet er norske. Største
aksjonær er Larsen Oil og Gas AS (19,2 %), hvis leder Berge Gerdt Larsen i Bergen Tingrett er tiltalt
for grovt bedrageri og grovt skattesvik.44,45

Virksomhet

Letevirksomhet

Afrikanske land

Senegal, Guinea-Bissau

Etiske retningslinjer

Nei

ILO

Nei

Miljøpolicy

Begrenset

Lokalt engasjement

Nei

Retningslinjer/system for transparens
Strategi mot korrupsjon

Ja

CSR-ansvarlig

Nei

CSR-nettside

Ja

Omsetning

186 mill. kr (2011)

Nettverk/medlemskap

-

Rocksource i Afrika
Rocksource har begrenset tilstedeværelse i Afrika. Den eneste investeringen selskapet har på
kontinentet er utenfor Senegal og Guinea-Bissau, gjennom datterselskapet Rocksource AGC
(Profond) AS. I 2011 solgte Rocksource seg delvis ut av dette samarbeidet, og besitter nå en
eierandel på 5 %, med opsjon på å øke til 12,5 % dersom de deltar i utvikling av to brønner. 46
Foruten investeringen offshore Senegal/Guinea-Bissau er det indikasjoner på at Rocksource har
vurdert å investere i Liberia.47
For mer inngående behandling av dette begrepet, se UDs informasjon:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/nou-er/2009/nou-2009-19/3.html?id=571731
i
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Samfunnsansvar
Rocksource tilbyr lite informasjon om sitt etikkarbeid på hjemmesidene. I selskapets etiske
retningslinjer står det svært lite om hvordan selskapet forholder seg til sine arbeidstakere og til sin
leverandørkjede. Under selskapets «Business practices» kan man lese at selskapet «respekterer
rettighetene og verdigheten til alle ansatte». Verken ILO konvensjonene eller
menneskerettighetene er nevnt i selskapets årsrapporter (2010, 2011) eller på dets hjemmesider.
Selskapet har ikke en side på sine hjemmesider dedikert til samfunnsansvar eller miljø.

Lokalt engasjement
Det finnes ingen informasjon i årsrapporter eller på Rocksource’s hjemmesider om hvordan de
forholder seg og innretter seg til lokalbefolkningen i de landene de opererer.

Åpenhet/korrupsjon/skatt
Under sidene om selskapets foretningspraksis (business practices) finnes det flere retningslinjer for
hvordan ansatte og andre som er involvert i selskapets drift skal forholde seg for å forhindre
korrupsjon. Retningslinjene gir føringer for gaver, tilbud og pengeoverføringer, for hvordan ansatte
skal forholde seg til gaver og gjestfrihet og slår fast at dette ikke skal påvirke
foretningsbeslutninger eller påvirke utfall på annen måte. Forhold som berører gaver, tilbud og
gjestfrihet eller andre fordeler må diskuteres med overordnet.

Miljøpolicy
Det finnes lite informasjon om hvordan Rocksources arbeider med miljøproblemer i sin
produksjon. På sidene om selskapets business praksis kan man lese at selskapet vil «strebe etter å
minimere miljøkonsekvensene knyttet til selskapets praksis». Selskapet vedkjenner også at
oljeutvinningen kan forårsake miljøødeleggelse, men mener at deres teknologi kan bidra til å
redusere denne typen miljøpåvirkning, blant annet ved å bore færre tørre hull. Paradoksalt nok har
selskapet i det siste hatt flere tørre hull en det som er vanlig i industrien. 48
I selskapets årsrapport for 2011 står det at selskapets operasjoner ikke har bidratt til å påvirke
(negativt) det eksterne miljø – «utover industriens gjennomsnittlige standard».

Praksis i Afrika – medieoppslag
Det finnes få medieoppslag og søk på internet gir svært begrenset informasjon om Rocksource sin
praksis i forhold til miljø og samfunnsansvar. Økokrim ga i 2012 Rocksource en bot for å ha brutt
innsideregelverket, ved å ikke føre personer som besatt informasjon om selskapets
prøveboringsresultater opp på en innsider-liste.49 Boten var på 150.000 kr.

2.1.4. DNO International ASA (DNO)
DNO International er et uavhengig oljeselskap, notert på Oslo Børs og med hovedkontor i Oslo.
Selskapet har seks datterselskap. Blant selskapets tjue største aksjonærer finnes det i skrivende
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stund seks norske aktører, deriblant Statoil Pensjon. 50 Det er verdt å notere at de tjue største kun
eier 59 % av aksjene og at det er svært mange småaksjonærer i selskapet; ser man på det totale
antallet aksjer innehar norske aktører 36,06 % av aksjene og de representerer nesten 97 % av
antallet aksjonærer. Største aksjonær er selskapet RAK Petroleum Public fra De forente arabiske
emirater med rundt 43 % av aksjene. Bedragerisiktede Gerdt Berge Larsen som i det siste har kjøpt
seg opp i selskapet Rocksource er gjennom sitt selskap Petrolia også blant de tjue største
aksjeeierne i DNO.

Virksomhet

Letevirksomhet og produksjon (E&P)

Afrikanske land

Tunisia (Mosambik og Ekvatorial-Guinea i 2011)

Etiske retningslinjer

Ja

ILO

Ja

Miljøpolicy

Ja

Lokalt engasjement

Ja

Retningslinjer/system for transparens

Ja

Strategi mot korrupsjon

Ja

CSR-ansvarlig

Ja

CSR-nettside

Ja

Omsetning

2 077 mill. kr (2011)

Nettverk/medlemskap

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Transparency
International (TI)

DNO i Afrika
DNO har i dag kun tilstedeværelse i Tunisia. Inntil 2011 hadde selskapet også tilstedeværelse i
Mosambik og Ekvatorial-Guinea, hvor det ble drevet letevirksomhet. I Mosambik boret DNO en
rekke brønner onshore, uten at det ble påvist nok olje eller gass til et kommersielt drivverdig
prosjekt.51 Etter å ha investert 30 mill. dollar i prosjektet, trakk selskapet seg ut av Mosambik, med
begrunnelsen at dette ikke var selskapets kjernevirksomhet. 52 Som en følge av dette ble DNO
Mozambique AS ble integrert i DNO Tunisia AS i 2010. Samme år som DNO besluttet å trekke seg ut
fra Mosambik, valgte selskapet også å trekke seg ut av Ekvatorial-Guinea. Selskapet deltok i
letevirksomhet offshore, men eierandelen på 5 % ble dette året solgt til Crown Energy. DNO skaffet
seg lisenser i Tunisia gjennom en fusjon med RAK Petroleums datterselskap i Midtøsten og NordAfrika i 2012.53 Selskapet driver letevirksomhet offshore i landet (Hammamet offshore), hvor det er
gjort funn av olje/gass i en av disse brønnene. DNO har også en lisens onshore (Fkirine) hvor det
gjøres seismiske undersøkelser og er planlagt feltarbeid.

Samfunnsansvar
På sine hjemmesider opplyser DNO at selskapets policy og praksis bygger på ILO konvensjonene
om grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, etterlevelse av lokale lover og forskrifter, og
menneskerettighetene.54 Statoil og DNO er de eneste oljeselskapene som eksplisitt sier at de
respekterer fri fagorganisering og kollektive forhandlinger, «i henhold til lokal lovgivning» (på
hjemmesiden).55 Selskapet har utarbeidet et sett med etiske retningslinjer som ansatte og
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leverandører forventes å etterleve. DNO presiserer at fokuset på tilfredsstillende
arbeidsstandarder anses som spesielt viktig i leverandørkjeden og leverandørene forventes å
etterleve selskapets etiske retningslinjer. Likevel, selv om selskapet referer til ILO og
menneskerettighetene på sine hjemmesider, står det ingenting om dette i selskapets etiske
retningslinjer.56 Retningslinjene berører hovedsakelig «etisk foretningsførsel», og gir ingen
referanse til ILO eller menneskerettighetene, foruten konvensjonene som berører fagorganisering.
Forhold som omfavnes av ILOs kjernekonvensjoner, det vil si barnearbeid, tvangsarbeid og
diskriminering er ikke nevnt i retningslinjene.
På sine hjemmesider oppgir selskapet at selskapets praksis bygger på FNs Global Compact
retningslinjer.57 Det fremkommer imidlertid av Global Compacts medlemslister at DNO ikke er
medlem i initiativet, og etter det vi kan bedømme heller aldri har vært det. 58

Lokalt engasjement
DNO har omfattende strategier i forhold til sitt engasjement overfor lokalbefolkningen, i de
områdene selskapet opererer. Selskapet opplyser på sine hjemmesider at de hovedsakelig bruker
lokale leverandører, lokal arbeidskraft, at de promoterer kompetansebygging og deler ekspertise.
DNO investerer også i lokal infrastruktur og i utvikling av ny teknologi. I selskapets strategi er det
gitt føringer for hvordan lokalbefolkningen skal konsulteres når selskapet planlegger nye
operasjoner.
Foruten de fordeler selskapet kan gi direkte gjennom og relatert til sin virksomhet, så opplyser
selskapet at det å støtte utvalgte bærekraftige prosjekter i lokalsamfunnet er formalisert som en
del av deres CSR-strategi. Prosjektene skal være «relevante» og gi «høy avkastning» for både
lokalsamfunn og selskapet, og må godkjennes av administrasjonen og ledelsen.

Åpenhet/korrupsjon/skatt
DNO er svært tydelige på sin anti-korrupsjon-strategi og selskapets etiske retningslinjer omhandler
i all hovedsak føringer for hvordan selskapet skal unngå korrupsjon i sin organisasjon. DNO har
nulltoleranse for korrupsjon, av alle typer (bestikkelser, utpressing, med mer). Selskapet har
utviklet sitt eget anti-korrupsjonsprogram, og som en del av dette undervises de ansatte i
tematikken.59 Samtlige ansatte – interne og eksterne – gis innføring i selskapets retningslinjer
rundt korrupsjon. Selskapet opplyser eksempelvis at 63 av de ansatte, inkludert 90 % av ledelsen, i
2010 deltok i et anti-korrupsjonsseminar.60 DNO driver også opplysningsarbeid om korrupsjon
utenfor selskapet, overfor leverandører og partnere.
DNO støtter opp om organisasjonene Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) og
Transparency International (TI) som arbeider for større åpenhet og transparens i
utvinningsindustrien.
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Miljøpolicy
DNOs målsetning er å minimere de negative miljøkonsekvensene som forårsakes av selskapets
virksomhet.61,62 Selskapet har etablert et omfattende system for å håndtere denne typen
problemstillinger. De viktigste fokusområdene er:






Reduksjon av klimagassutslipp
Energieffektivisering
Avfallsreduksjon
Nulltoleranse i forhold til ikke-planlagte utslipp
Reduksjon/avskaffelse av selskapets «miljø-fotavtrykk»

DNO har tatt i bruk flere verktøy for å nå sine miljømål og for å måle progresjon. Selskapet
opplyser at alle miljømål og resultater gjøres tilgjengelig for myndigheter og allmennheten i
rapporter eller på selskapets hjemmeside. Videre skal dokumentasjonen oppdateres kontinuerlig.
Selskapet gjennomfører revisjoner og rapporteringer for å sørge for at målene/kravene etterleves.
I forkant av nye prosjekter gjennomføres konsekvensutredninger (Environmental Impact
Assessments, EIA). Dette er en del av selskapets standard «Production Sharing Contracts»
(samarbeid med statlige myndigheter/selskap). EIA-ene utføres av en tredjepart og dokumenteres i
henhold til Verdensbankens standard.

Praksis i Afrika
DNO har møtt motbør for sine investeringer i Ekvatorial Guinea, et Afrikas verste diktaturer og
mest korrupte land. Selskapet avsluttet sin virksomhet i landet i 2011. 63
Økokrim ga nylig DNO 27 millioner kroner i bot for å ha gitt ufullstendige, uriktige og villedende
opplysninger om et salg av aksjer til et kurdisk selskap i 2008. 64 Som følge av disse avsløringene
satte KLP selskapet på observasjonsliste i 2010. 65 DNO kom senere inn i varmen igjen, blant annet
som følge av sin støtte til EITI. I en rapport utarbeidet av Publish What You Pay kom DNO ut som et
selskap med høy transparens, ettersom ingen av datterselskapene var etablert i skatteparadis. 66

2.1.5 Panoro Energy
Panoro Energy ASA er et internasjonalt uavhengig oljeselskap notert på Oslo Børs, med kontorer i
Oslo, London og Rio de Janeiro. Blant selskapets tjue største aksjonærer er det per dags dato 12
norske aktører, blant dem KLP Aksje Norge VPF og Storebrand Vekst JP Morgan. Største aksjonær
er Goldman Sachs med en eierandel på rundt 35 prosent. 67 Selskapet har elleve datterselskaper.
Panoro Energy er i disse tider i ferd med å selge seg ut av em rekke lisenser, blant annet i Brasil,
Nigeria og Kongo Brazaville.68
Panoro i Afrika
Panoro Energy AS har de siste årene vært tilstede i tre vest-afrikanske land; Gabon, Nigeria og
Kongo Brazaville.69 Selskapet driver i de to førstnevnte letevirksomhet og utvinning offshore. I
Kongo Brazaville har de inntil nylig hatt 20 % eierskap i et onshore oljefelt hvor operatøren er
Kongo Brazavilles nasjonale oljeselskap; SNPC – Congo National Oil Company. I begynnelsen av juli
ble det imidlertid klart at Panoro Energy AS har solgt sitt kongolesiske datterselskap til SNPC for en
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ukjent sum70. Selskapet har også inngått en avtale om å selge sin andel i Nigeria-lisensen Lekoil
113 til Nigeria Limited for USD 30 millioner, tilsvarende 172,1 millioner kroner etter dagens kurs. 71
Når salget av Nigeria-lisensen er realisert er selskapets eneste gjenværende operasjon i Afrika
lisensen på Dussafu Marin-feltet i Gabon hvor Panoro har en eierandel på 33,33 prosent.72
Samfunnsansvar
På sine hjemmesider , samt i årsrapporten fra 2012 skriver Panoro Energy AS at de baserer sin
virksomhet på FNs Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Selskapet er imidlertid
ikke medlem i Global Compact. De har utarbeidet en etisk code of conduct som i tillegg til
prinsippene nedfelt i Global Compact presenterer selskapets forpliktelse til å respektere urfolks
rettigheter og til «å være oppmerksomme på virkningen av selskapets sikkerhetsrutiner på
lokalsamfunn». Selskapet skriver at de vil «avstå fra enhver involvering interne væpnede konflikter
eller voldshandlinger». 73
Lokalt engasjement
Panoro Energy AS slår i årsrapporten fra 2012 fast at de oppmuntrer til ansettelse av lokal
arbeidskraft og at de arbeider med lokalsamfunn og bidra til at de kan forbedre helse, utdanning
og velferd. På hjemmesidene skriver de at de tror på å jobbe i partnerskap med lokalsamfunn over
en lengre periode og at de mener det er den mest effektive måten å oppnå reelle resultater og
varig endring. Selskapet har ingen strategier for hvordan engasjement overfor lokalbefolkningen
skal gjennomføres i praksis.

Åpenhet/korrupsjon/skatt
På sine hjemmesider skriver Panoro Energy AS at selskapet ikke tolererer noen form for
bestikkelser og korrupsjon. Bekjemping av korrupsjon er også inkludert i FNs Global Compactprinsipper som Panoro Energy AS følger. Noen ytterligere spesifisering av hvordan selskapets
ansatte forventes å jobbe for å bekjempe korrupsjon finnes ikke.

Miljøpolicy
Det finnes begrenset informasjon om hvordan Panoro Energy jobber med miljøproblemer i sin
produksjon. De skriver på sine hjemmesider at de er «dedikert til å forstå, håndtere og redusere
miljøpåvirkningen fra sine aktiviteter og gjennomføre internasjonalt anerkjente
miljøstyringssystemer for å oppnå dette målet». 74
De skriver videre at de som olje-og gasselskap har en viktig rolle å spille i miljøledelse spesielt i
forhold til virkningen seismikk, boring og produksjon av olje og gass har på miljøet. Hvordan
selskapet skal spille denne rollen er det ingen informasjon om.

Praksis i Afrika
Det finnes knapt medieoppslag om Panoro Energy sin praksis i forhold til miljø og samfunnsansvar,
og søk på internett gir ingen informasjon om selskapets virksomhet.
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2.2.

Oljeserviceselskapene (OFS)

Vi har i denne undersøkelsen identifisert 26 norske oljeserviceselskaper (OFS) med virksomhet i
i
Afrika. Samtlige av disse selskapene har eller har de siste tre årene, hatt oppdrag på det afrikanske
kontinentet. I gjennomsnitt har hvert selskap virksomhet i ca. fire land, men variasjonen er stor:
mens selskapet Petroleum Geo-Services ASA (PGS) er aktiv i til sammen 11 afrikanske land, er
Solstad Offshore ASA og NCA AS, så langt vi har kunnet bringe på det rene, kun virksomme i ett
enkelt land på kontinentet.
Den økte internasjonaliseringen blant ledende internasjonale oljeselskap, inkludert Statoil, har gitt
insentiv også for leverandørselskapene til også å ekspandere internasjonalt. Mange av de største
leverandørselskapene har hatt en forrykende vekst i omsetningen siden begynnelsen av 2000tallet. En undersøkelse fra 2008 viste at mellom 50-95 % av omsetningen til de største
leverandørselskapene i Norge, da kom fra internasjonal virksomhet. 75 Det er i hovedsak store
leverandørselskaper som dominerer utenlands: blant selskaper over 1 milliard kroner i omsetning,
kom ca. halvparten av omsetningen fra utlandet, mens denne andelen lå på mellom 15-25 % for
selskaper med lavere omsetning.76 Totalt utgjorde den internasjonale andelen av de norske OFSenes omsetning 42 % i 2011.77
Flest i Vest-Afrika
Vår undersøkelsen viser at de fleste norske OFS-ene som har virksomhet i Afrika operer i
tradisjonelle oljeland som Nigeria og Angola, hvor også de norske oljeselskapene har lengst historie
(Figur 2.2.1). De 26 selskapene operer i 23 forskjellige land. De fleste norske selskapene har
virksomhet i Vest-Afrika. Noen få selskaper har etablert seg i Øst-Afrika, nærmere bestemt Kenya,
Tanzania og Mosambik. Også i land som nylig har satt i gang produksjon eller hvor det pågår
betydelig leteaktivitet er det flere norske OFS-er tilstedeværende.
Se Appendiks 2 for å se navn og virksomhet for de 26 norske selskapene.

i

For definisjonen av oljeserviceselskap og "norske" som her er lagt til grunn henviser vi til metodekapittelet på side 5.
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Figur 2.2.1. Oversikt over antall norske oljeserviceselskaper som har eller nylig har hatt
virksomhet i afrikanske land.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Det understrekes at Figur 2.2.1. ikke er uttømmende, men viser de landene som selskapene har
oppgitt at de opererer eller har kontrakter i, gjennom børsmeldinger, pressemeldinger og så
videre. Det skal understrekes at mange selskaper ikke oppgir hvilke land de har inngått kontrakt i,
men heller viser til regionen oppdraget er i eller oppdragsgiver. I noen tilfeller så er det
oppdragsgiver (eksempelvis et oljeselskap) som ønsker å holde lokaliteten hemmelig, i andre
tilfeller er det oppdragsgiver selv som ønsker å forbli anonym. Bakgrunnen for dette er ukjent, men
både konkurransehensyn og potensielt kontroversielle prosjekter kan være bakenforliggende. I
denne undersøkelsen var det minst seks selskaper som i sin kommunikasjon utad ikke oppga
konkret hvilket land de hadde fått oppdrag i og hvor vi heller ikke kunne oppdrive denne
informasjonen. Selskapene opplyste eksempelvis at de hadde fått ny kontrakt i "Vest-Afrika", på
oppdrag av et "stort oljeselskap".
Mange ganger har OFS-ene bare noen måneder lange oppdrag, før de flytter videre til neste. Et
eksempel er seismikkselskapene som ofte inngår korte kontrakter og som i løpet av et år kan være
virksomme i en lang rekke land. Det er vanskelig å få oversikt over hvilke land disse selskapene er
eller har vært operative. Dess kortere og mindre lønnsomme oppdragene er, dess mindre bryr
selskapene seg om å sende ut en pressemelding. Det er heller ingen garanti for at man finner
denne informasjonen i årsrapportene; her er det heller ikke uvanlig at det er regionen som nevnes,
ikke spesifikke land. For bore- og produksjonsskip, plattformer og rigger kan situasjonen være
annerledes; de leies inn for lengre perioder, fordi tjenestene som utføres er mer omstendelige. De
er mindre mobile, og tar lengre tid å flytte fra et sted til et annet.

32

Vi har i denne undersøkelsen valgt å begrense oss til de landene hvor selskapene er og har vært
virksomme de siste 2-3 årene. Mange av selskapene i undersøkelsen har imidlertid også hatt
oppdrag i flere andre land tidligere, både blant de som er listet opp i Figur 2.2.1 og i andre land.

Under vann i vinden
Såkalte subsea-tjenester, eller undervannstjenester, er den aktiviteten fleste norske OFS-er er
involvert i på det afrikanske kontinentet (Figur 2.2.2). Seismikk og kartleggingstjenester,
i
supplytjenester og drift av boreskip, plattformer og rigger følger like i helene.
Figur 2.2.2. OFS-enes hovedaktiviteter, sortert etter antall selskaper innenfor hvert område.
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Selskapene som inngår i Figur 2.2.2 er kategorisert etter en eller flere hovedaktiviteter. Flere av
selskapene tilbyr et relativt vidt spekter av tjenester og produkter, kun et fåtall av de undersøkte
selskapene er spesialisert på en tjeneste/produkt.
Etter hvert som olje og gass blir mer utilgjengelig og må hentes opp fra stadig dypere vann er det
rimelig å tro at salg av undervannstjenester og utstyr vil øke, ettersom dette i mange tilfeller er et
mindre komplisert og rimeligere alternativ enn plattformer. 78 Produksjon ved hjelp av
undervannssystemer utgjør i dag to tredjedeler av all produksjon offshore. Norge har betydelig
kompetanse på området, som verdens største produsent av olje og gass fra undervannssystemer.
Tanzania og Mosambik, to av Afrikas nyere petroleumsprodusenter, spås å bli store
undervannsprodusenter i tiden fremover. Det er rimelig å vente at den norske subsea-næringen
også i fortsettelsen vil øke sin aktivitet i Afrika.

Dersom vi inkluderte de selskapene som her er definert som leverandører, ville bildet muligens sett annerledes ut. Det
er flere aktører innen management, design og konsulenttjenester, enn det er selskaper store nok til å eie
produksjonsenheter som plattformer/rigger og produksjonsskip.
i

ii

Tabellen summerer ikke til 26 ettersom flere selskap er oppført med flere hovedaktiviteter.
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Varierende etikkarbeid
Flertallet av de undersøkte selskapene har en eller annen form for etiske retningslinjer for sin
virksomhet. Imidlertid, kun en drøy tredjedel, nærmere bestemt ti av tjueseks selskap har etiske
retningslinjer som bygger på ILOs kjernekonvensjoner, grunnleggende rettigheter for
arbeidstakere. Dette er internasjonalt anerkjente retningslinjer som forbyr barnearbeid,
tvangsarbeid, diskriminering og som forsvarer arbeidernes rett til fagorganisering og kollektive
forhandlinger. Svært mange av selskapene i undersøkelsen har sitt hovedfokus på anti-korrupsjon
og forretningsetikk. Retningslinjene til disse selskapene har ofte et ensidig fokus på arbeidernes
plikter som ansvarlige og pliktoppfyllende arbeidstakere, enn på deres rettigheter. Selskapene
fokuserer i større grad på kundens rettigheter og forventninger, enn egne og leverandørenes
ansvar for anstendige arbeidsforhold blant ansatte og i leverandørkjeden.
Foruten de ti overnevnte selskapene som bygger sitt arbeid på anerkjente internasjonale
standarder, så er det ytterligere åtte selskaper som har etiske retningslinjer, men langt vagere og
ufullstendige. Eksempelvis kan disse omhandle arbeidernes sikkerhet, det kan være et krav om at
kun én av ILOs kjernekonvensjoner skal etterleves, eller det kan være et forbud mot
gaver/bestikkelser.
Tallene reflekterer selskap som har gjort sine etiske retningslinjer tilgjengelig på internett. Det tas
forbehold om at enkelte selskaper kan ha utarbeidet retningslinjer som ikke er offentliggjort.
Erfaringsmessig er selskap opptatt av å vise frem sitt etikkarbeid, når dette er noe de har lagt
arbeid i. Det er god merkevarebygging å vise at man tar samfunns- og miljøansvar.
Enkelte selskaper i utvalget bemerker seg med en klar og tydelig etikkprofil. Aker Solutions,
Bourbon, DOF, Farstad og Odfjell har alle etiske retningslinjer som bygger på ILOs
kjernekonvensjoner (Figur 2.2.3). Flere er del av FNs partnerskap Global Compact, som foruten
krav tilsvarende ILOs kjernekonvensjoner, inneholder krav om menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon.
Andre selskap utmerker seg i den andre retningen: CECON, Ocean Rig, Siem, Fred. Olsen Energy og
EMAS har ingen eller svært lite informasjon om samfunnsansvar på sine nettsider. Det gir grunn til
å tro at disse selskapene heller ikke prioriterer dette temaet særlig høyt.
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Figur 2.2.3. Oversikt over antall OFS-er som oppfyller et utvalg CSR-indikatorer.
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Foruten selskapenes etiske retningslinjer har vi også undersøkt om selskapene har en nettside som
gir informasjon om selskapets etikkarbeid, om de har en CSR-ansvarlig og hvorvidt selskapet har en
miljøpolicy. De aller fleste selskapene i utvalget har en nettside som i mer eller mindre grad
beskriver selskapets HMS-arbeid. Innholdet på disse er imidlertid høyst varierende. I de tilfellene
hvor det kun foreligger en beskrivelse av grunnleggende HMS-arbeid, så er ikke det her definert
som en CSR-nettside. Derimot, om siden inneholder samfunnsansvar-elementer utover dette så er
det her med regnet som en nettside på samfunnsansvar.
Samtlige av de ti selskapene med tilfredsstillende etiske retningslinjer har også en CSR nettside (tre
av selskapene linket sin HMS side til et mer utfyllende PDF-dokument). I tillegg har seks andre
selskaper en slik nettside, totalt 16 selskaper. Kun tre selskaper har en person som jobber dedikert
med CSR; såkalt CSR manager eller tilsvarende. De aller fleste selskapene har derimot en HMSansvarlig, ettersom dette er lovpålagt i mange land, deriblant Norge. Det er ikke usannsynlig at
mange av disse personene også håndterer eventuelle CSR-spørsmål.
I overkant av tre fjerdedeler av selskapene har en miljøpolicy som ligger til grunn for
virksomhetens arbeid. Ettersom denne rapporten har fokus på selskapenes etikk arbeid og med
hensyn til tid har vi her ikke vurdert innholdet i eller kvaliteten på selskapenes miljøpolicy.

2.3.

Tar selskapene samfunnsansvar?

I en kartlegging av olje- og gassindustrien i Vest-Afrika i 2006 identifiserte Framtiden i våre hender
34 norske selskaper med aktivitet i regionen, hvorav 4 var oljeselskap.79 Mens antall oljeselskap nå
syv år senere har økt med ett selskap, viser denne undersøkelsen at antallet leverandører i
regionen som helhet nå er dobbelt så stort.i

i

Undersøkelsen fra 2006 omfattet kun Vest-Afrika. Samtidig så foregikk en dominerende andel av olje- og
gassutvinningen/letingen på det tidspunktet i denne regionen. I de senere år har mange selskap også etablert
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I tillegg til fem norske oljeselskap og 26 oljeserviceselskap, er det gjennom denne undersøkelsen
identifisert 35 norske leverandører med aktivitet i Afrika – til sammen 66 selskaper. Norske
selskaper leverer tjenester og produkter til en rekke internasjonale kunder, deriblant de fleste
store produksjons og leverandørselskap. Stadig mer av aktiviteten foregår nå utenlands, og dette
er en trend som er forventet å forsterkes i årene som kommer. 80
Norske oljeselskap har vært aktive i Afrika i mer enn 30 år. I løpet av det første tiåret på 2000-tallet
ble samlede norske investeringer Afrika seks-doblet.81 Statoil er det klart dominerende norske
selskapet, men en rekke leverandørselskaper har nå vokst seg store.
Statoil har til tider møtt kraftig kritikk for enkelte kontroversielle investeringer i utviklingsland og i
konfliktfylte områder i verden. Som det største statseide selskapet har Statoils etikkarbeid blitt
fulgt tett. Presset utenfra, både politisk og fra allmenheten, har bidratt til å drive selskapets
etikkarbeid fremover. Det generelle fokuset på statseide selskapers opptreden utenlands likeså.
Statoil er det selskapet i denne undersøkelsen som har det mest omfattende etikkarbeidet. På
selskapets hjemmesider finnes det en betydelig mengde informasjon og dokumentasjon på
hvordan selskapet arbeider med etikk og samfunnsansvar, samt transparens og lokalt engasjement
i de landene selskapet opererer. Som vi her har vist er det ingen garanti for at selskapet ikke bryter
med internasjonale standarder – og egne etiske retningslinjer; Selskapet har eksempelvis flere
korrupsjonsskandaler på samvittigheten.
Etikkarbeidet blant de mindre oljeselskapene er varierende. Norges nest største oljeselskap, DNO,
har etiske retningslinjer, men disse er vagere sammenlignet med Statoils. Et illustrerende eksempel
er at selskapet skriver på sine hjemmesider at de skal etterleve ILO-standardene "så langt som
praktisk mulig". Samtidig er det kun retten til fri fagorganisering og kollektive forhandlinger som er
nevnt i selskapets etiske retningslinjer, ingen av de andre seks kjernekonvensjonene. Videre
skryter selskapet av å etterleve Global Compacts prinsipper, men etter det vi kjenner til, er ikke
selskapet medlem, og har heller aldri vært det.
DNO skiller seg likevel nevneverdig fra de to minste selskapene ved å ha et sterkt fokus på åpenhet
og transparens i samarbeid med troverdige flerpartsinitiativ, på lokalt engasjement og omfattende
informasjon på sine hjemmesider. Forskjellen mellom de mindre og jevnstore selskapene InterOil
og Rocksource er stor. InterOil har etiske retningslinjer hvor det heter at barnearbeid og
diskriminering ikke skal forekomme. Det finnes imidlertid ingen referanse til ILOs
kjernekonvensjoner eller til menneskerettighetene. Rocksource kommer desidert dårligst ut blant
oljeselskapene. Selskapet som ble stiftet i 2004/2005 har ikke etiske retningslinjer og tilbyr ingen
informasjon om dette på sine hjemmesider eller i sine årsrapporter.
Også blant oljeserviceselskapene er etikkarbeidet varierende. Selv om flertallet av selskapene (17
av 26) har etiske retningslinjer, er det kun en knapp tredjedel (9 selskaper) som bygger sine etiske
retningslinjer på ILOs kjernekonvensjoner. Et stort flertall av selskapene virker med andre ord ikke
å være spesielt opptatt av arbeidstakernes rettigheter med henhold til diskriminering,
fagorganisering, tvangsarbeid og barnearbeid. Aker Solutions, Bourbon, DOF, Farstad og Odfjell er
selskaper som fremstår med en tydelig etikkprofil: etiske retningslinjer som bygger på
kjernekonvensjonene og informative nettsider om selskapets etikkarbeid. I andre enden finnes et
utvalg selskap som tilsynelatende ikke legger spesielt mye arbeid ned på disse problemstillingene:
virksomhet i Øst-Afrika. Mye tyder på at selskapene som ble identifisert i Vest-Afrika i 2006, utgjorde den gang
brorparten av norske selskap på kontinentet.
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CECON, Ocean Rig, Siem, Fred.Olsen Energy og EMAS tilbyr ingen eller svært lite informasjon om
sitt etikkarbeid på selskapenes hjemmesider.
Denne undersøkelsen viser at nærmere to tredjedeler av de undersøkte olje- og gasselskapene ikke
tar høyde for de utfordringene investeringene i Afrika bringer med seg. Flere av landene hvor
råvareutvinningen finner sted har styringssett og regelverk som ikke ivaretar lokalbefolkning, lokal
arbeidskraft og miljø. Bedømt etter den informasjonen de norske selskapene har offentliggjort, tar
kun en mindre andel av de norske selskapene tilfredsstillende forhåndsregler for å unngå dårlige
arbeidsforhold og brudd på internasjonalt anerkjente standarder.
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3. Gruveindustrien
Gruveindustrien er en viktig del av utvinningsindustrien på det afrikanske kontinentet. I første
avsnitt (3.1) av dette kapittelet vil vi belyse gruvesektoren i Afrika. Vi ser nærmere på hvilke land er
store mineralprodusenter, hvor er de største reservene befinner seg og hvor den største
letevirksomheten foregår. Videre undersøker vi hvilke store selskaper som er etablert på
kontinentet og gir en kort beskrivelse av hvilke problemstillinger denne sektoren står overfor. I
kapittelets andre avsnitt (3.2) ser vi nærmere på hvilke norske gruveselskaper og leverandører til
gruvenæringen, inkludert utenlandske selskaper med sterk norsk tilknytning (vurdert ut i fra
børsnotering, eierskap, hovedkontor, etc.), som opererer i Afrika. Vi undersøker hvorvidt disse
selskapene har retningslinjer for samfunnsansvar, og hvordan de forholder seg til etiske og
menneskerettslige utfordringer. I tredje og siste avsnitt (3.3) tar vi for oss Statens Pensjonsfond
Utlands (SPU) engasjement i gruveindustrien. Vi gir her et innblikk i hvor store investeringer SPU
har i denne sektoren og hvordan de forholder seg til etiske problemstillinger i bransjen.

3.1.

Gruveindustrien i Afrika

Afrika er rikt på mineraler. Kontinentet besitter verdens største eller nest største reserver av
bauksitt, kobolt, fosfat, vermiculitt, zirconium, platina, gull, diamanter, krom, mangan og
vanadium.82 Afrikas globale andel av et utvalg viktige mineralreserver og produksjon i 2005 er gitt i
Tabell 3.1. Anslagene av kontinentets mineralreserver representerer trolig et lavt estimat ettersom
det er gjennomført begrenset geologisk kartlegging av kontinentet.

Tabell 3.1. Afrikas andel av global produksjon og reserver av et utvalg viktige mineraler (2005) 83
Mineral

Andel av global produksjon

Rangering

Andel av globale reserver

Rangering

Diamanter

78 %

1

88 %

1

PGM

54 %

1

> 60%

1

Vanadium

51 %

1

95 %

1

Krom

40 %

1

44 %

1

Mangan

28 %

2

82 %

1

Fosfat

27 %

1

66 %

1

Gull

20 %

1

42 %

1

Kobolt

18 %

1

> 55%

1

Aluminium

4%

7

45 %

1

Det kan også nevnes at Afrika, hovedsakelig Namibia, Niger, Malawi og Sør-Afrika, står for
nærmere en femtedel av verdens uranproduksjon. 84
Informasjonen som mye av dette avsnittet bygger på, er hentet fra den mest omfattende
sammenstillingen av data fra utvinningsindustrien på verdensbasis, ”U.S. Geological Survey
Minerals Yearbook”.85 Årboken inkluderer et eget kapittel om utvinningsindustrien i Afrika, og vi
har i denne rapporten hovedsakelig brukt datamaterialet fra 2009 og 2010 (2011 var ikke
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tilgjengelig når denne rapporten ble utarbeidet). Med mindre annet er oppgitt, stammer tallene
nedenfor fra denne sammenstillingen.
Produksjon og letevirksomhet etter mange av de kommersielt lønnsomme mineralene i regionen
har vært økende de siste årene. I landene Namibia, Sør Afrika, Tanzania og Ghana økte antallet
prosjekter med mellom fra 44 % til 64 % i perioden 2008-2010.86 Den samlede afrikanske
produksjonen av både bauksitt og kopper økte eksempelvis med 13 % i 2010, sammenlignet med
året før. Kontinentets andel av den globale produksjonen av disse mineralene utgjorde henholdsvis
8 % og 9 %. Tilsvarende økte koboltproduksjonen i Afrika samme år med 42 %, sammenlignet med
2009. Kontinentets andel av den samlede globale kobolt produksjonen var 70 % i 2010. Det
utgjorde en sterk økning i fra 2005, da andelen var 18 % (gjengitt i Tabell 3.1). Afrikas produksjon
av palladium og platina, også kalt platinametaller (PGM), økte med henholdsvis 10 % og 6 %
mellom 2009 og 2010, mens diamantproduksjonen økte med 19 % i samme periode. Afrika stod for
59 % av den globale produksjonen av diamanter i 2010, en relativt stor nedgang fra 2005 da
andelen var på 78 %. Produksjonen av gull økte marginalt, med 2 % fra 2009 til 2010. Afrika stod
for litt mer enn en femtedel av den globale gullproduksjonen i 2010, omtrent uendret siden 2005.
I enkelte land var det en nedgang i mineralproduksjonen: Sør Afrikas andel av kontinentets
gullproduksjon falt eksempelvis fra 71 % i 2000 til 39 % i 2010, mens landene Burkina Faso, Mali,
Sudan og Tanzania økte sin andel av produksjonen. For enkelte mineraler var det også en nedgang i
produksjonen: den samlede kontinentale produksjonen av tinn falt eksempelvis kraftig, med 29 %
fra 2009 til 2010. Gullproduksjonen utgjør en betydelig andel av gruveaktiviteten i Afrika; av 1100
identifiserte gruveprosjekter på kontinentet er 40 % utvinning av gull. 87
Det foregår i dag gruvevirksomhet i samtlige 54 afrikanske land.i Tabell 3.2 gir oversikt over de
viktigste mineralressursene som utvinnes i hvert enkelt av landene. Listen er imidlertid ikke
uttømmende (se «Metode»).

Tabell 3.2. Oversikt over Afrikas viktigste mineraler, fordelt på land og bruksområde.
Land

Edle metaller og
mineraler

Metalliske mineraler

Industrielle mineraler

Algerie

Gull, sølv

Kvikksølv, wolframitt, bly,

Fosfat, tungspat, kaolin, bentonitt, diatomitt,

sink, jern

feltspat, gips, pozzolan, salt, marmor,
rhyolitt, svovel, Fullers jord

Angola

Diamanter, gull, sølv,

Uran, nikkel, krom,

Fosfat, granitt, marmor, salt, gips, lignitt,

platinametaller

bauksitt, kopper, bly, jern,

glimmer, torv, mangan

sink
Benin

Gull

-

Marmor

Botswana

Diamanter, gull,

Kopper, nikkel, kobolt

Kull, natriumkarbonat, salt

Granitt, marmor, fosfat, pimpstein, salt,

platinametaller,
halvedelstener
Burkina Faso

Gull

Bly, sink, uran

Burundi

Gull

Tinn, nikkel, kopper, kobolt,

mangan
Fosfat, torv

niobium, koltan, vanadium,

i

Afrika består av 55 land om vi regner med Vest-Sahara som p.t. er okkupert av Marokko.
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wolfram
Kamerun

Edelstener, gull,

Nikkel, bauksitt, jern, rutil,

Lignitt, marmor, glimmer, mangan

diamanter

kobolt, uran, tantalitt, tinn

Cape Verde

-

-

Gips, pozzolan, salt

Den

Diamanter, gull

Kopper, tinn, jern, uran

Kull, mangan

Gull

-

Leire, grafitt, ilmenitt, kyanitt, lignitt,

sentralafrikanske
republikk
Tsjad

monazitt, kvarts, salt, mangan, rutil
Komorene

-

-

-

Den demokratiske

Diamanter, gull, sølv

Kopper, sink, tinn, nikkel,

Kull, mangan

republikken Kongo

bly, koltan, kobolt, wolfram,
niobium

Kongo Brazzaville

Diamanter, gull

Kopper, bly, sink, jern,

Fosfat, kaliumkarbonat (pottaske), mangan

magnesium
Elfenbenskysten

Gull, diamanter

Kobolt, niobium, coltan,

Mangan

nikkel, kopper, jern,
bauksitt
Djibouti

-

Kopper

Salt, basalt, gips

Egypt

Gull

Bly, tantal, uran, kopper,

Granitt, marmor, fosfat, gips, svovel, salt,

tinn, jern, sink, magnesium

natriumkarbonat, baritt, asbest, bentonitt,
feldspat, fluorspar, kaolin, mangan,
vermiculitt, kull

Ekvatorial Guinea

Diamanter, gull

Bauksitt

-

Eritrea

Gull, sølv

Kopper, bly, sink,

Asbest, feldspar, kaliumkarbonat, talk,

magnesium, jern, nikkel

basalt, granitt, gips, kaolin, marmor,
pimpstein, kvarts, salt

Etiopia

Gull, sølv, platina,

Tantal

edelstener

Salt, diatomitt, feldspar, gips,
natriumkarbonat, granitt, marmor, pimpstein,
ryolitt, silica sand, kaolin

Gabon

Gull, diamanter, PGM

Uran, niobium, jern

Fosfat, mangan

Gambia

-

Titanium

Rutil, silica sand

Ghana

Gull, diamanter, sølv

Bauksitt

Salt, mangan

Guinea

Gull, diamanter

Bauksitt, jern, uran, kopper,

Salt, grafitt, mangan

nikkel
Guinea-Bissau

Diamanter, gull

Bauksitt

Granitt, fosfat

Kenya

Edelstener, gull

Bly, zirkon, jern, titanium

Natriumkarbonat, fluorspar, diatomitt, salt,
gips, glimmer, sepiolitt, kaolin

Lesotho

Diamanter

Uran

Kvadersten, bitumen, kull

Liberia

Diamanter, gull

Jern

-

Libya

-

Jern

Gips, salt, sulfur

Madagaskar

Edelstener, diamanter,

Krom, nikkel, bauksitt,

Kull, grafitt, labradoritt, kvarts, agat, salt,

platinametaller, gull

kopper, kobolt, titanium,

gips, feldspat, glimmer, marmor, zirkon,

uran, jern

beryll

Kopper, nikkel, titanium,

Kull, kaolin, fosfat, zirkon

Malawi

Edelstener

uran
Mali
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Gull, diamanter,

Kopper, bly, litium, nikkel,

Granitt, gips, kaolinitt, marmor, fosfat, salt,

palladium, sølv,

tinn, jern, krom, titanium,

mangan, rutil, talk, zirkon

halvedelstener

wolfram, uran, niobium,

thorium, bauksitt

Mauritania

Gull, diamanter,

Jern, kopper, krom,

Gips, salt, svovel

halvedelstener, PGM

titanium

Mauritius

-

-

-

Marokko

Gull, sølv

Bly, sink, kopper, nikkel,

Fosfat, kull, baritt, fluorspar, bentonitt, salt,

tinn, uran, kvikksölv, kobolt,

talk, fullers jord, feldspat, gips, mangan

antimon, jern
Mosambik

Gull, edelstener,

Bauksitt, jern, niobium,

Diatomitt, salt, kvarts, marmor, bentonitt,

diamanter

tantal, titanium, beryllium

rutil, zirkon, ilmenitt, kull

Diamanter, gull, sølv,

Kopper, bly, sink, tinn,

Salt, fluorspar, granitt, marmor, sodalitt,

edelstener

uran, tantal

wollastonitt, mangan

Niger

Gull, sølv

Uran, tinn

Kull, gips, salt

Nigeria

Gull, edelstener,

Tinn, bauksitt, kopper, sink,

Kull, baritt, kaolin, feldspat, gips, granitt,

diamanter

bly, jern, wolfram

marmor, kalsiumkarbonat, talk, zirkon,

Rwanda

Gull, edelstener

Tinn, wolfram, tantal,

Sao Tome og

-

-

-

Senegal

Gull

Jern, titanium

Fosfat, salt, silica sand, rutil

Seychellene

-

-

-

Sierra Leone

Diamanter, gull,

Bauksitt, titanium

Gips, salt, ilmenitt, zirkon

Namibia

fosfat, rutil, monazitt, ilmenitt
Pozzolana

niobium, columbium

Principe

platinametaller
Somalia

Edelstener

-

Salt, gips

Sør-Afrika

Gull, platinametaller,

Bly, sink, bauksitt, kopper,

Kull, fosfat, kyanitt, vermiculitt, fluorspar,

diamanter, edelstener,

nikkel, jern, krom, uran,

ilmenitt, silisium, cement, asbest, bentonitt,

palladium

vanadium, titanium, kobolt,

feldspat, gips, kaolin, glimmer, mangan,

antimon

rutil, zirkon

Sudan

Gull, sølv

Krom

Gips, marmor, salt, glimmer, kaolin

Swaziland

Gull, diamanter

-

Kull, kaolin, talk, kleberstein,

Tanzania

Gull, diamanter,

Nikkel, bauksitt, kopper,

Kull, fosfat, gips, pozzolana,

edelstener, sölv,

kobolt, uran

natriumkarbonat

platinametaller
Togo

Diamanter, gull

Bauksitt, sink, jern

Fosfat, gips, marmor, mangan, rutil

Tunisia

Sölv

Bly, sink, jern

Fosfat, fluorspar, sink, baritt, gips, kalk

Uganda

Gull, diamanter

Kopper, tinn, bly, nikkel,

Gips, kaolin, salt, vermiculitt, pozzolana,

kobolt, wolfram, uran,

marmor, kleberstein

niobium, tantalum, jern
Zambia

Zimbabwe

Edelstener, diamanter,

Kopper, sink, tinn, nikkel,

gull, sölv

kobolt, mangan, uran

Gull, diamanter,

Nikkel, kopper, jern, krom,

Kull, litium, vermiculitt, fosfat, feldspat,

platinametaller,

kobolt, uran

grafitt, kyanitt, perlitt, glimmer, svovel, talk,

palladium, platina, sölv

Kull, svovel, feldspat, baritt

asbest, baritt

Kilde: UNEC/ECA/AU 2011, "Minerals and Africa’s Development - The International Study Group Report on Africa’s Mineral Regimes"
PGM = platinametaller

Mineralene som gav størst avkastning på verdensbasis i 2010 var, i synkende orden: kull, kopper,
jernmalm, gull og bauksitt.88
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Dominerende gruveland
Selv om det foregår en eller annen form av gruvedrift i de fleste afrikanske land, så domineres den
regionale produksjonen av det enkelte mineral ofte av en mindre gruppe land. Foruten store
mineralressurser, besitter disse landene også ofte gode strukturelle rammebetingelser (lave
skatter, fordelaktig lovgivning, tilrettelagt infrastruktur, osv.). Tabell 3.3 gir oversikt over de
produksjonsland med størst produksjon av et utvalg kommersielt viktige mineraler.

Tabell 3.3. Dominerende lands andel av regional produksjon for et utvalg mineraler.
Mineral

Land

Regional andel

Bauksitt

Guinnea

90 %

Sierra Leone

6%

Ghana

3%

Den demokratiske republikken Kongo

86 %

Zambia

8%

Marokko

4%

Zambia

56 %

Den demokratiske republikken Kongo

30 %

Sør Afrika

7%

Sør Afrika

39 %

Ghana

16 %

Mali

8%

Tanzania

8%

Burkina Faso

5%

Sudan

5%

Sør Afrika

81 %

Mauritania

16 %

Algerie

2%

PGM

Sør Afrika

92-94 %

Tinn

Den demokratiske republikken Kongo

80 %

Rwanda

18 %

Botswana

29 %

Den demokratiske republikken Kongo

23 %

Angola

18 %

Sør Afrika

12 %

Zimbabwe

12 %

Krom

Sør Afrika

96 %

Mangan

Sør Afrika

57 %

Gabon

25 %

Kobolt

Kopper

Gull

Jernmalm

Diamanter

Ghana

13 %

Litium

Zimbabwe

100 %

Kull

Sør Afrika

98 %

Zimbabwe

2%

Tall fra 2010, med unntak av krom og mangan som er fra 2009.
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Som det fremkommer tydelig av tabell 3.3 er Sør-Afrika det klart mest betydningsfulle gruvelandet
på kontinentet, for en rekke mineraler. DR Kongo er et annet land som går igjen som en av
kontinentets største produsent av flere av mineralene som er listet opp ovenfor.

Forventet produksjonsutvikling
Kun en marginal del av mineralene som blir produsert i Afrika konsumeres på kontinentet.89 Salg av
mineraler utgjør en viktig eksportinntekt for mange afrikanske land. I Sierra Leone er eksempelvis
BNP ventet å vokse med 5,1 % i 2011 og 51,4 % i 2012 som følge av storstilt utbygging av
jernmalm-gruver.90 Tilsvarende er Nigers BNP forventet å øke med 5,5 % i 2011 og 12,5 % i 2012
som følge av økt produksjon av uran.91 Mange av mineralene som utvinnes i Afrika eksporteres
hovedsakelig som ubehandlet råvare, uten ekstra videreforedling og prosessering som kan bidra til
i
å øke avkastningen i produsentlandet. Enkelte mineraler, som gull, kopper, platinametaller og
krom blir derimot ofte raffinert før eksport. Sør Afrika importerer eksempelvis store mengder gull
fra Vest-Afrika for videreforedling, og deretter eksport. 92 Kontinentets produksjon av
videreforedlet kopper økte med 26 % fra 2009 til 2010.
Produksjonen av de fleste mineraler i Afrika er forventet å øke betydelig i årene som kommer. En
del gruver er allerede under bygging, andre er i planleggingsfasen. Realisering vil naturligvis
avhenge av prisutviklingen på mineraler. Det er anslått at den samlede Afrikanske produksjonen av
bauksitt vil øke 17 % årlig i perioden 2010-2017, som følge av at en rekke nye gruver skal settes
opp eller utvides. Det er verdt å nevne at også produksjonen av videreforedlet aluminium, som
lages av bauksitt (via aluminiumoksid), er ventet å øke i denne perioden, riktignok i langt mindre
grad, med en årlig vekst på 5-6 %. Koboltproduksjonen i Afrika er forventet å øke med 9 % årlig
mellom 2010-2017, hovedsakelig som følge av utvidelse av eksisterende gruver i Den demokratiske
republikken Kongo. Den samlede Afrikanske produksjonen av kopper er forventet å øke omtrent
like mye, 10 % årlig, mens produksjonen av gull vil øke noe mindre med en produksjonsvekst 6 %
årlig. Sistnevnte vil i all hovedsak øke som følge av sterk produksjonsøkning i Vest-Afrika, spesielt i
Mauritania. Utvinning av jernmalm i Afrika er ventet å todobles mellom 2010-2017, hvorav VestAfrika vil stå for den største veksten. Produksjonen av platinametaller er forventet en
gjennomsnittlig årlig økning på 4 % og diamanter på 2 % i samme periode, mens kontinentets
kullproduksjon er forventet å øke 6-7 % årlig. For tinn derimot er det forventet en
produksjonsnedgang på 8 %.

Konjunktur/prisutvikling
Som følge av sterkt økende etterspørsel etter mineraler fra mellominntektsland og stabil
etterspørsel fra høyinntektsland, har prisene på mineraler de siste årene nådd historiske høyder. Et
høyt prisnivå har igjen muliggjort utvinning av mineraler av lavere grad og mineralårer som er
vanskeligere å utvinne (og følgelig dyrere). Det forårsaker i sin tur et høyere energiforbruk og det
genererer mer avfall.
Råvareetterspørselen og den økonomiske krisen har også resultert i større konsentrasjon av den
globale utvinningsindustrien, i form av fusjoner og oppkjøp. Samtidig har denne utviklingen bidratt
i

Dette inkluderer bauksitt, fargede edelstener, diamanter, jernmalm, mangan, niobium, tantalum, tinn, woframitt og
uran.
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til en dreining fra småskala letevirksomhet- og utvinningsprosjekter, til mer storskala leting og
produksjon. Markedsmakten til store gruveselskaper har økt og følgelig forbedret disse
selskapenes forhandlingsposisjon overfor Afrikanske stater. 93
Siden den økonomiske nedgangen i 2008-2009 har gruveindustrien tatt seg kraftig opp igjen. Det er
beregnet at industriens samlede netto fortjeneste økte med 156 % i 2010, til 110 milliarder dollar.

Letevirksomhet
Letevirksomhet etter mineraler drives i høy grad av stigende råvarepriser og har siden 2009 vært
økende på det afrikanske kontinentet. Fra 2009 til 2010 økte den samlede letevirksomheten, målt i
rapportert investeringsverdi, med 27 %, fra 1.1 til 1.4 milliarder dollar. 94 Investeringene på
kontinentet utgjorde 13 % av de samlede globale investeringene i letevirksomhet etter mineraler i
2010. Mineralene som var av størst interesse på kontinentet samme år, målt i investerte midler, og
rangert i synkende orden, var: gull, platinametaller, diamanter, kopper, uran, og uedle metaller. 95
Leting etter gull utgjorde 41 % av rapporterte investeringer i letevirksomhet i Afrika,
platinametaller utgjorde 15 %, kopper 12 %, uran 9 %, jernmalm 7 %, diamanter 5 % og andre
mineraler ca. 11 % av de samlede rapporterte utgiftene forbundet med letevirksomhet.
Målt i antall aktive leteprosjekter var det meste av letevirksomheten på det Afrikanske kontinentet
i 2010, lokalisert i Sør-Afrika, Burkina Faso, Ghana, DR Kongo, Namibia, Tanzania, Botswana, Mali
og Zambia (i synkende orden). Av disse aktive leteprosjektene var 47 % på et såkalt ”tidlig
stadium”, mens prosjekter i produksjon utgjorde 27 %, kartleggingsprosjekter 15 % og
utviklingsprosjekter 11 %. Sammenlignet med Latin Amerika og USA er store deler av Afrika i et
tidlig utviklingsstadium når det gjelder leting etter mineraler. For øyeblikket ligger hovedfokuset i
regionen på å identifisere nye områder, heller enn å utvide eksisterende kjente ressurser.
Selv om leteaktiviteten etter mineraler i Afrika har økt, er investeringene i letevirksomhet, i mange
tilfeller lavere sammenlignet med andre regioner. Økningen i antallet aktive leteområder i 2010
kan blant annet forklares ved fornyet aktivitet ved gruver som ble satt på vent i 2009, som følge av
global økonomisk lavkonjunktur.

De største/mest aktive selskapene
Verdens gruveindustri er dominert av store multinasjonale selskaper. 96 Disse selskapene har
finansielle muskler store nok til å håndtere store utvinningsprosjekter, og tilstrekkelig teknologisk
kapasitet til å håndtere store gruver. Sammen med store investeringsbanker/institusjoner har
gruveselskapene ressurser og makt nok til å påvirke det globale mineralmarkedet. Gruveindustrien
har vært igjennom utallige fusjoner og oppkjøp, og preges som nevnt av en stadig sterkere
konsentrasjon av markedet.97 I perioden 1990 til 2008 økte de ti største gruveselskapene sin
markedsandel fra 20 % til 35 % (Figur 3.1). 98
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Figur 3.1. De ti største gruveselskapenes andel av global produksjon (1990-2008).

Kilde: UN Economic Commission for Africa/African Union, 2011

Ser man nærmere på de enkelte mineralene så står de største selskapene for en dominerende
andel av produksjonen (Figur 3.2). Mest påfallende er produksjonen av platina og nikkel, hvor de
største selskapene står for rundt 90 % og 65 %.

Figur 3.2. De største gruveselskapenes andel av global produksjon, for et utvalg mineraler.

Kilde: UN Economic Commission for Africa/African Union, 2011

Vi har ikke lyktes å oppdrive en sammenstilt oversikt over hvilke selskaper som er aktive innen
gruvedrift i Afrika. Det er likevel klart at hundrevis, kanskje flere tusen selskaper, driver gruvedrift
på kontinentet. Den Sør-Afrika baserte nettportalen MBendi.com har listet opp 1709 selskaper og
organisasjoner med tilknytning til gruveindustrien i Afrika. 99 Dette representerer trolig et
omtrentlig anslag. Det ble i 2006 anslått at det fantes 4000 gruveselskaper på verdensbasis. 100
Andelen statseide selskaper har falt betydelig de siste tiårene og det er anslått at omtrent en
fjerdedel av gruveselskapene på verdensbasis nå er eid av stater.101 Kina, India, Chile, Polen og
Sverige er eksempler på land som har en høy statlig eierandel.
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Vår gjennomgang av de 20 største gruveselskapene i verden, viser at 15 av selskapene er etablert
med gruvedrift i Afrika (Tabell 3.4). De aller fleste av disse med et betydelig engasjement som
innbefatter utvinning av flere ulike typer mineraler, i flere ulike land. Blant de fem selskapene som
ikke har tilstedeværelse på kontinentet finner vi to av de største kullprodusentene i Kina (China
Shenhua Energy og China Coal Energy), og tre Nordamerikanske selskaper (Tech Resources, Grupo
Mexico og Goldcorp), som har hovedfokus på mineralutvinning i Nord- og Sør-Amerika.
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Tabell 3.4. Oversikt over verdens 20 største gruveselskap og deres tilstedeværelse i Afrika, etter
land og mineraltype.
Selskap

Land

Mineral

BHP Billiton

Sør-Afrika, Mosambik

Mangan, kull, aluminium, nikkel

Vale

Guinea, Liberia, Gabon, DR Kongo, Angola,
Zambia, Malawi, Mosambik, Sør-Afrika

Jernmalm, mangan, ferrolegeringer,
kopper, kobolt, nikkel, kull, fosfat

Rio Tinto

Guinea, Kamerun, Namibia, Mosambik,
Zimbabwe, Madagaskar, Sør-Afrika

Jernmalm, aluminium, uran, kull,
diamanter, titandioksid, illmenitt, kopper

Glencore International

DR Kongo, Zambia, Sør-Afrika

Kopper, kobolt, kull

China Shenhua Energy

-

-

Xstrata

Sør-Afrika, DR Kongo, Tanzania, Mauritania

Krom, vanadium, platina, kull, jernmalm,
nikkel

Anglo American

Angola, Zimbabwe, Sør-Afrika, Namibia, DR
Kongo, Botswana

Jernmalm, mangan, kull, platinametaller,
diamanter

Barrick Gold

Tanzania, Sør-Afrika, Zambia

Gull, kopper

Freeport-McMoRan

DR Kongo

Kopper, kobolt

Norilsk Nickel

Sør-Afrika, Botswana

Nikkel

Tech Resources

-

-

Coal India

Mosambik

Kull

Grupo Mexico

-

-

Goldcorp

-

-

China Coal Energy

-

-

Eurasian Natural Resources Mali, DR Kongo, Zambia, Zimbabwe, Mosambik,
Sør-Afrika

Kopper, kobolt, platina, kull, fluorspar

Yanzhou Coal Mining

-

-

Newmont Mining

Ghana

Gull

Vedanta Resources

Zambia, Namibia, Sør-Afrika, Liberia

Kopper, sink, jernmalm

Newcrest Mining

Elfenbenskysten

Gull

Sosiale og miljømessige konsekvenser av gruvedrift
Utvinningsindustrien på det Afrikanske kontinentet har lenge vært farget av miljøproblemer og
alvorlige sosiale implikasjoner. Under kolonitiden var det vestlige industriland som utnyttet
ressursene og hentet hjem fortjenesten, uten hensyn til det lokale miljøet, lokalbefolkning og til en
bærekraftig utvikling av sektoren. Dette preger i stor grad også sektoren i dag: Selv om
gruvedriften representerer en åpenbar inntektsmulighet for produksjonslandet, så mottar landene
generelt en marginal andel av inntektene og en utilstrekkelig kompensasjon grad for påførte miljøog samfunnskonsekvenser.102

Miljøkonsekvenser
Mange utviklingsland sliter med å takle de konsekvensene gruvedriften medfører; store mengder
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gruveavfall, avfallsvann og tap av ressurser. Mange av miljøproblemene som forårsakes av
gruvedrift koblet til forurensning, og tap av områder og vannressurser. Vannforurensning,
forsuring, forgiftning av mennesker og natur, forurensning av grunnvann, skader på
jordbruksområder, er alle eksempler på vanlige problemer som oppstår i forbindelse med
utvinning av mineraler.103 Andre vanlige miljørelaterte problemstillinger er avskoging, jorderosjon,
land-degradering, luftforurensning, og ødelagte økosystemer. En del av disse problemene skyldes
manglende eller ikke-tilfredsstillende avfallsbehandling. Utvinning og bruk av fossile brensel i
gruvesektoren bidrar i tillegg til store klimagassutslipp, spesielt gjelder dette utvinning av gull i
sørlige deler av Afrika.
Miljøkonsekvensene av gruvedrift avhenger av flere faktorer: hvilke mineraler som utvinnes,
hvilken teknologi som legges til grunn, størrelsen på prosjektet, hvor mineralene er lokalisert, de
geologiske formasjonene, og måten mineralene utvinnes på.104
I en FN-rapport fra 2008 ble det dokumentert en rekke eksempler på gruveprosjekter som har
forårsaket alvorlige miljøforstyrrelser 105:











Catoca diamantgruve i Angola - Enorme forstyrrelser av landområder i forbindelse med
diamantutvinningen. Prosjektet «Catoca kimberlite pipe» er verdens fjerde største
diamantgruve, målt i overflateareal. Gruven er anslått å inneholde rundt 60 millioner karat,
hvorpå det genereres mer enn ett tonn avfallsmasse for hver karat som hentes ut av
grunnen.
Gruvedrift i naturreservater i DR Kongo – Gruvedrift har forårsaket alvorlige
miljøforstyrrelser i DR Kongo. Utvinning av gull og koltan har forårsaket avskogning,
utryddelse av arter, forurensning av tungmetaller, og landødeleggelser.106 Nærmere 51
millioner mennesker står uten tilgang til rent drikkevann, blant annet som følge av
forurensning fra gruvesektoren.107 Gruvesektoren i DR Kongo utgjør den nest største
utslippskilden av kvikksølv på kontinentet.
Beslag av land og marginalisering i Ghana – Gruvedrift i Wassa West District i Ghana har lagt
beslag på store produktive jordbruksområder, og forårsaket tvangsflytting av
lokalbefolkningen, uten rimelig kompensasjon for tapene de ble påført. Cyanidforurensning,
grove menneskerettighetsbrudd, og redusert matvareproduksjon er noen eksempler på
andre problemer som kan kobles opp mot gruvedriften i området.108
Utvinning av uran i Niger – Utvinning av uran i Niger har forårsaket alvorlige helseproblemer
for arbeiderne og lokalbefolkningen, i og rundt gruvene.109,110
Forurensning ved koppergruver i Zambia – I det såkalte kobber-beltet i Zambia er det
dokumentert utbredt jord, vann og luftforurensning, forårsaket av graving, pumping og
dumping av store mengder avfallsvann, og smelteoperasjoner som slipper ut svoveldioksid.
Forurensning i forbindelse med gruvedrift i Sør-Afrika – I Sør-Afrika er vannforsurning (acid
mine drainage) forårsaket av gruvedrift eller nedlagte gruver (metall og kull) et stort
miljøproblem. Et annet betydelig miljøproblem er at store landområder er dekket av
miljøfarlig gruveavfall.

Det er store utfordringer knyttet til det å utvinne mineraler på en miljøvennlig måte. Både i
småskala og storskala gruvedrift er det ofte økonomien som settes foran miljøhensyn. Det er for
eksempel generelt billigere å bruke kvikksølv (småskala) og cyanid (storskala) i utvinningen av gull,
selv om det finnes mer miljøvennlige alternativer, og selv det forårsaker fatale lokale og globale
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konsekvenser for menneske og natur. Miljøhensyn reduserer marginene og avkastningen og faller
ofte igjennom når gruveselskapene utarbeider sin bedriftspolicy.

Sosiale konsekvenser
Gruvevirksomheten i Afrika er også kjent for å ha store negative implikasjoner 111:






Tvangsflytting av mennesker og ødeleggelse av lokalbefolkningens livsgrunnlag.
Økt fattigdom – for eksempel gjennom miljøforstyrrelser som ødelegger befolkningens
naturressurser og livsgrunnlag.
Økte interne økonomiske forskjeller, mellom menn og kvinner, mellom mennesker med jobb
i gruvene og de uten, og mellom befolkningsgrupper som mottar provisjon, leie og andre
fordeler fra gruvedriften, og de som ikke gjør det.
Økonomisk avhengighet ettersom den lokale økonomien innordner seg etter behovene til
gruvedriften, noe som gjør lokalsamfunnet sårbar for en typisk «boom and bust»-økonomi,
spesielt når en gruve stenges ned eller ved redusert avkastning som følge av lave
råvarepriser.

Økende fattigdom, større forskjeller og gruveavhengighet kan bidra til å destabilisere lokale
maktstrukturer og forstyrre tradisjonelle samfunnsstrukturer. Det kan i sin tur bidra til å skape
større kjønnsforskjeller, ettersom menn har langt større tilgang til arbeid i gruvesektoren, mannen
gir mindre støtte til husholdet, og kvinner bruker mer tid og energi på å få tilgang til rent
drikkevann og mat, på grunn av forringede naturressurser. På nasjonalt nivå er det en risiko for at
landet får problemer med å diversifisere økonomien på en måte som motvirker skjevhetene i
samfunnet.
Økende fattigdom, større forskjeller og gruveavhengighet kan også bidra til å forsterke sosiale
problemer som alkohol- og narkotikamisbruk, prostitusjon, spillvirksomhet og tap av kulturell
tilhørighet. Sosio-kulturelle konflikter, som følge av storinnflytting av migrantarbeidere og andre,
kan tilspisse problemene ytterligere.
Fordriving, tvangsflytting og re-lokalisering er vanlig i forbindelse med gruveprosjekter. Gruvedrift,
inkludert avfallsdeponering, konkurrerer om landarealer med andre formål, eksempelvis jordbruk.
Dette skaper ofte spenninger mellom gruveselskap, bønder og lokalbefolkning. Løsningen på denne
typen problemer er ofte at de som gir bort land og /eller som hemmes (for eksempel gjennom tapt
ressursgrunnlag) av gruvedriften, kompenseres for sine tap.
En del gruveprosjekter har også involvert militarisering, dvs. at militæret eller politiet settes inn for
å beskytte gruvene, mot lokale protester, streiker, selvstendige gruvearbeidere osv. Denne
militariseringen medfører i den del tilfeller til grove menneskerettighetsbrudd og tvangsflytting.
Inntekter fra gruvedrift
Å sikre en rettferdig fordeling av utbyttet fra gruvesektoren har vært en stor utfordring i Afrika. De
store utbyttene («super profits») har for det meste havnet i hendene på gruveselskapene. I Afrika
er statens andel av fortjenesten fra gruvedrift, langt lavere enn hva den eksempelvis er i Australia.
En av årsakene til det er at afrikanske land sjelden har benyttet seg av såkalt «toppskatt», en skatt
som slår inn når selskapene har spesielt gode resultater og store utbytter. Afrikanske land deltar
også langt sjeldnere i gruvevirksomheten, i motsetning til hva som er vanlig i for eksempel Latin-
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Amerika. Diamantutvinningen i Botswana og Namibia, hvor staten er svært delaktig og har høstet
et stort utbytte av det, utgjør unntak fra dette mønsteret.

3.2.

Norske gruveinteresser

Det finnes få norske gruveselskaper som opererer i Afrika. Flertallet av de norske gruveselskapene,
som eksempelvis Store Norske, LNS og Nordic Mining, har også sin virksomhet her til lands. På
bakgrunn av søk i nasjonale og internasjonale medier, medlemslister fra Norsk Bergindustri, og
NGO-rapporter har vi her utarbeidet en kortfattet oversikt over norske interesser i
mineralutvinning i Afrika. Det understrekes at listen ikke er uttømmende.
Opplysningene om de respektive selskapene er hentet fra selskapenes hjemmesider, årsrapporter
og gjennom internettsøk. I de tilfeller hvor det har vært usikkerhet knyttet til informasjonen har vi
tatt direkte kontakt med selskapet.
Det kan tillegges at det i tillegg til selskapene som er nevnt her, også finnes flere store norske
gruveselskaper som ikke har interesser i Afrika, men derimot i andre land. Blant disse finner vi det
mye omtalte selskapet Intex Resources ASA (tidl. Crew Gold Int.) som Framtiden i våre hender har
fulgt i en årrekke og blant annet klaget inn til OECDs kontaktpunkt for samfunnsansvar for sitt
nikkel-prosjekt ved øya Mindoro på Filipinene. Kontaktpunktet ga for øvrig Framtiden i våre hender
medhold i klagen.112

3.2.1.

Produsenter

Avocet Mining
Virksomhet

Letevirksomhet, produksjon

Land

Burkina Faso, Guinea

Code of conduct

Ja

ILO

Nei

Miljøpolicy

Ja

Lokalt engasjement?

Ja

System for transparens?

Ja, støttemedlem EITI

CSR-ansvarlig?

(ikke funnet)

CSR-nettside

Ja - http://www.avocet.co.uk/responsibility.html

Omsetning

115 mill. dollar fortjeneste i 2011

Nettverk/medlemskap

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) International Cyanide Management
Code For The Manufacture, Transport and Use of Cyanide In The Production of Gold
(ICMI/Cyanide code)

Bakgrunn
Selskapet Avocet Mining driver letevirksomhet etter og produksjon av gull i Vest-Afrika. Selskapet
er børsnotert på London Stock Exchange og Oslo børs. Avocet produserer i dag gull ved Inata-
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minen i Burkina Faso. I tillegg har selskapet letevirksomhet i andre deler av Burkina Faso og i
Guinea.
Norske interesser/eierskap
Siden Avocet kjøpte opp det norske selskapet Wega Mining i 2006 har selskapet hatt sterke norske
eierinteresser. Frem til mars 2012 var Jan Haudemann-Andersen og hans investeringsselskap
Datum (startet Wega) en av storaksjonærene i Avocet, med en eierandel på 12,3 %. 113 De solgte
seg imidlertid ut og nå utgjør det lille norske investeringsselskapet Prelas AS største norske
aksjonær, med 3,6 %. Prelas AS eies av Trond Erlend Vegger med familie, som etter å ha tjent store
penger på gartneribelysning, har investert store verdier i gullutvinning gjennom Avocet.
Miljø- og samfunnsansvar
Avocet har etablert et program for å sikre at arbeidernes helse, arbeidsmiljø og sikkerhet er
ivaretatt. Etter selskapets hjemmeside å dømme, bygger ikke programmet på internasjonale
standarder (for eksempel ILOs kjernekonvensjoner, Global Compact, eller lignende). I 2011
etablerte Avocets styre en egen intern komité som skal se til at HMS-systemet etterleves og tiltak
overfor lokalbefolkningen fungerer som tiltenkt. Videre skal komiteen passe på at lokalt regelverk
følges og at selskapet følger bransjens ”beste praksis.” Avocet er medlem av Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI).

Lokalsamfunn
I Burkina Faso, hvor selskapet har produksjon av gull, er det opprettet et lokalt senter som skal
ivareta forhold som berører lokalbefolkningen. 114 Senteret sikter å sikre en bærekraftig sosial og
økonomisk utvikling av lokalsamfunnet, blant annet gjennom å stimulere utdanning, helse,
vannressurser og veiprosjekter. På Avocets hjemmesider oppgis det at selskapet arbeider for å
fremme lokal arbeidskraft og foretningsinitiativer, blant annet ved å kjøpe varer og tjenester fra
lokale leverandører i de tilfeller det lar seg gjøre. I 2010 etablerte selskapet en forening, the
Fondation du Avocet du Burkina (FAB), som skal være en pådriver for Avocets prosjekter i og for
lokalsamfunnet. FAB finansierer prosjekter innen utdanning, helse og andre formål foreslått av
lokalbefolkningen.

Miljø
Avocet har satt i verk et miljøforvaltningssystem (EMS) både i Burkina Faso og Guinnea, blant
annet for å sikre at gruvedriften er i samsvar med nasjonal lovgivning og industriens beste
praksis.115 EMS-et er imidlertid ikke akkreditert i henhold til en internasjonal standard (for
eksempel ISO 14001), men i følge selskapet så skal den være bygget på de samme kravene. Et
inspeksjons- og revisjonsprogram er satt i verk for å sikre etterlevelse. Avocet oppgir på sine
hjemmesider at de gjennomfører miljøovervåkning (vann, luft, jord og organismer) og foretar selv
kjemiske analyser for å sikre tilfredsstillende miljøstatus. Foruten tett kommunikasjon med
miljøverndepartementet i Burkina Faso og Gruvedepartementet, driver selskapet opplæring og
utdanning i miljøspørsmål.
Avocet driver i tillegg et treplantingsprogram og et resirkuleringsprogram. Sistnevnte har som mål
å gjenvinne 80 % av avfallet som genereres ved gruvene. I 2011 signerte Avocet den internasjonale
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Cyanide code (ICMC) som skal bidra til å sikre en forsvarlig håndtering av cyanid i fremstillingen av
gull.

IGE Resources AB
Virksomhet

Produksjon, letevirksomhet

Land

DR Kongo, Sør-Afrika, Kenya, (tidl. I Angola)

Code of conduct

Ja

ILO

Neii

Miljøpolicy

Ja (SveMin)

Lokalt engasjement

Angola (2007-2009)

System for transparens

Nei

CSR-ansvarlig

Nei

CSR-nettside

Ja

Driftsresultat

- 231 mill SEK

Nettverk/medlemskap

SveMin
Kastet ut av Global Compact i 2011

Bakgrunn
IGE Resources AB, tidligere kalt International Gold Exploration, definerer seg som et skandinavisk
selskap som utvinner nikkel, gull og diamanter. Selskapet er notert i Sverige og driver aktiv
gruvedrift i Sør-Afrika, Den demokratiske republikken Kongo og Nord-Sverige. I tillegg er selskapet
involvert i utvinning av gull i områdene Rongo/Atieli and Akala/Lolgorien i Kenya; prosjekter hvor
IGE eier 100 %.116 I prosjektet Rongo/Atieli har IGE inngått samarbeid med selskapet Pinsapo Group
SA.
I 2010 var IGE også involvert i diamantutvinning i Angola, som en del av et større konsortium. 117
Selskapet solgte seg imidlertid senere ut av prosjektet, etter det hadde oppstått en konflikt med
selskapets lokale partnere.118
Norske interesser/eierskap
IGE er et svensk selskap som er notert på Oslo Børs. Selskapet har en rekke norske eierinteresser,
deriblant DNB Nor, Basic I AS og Svein Halvor Breivik blant de ti største aksjeeierne. 119 Blant de 30
største eierne finner vi 18 norske aktører.
Miljø- og samfunnsansvar
IGE gikk i 2008 inn i FNs Global Compact, hvor de forpliktet seg til initiativets ti prinsipper om
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. På selskapets hjemmesider
ser det fortsatt ut som om selskapet er tilsluttet initiativet, ettersom det er viet en hel seksjon på
hvor de beskriver medlemskapet i organisasjonen. 120 Nærmere ettersyn viser imidlertid at
i

På selskapets hjemmesider vises det til Global Compacts ti prinsipper, men selskapet ble kastet ut i 2011.

52

selskapet ble kastet ut av Global Compact i april 2011, i følge organisasjonen på grunn av
manglende rapportering om progresjon i etikkarbeidet.121 Til tross for at IGE ikke lenger er
medlem, kan man ett og et halvt år etter utkastelsen fortsatt lese om medlemskapet i Global
Compact på selskapets hjemmesider. I en e-post presiserer kommunikasjonsmedarbeider Tony
Sætre at IGE på eget initiativ meldte seg ut av Global Compact, ettersom IGE ikke lenger var en
«direkte» aktiv produsent eller leteaktør i Sør-Afrika og DR Kongo.122 Med dette mener Sætre at
selskapet ikke selv utfører arbeidet, men har leid inn underkontraktører til å gjøre jobben. Det er
rimelig å tolke dette som at IGE tydeligvis ikke anser det som like viktig å delta i Global Compact
når deres kontraktører utfører arbeidet.
På hjemmesidene opplyser IGE at de har satt i gang en prosess for å formalisere sitt CSR-arbeid og
at neste steg i dette arbeidet er å tilse at selskapets ”etiske rammeverk” er forstått og
implementert. I denne sammenheng opplyses det at IGE vil ha fokus på en trygg og sikker
arbeidsplass, i henhold til FNs menneskerettigheter og ILO konvensjonene, på HMS, lokalt
engasjement, og i så langt det lar seg gjøre, minimere miljøkonsekvensene forbundet med
gruvedriften. Vi har etterspurt dokumentasjon på IGEs etiske rammeverk, utover det som er
tilgjengelig på nettsidene, og endte opp med å få tilsendt en kopi av teksten fra deres hjemmeside.
IGE er medlem av den svenske bransjeforeningen SveMin. SveMin har utarbeidet retningslinjer for
gruveselskaper som gir føringer først og fremst for hvordan selskapene bør forholde seg til det ytre
miljø (forurensning, erosjon, utslipp, osv.), men også enkelte vide føringer om arbeidsforhold. I
retningslinjene heter det eksempelvis at ”selskapet skal arbeide for en bærekraftig utvikling […]
med hensyn til mennesker og miljø”. Videre heter det at ”selskapet skal etterstrebe et godt, sikkert
og stimulerende arbeidsmiljø” og at ”selskapet skal arbeide etter bestemt program fro kontroll og
forbedring av arbeidsmiljøet”. SveMins retningslinjer gir imidlertid ingen konkrete beskrivelser for
hvordan disse målene skal oppnås. SveMin har også utarbeidet retningslinjer for hvordan
gruveselskaper skal drive prospektering og letevirksomhet – i forhold til den svenske loven.
Retningslinjene bygger på en felles skandinavisk standard. Kommunikasjonsmedarbeider Sætre
oppgir at disse retningslinjene også skal være gjeldene for IGEs arbeid i utlandet. 123
I forbindelse med IGEs engasjement i Angola kritiserte en av selskapets partnere IGE for
”kritikkverdige helse- og sikkerhetsforhold, og alvorlig mangel på overvåkning og kontroll.” 124 I
følge partneren skyldte IGE sine ansatte tre millioner dollar i utestående lønnsmidler, feriepenger
og velferdsmidler. IGE mente på sin side at de ble anklaget for svindel og korrupsjon uten at det
var lagt fram noen form for dokumentasjon som kunne underbygge påstandene.
Våren 2013 politianmeldte revisjonsselskapet KPMG IGE-styret for mistanke om kriminelle
handlinger i forbindelse med kjøp av utvinningsrettigheter i Kongo. 125 Selskapet skal ha overført 50
millioner kroner i forbindelse med rettighetene til utvinning av gull og diamanter i landet allerede
før dette var godkjent av generalforsamlingen. Svenske påtalemyndigheter har startet gransking av
selskapet.126
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Hudson Bay Resources AS
Virksomhet

Letevirksomhet

Land

Ghana

Code of conduct

Nei

ILO

Nei

Miljøpolicy

Nei

Lokalt engasjement

Nei

System for transparens

Nei

CSR-ansvarlig

Nei

CSR-nettside

Nei

Driftsresultat

356 000 kr

Nettverk/medlemskap

Ingen

Bakgrunn
Hudson Bay Resources AS (HBR) er et norskregistrert selskap som driver letevirksomhet etter
gull.127 Selskapet ble etablert I 1995 og har skaffet seg mineralrettigheter i Ghana, USA og Canada. I
Ghana driver selskapet for øyeblikket prospektering og letevirksomhet, for å finne ut hvorvidt
området egner seg for industriell produksjon. HBR ønsker ikke å drive produksjon selv, deres
strategi er å påvise mineraler og deretter selge rettighetene. Selskapet leter nå etter potensielle
investorer som vil ta over eller være med på å utvikle dette prosjektet videre. HBR har i skrivende
stund to heleide datterselskap: Hudson Gold Ghana Ltd. og Echo Valley Inc. (USA).
Norske interesser/eierskap
HBR er ikke notert på børsen og selskapet opplyser at det ikke finnes faste ansatte i Norge. Daglig
leder Jan Høvik, som har kontor i Norge, er innleid konsulent. Også arbeiderne i utlandet er
innleide. Selskapet har hovedsakelig norske aksjeeiere (ca. 75 %), i tillegg til noen svenske
andelseiere (ca. 25 %).
Miljø- og samfunnsansvar
Det finnes i skrivende stund ingen informasjon om HBRs arbeid med miljø og etikk, på selskapets
hjemmeside. I en e-post forklarer selskapet dette med at HBR ikke driver med produksjon, kun
letevirksomhet, og at arbeidet er i en svært tidlig fase. 128 Letelisensen HBR sitter på tillater kun
overflateprøver og jordprøver ned til 40 cm.
Daglig leder Jan Høvik skriver i samme e-post at Ghana har et omfattende og strengt regelverk som
skal hindre utenlandske selskaper å utnytte situasjonen. Dersom driften ikke er tilfredsstillende
risikerer gruveselskapene å miste sine lisenser. Det stilles krav til at alle utenlandske
gruveselskaper må ha ghanesere i styret og arbeidsstokken er ofte lokale folk med god kjennskap
til området. Det offentlige forvaltningsorganet Mineral Commission (MC) i Ghana foretar flere
inspeksjoner i året på alle felt og gruver i landet, og kontrollerer utslipp og arbeidsmetoder. Ghana
har gjennom Norad-programmet «Bistand for utvikling», fått råd og opplæring fra Norge i hvordan
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landet best kan forvalte sine råvareressurser, hvordan de kan etablere systemer og stille miljøkrav
til virksomhetene.129,130
Minerallisenser kan i følge Høvik kun kjøpes og godkjennes av MC. Selskap som vil drive
letevirksomhet må der søke om å få kjøpe en lisens som er tilbakeført til myndighetene. Høvik
forteller videre at søknaden, som må vise hva søkeren ønsker å gjøre på feltet, vurderes nøye av
det ghanesiske miljøverndepartementet. Lokale landsbyer har gjennom sine ledere rett til å nekte
aktivitet om de føler det truer deres livsvilkår og jordbruksressurser.
I et intervju med en av HBRs ansatte i 2008 kom det for øvrig frem at HBR sikter å utvinne gull uten
bruk av kvikksølv, og at selskapet vil sette arbeidernes sikkerhet høyt. 131
Det finnes lite tilgjengelig informasjon om hvordan HBR gikk frem for å skaffe seg rettighetene i
Ghana, men etter alt å dømme fikk de tilgang gjennom oppkjøp av det svenske selskapet AC
International Mining i 2007.132

3.2.2.

Leverandører

Devico AS
Virksomhet

Leverandør av boreutstyr

Land

Sør-Afrika

Code of conduct

Interne – vil ikke gi ut disse

ILO

?

Miljøpolicy

?

Lokalt engasjement

?

System for transparens

?

CSR-ansvarlig

Nei

CSR-nettside

Nei

Driftsresultat

27 mill. kr

Nettverk/medlemskap

-

Devico AS er et norsk selskap med utspring fra forskningsmiljøet i Trondheim, som leverer
boreutstyr og tjenester til gruveindustrien over hele verden. Selskapet har hovedkontor på Melhus
utenfor Trondheim, foruten avdelingskontorer i seks andre land. Ett av disse ligger i Sør-Afrika.
Daglig leder Espen Brandslet ved Devicos hovedkontor i Melhus oppgir at selskapet utelukkende
leverer tjenester og utstyr til gruvenæringen i Sør-Afrika.133 En av selskapets kunder i Afrika er
gruvegiganten Rio Tinto.134
Vi har bedt selskapet om å få innsyn i deres etiske retningslinjer, men har fått beskjed om at dette
er intern informasjon som ikke utenforstående får innsyn i. Framtiden i våre hender har over flere
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tiår intervjuet hundrevis av selskaper om hvordan de arbeider med miljøspørsmål, samfunnsansvar
og etikk. Det er sjelden at selskap som arbeider aktivt med disse problemsstillingene, velger ikke å
vise frem hvordan de arbeider med miljø og samfunnsansvar. Tidligere erfaring viser tvert i mot at
selskap som hemmeligholder denne type informasjon, ofte ikke har system og rutiner for hvordan
de skal forholde seg til slike problemstillinger.

Andre selskaper
Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har ved flere anledninger vært engasjert i Afrika.
Prosjektene har imidlertid vært utviklingsprosjekter, som etaten har gjort på oppdrag av lokale
myndigheter, Norad og Verdensbanken.135 NGU har blant annet hatt som oppgave å kartlegge og
registrere mineralressurser i området. Det siste aktive prosjektet var i Mosambik i perioden 20022007.
Det finnes også flere selskaper som er leverandører til selskaper lenger oppe i produksjonskjeden,
deriblant selskaper som driver med videreforedling i Afrika. Vatvedt AS, tidligere en leverandør til
Elkem, leverer utstyr til ferrolegeringsindustrien i hele verden.136 Borgestad Fabrikker AS er et
annet selskap som leverer utstyr til aluminium, ferrolegering og støperiindustrien, også i Afrika. 137
Ettersom dette er selskaper som ikke leverer direkte til gruveindustrien, vil vi ikke gå nærmere inn
på disse selskapene i denne rapporten.

3.3. Oljefondet og gruveindustrien
Selv om få norske selskaper er engasjert i gruveindustrien i Afrika, er likevel en betydelig andel
norske sparepenger investert i multinasjonale selskaper som driver råvareutvinning på
kontinentet. Framtiden i våre hender har over tid satt søkelys på Statens pensjonsfond utland
(SPU) som har investeringer for flere titalls milliarder kroner i en rad av gruveselskaper. Mange av
disse opererer på det afrikanske kontinentet.
Som beskrevet innledningsvis er investeringer i utvinningsindustrien knyttet til en høy risiko for
alvorlige miljøødeleggelser og grove brudd på menneskerettigheter. Etikkrådet for Oljefondet eller
SPU har valgt ut visse typer gruveaktiviteter der avfallshåndtering innebærer særlig risiko, som en
sektor de ser nærmere på138, og har generelt som oppdrag å vurdere hvorvidt investeringer i
enkelte selskap er i strid med de etiske retningslinjene for forvaltningen av SPU. Rådet gir så
tilrådning til Finansdepartementet som fatter beslutning om uttrekk. Begrunnelsen for alle
utelukkelse er offentlig tilgjengelig på regjeringen.no. 139
Per i dag har SPU utelukket ni gruveselskaper.140 Åtte av disse er utelukket som følge av
”medvirkning til grov uetisk aktivitet”, nærmere bestemt ”grov miljøskade”. Det gjelder Norilsk
Nickel, Barrick Gold Corp (USA og Canada), Rio Tinto Plc.,Rio Tinto Ltd.,Madras Aluminium
Company, Sterlite Industries Ltd., Vedanta Resources Plc., Freeport McMoRan Copper & Gold Inc.
Det niende selskapet, Potash Corporation of Saskatchewan, er utelukket for ”andre særlig grove
brudd på grunnleggende etiske normer”, nærmere bestemt kjøp av fosfat fra det
marokkanskokkuperte Vest-Sahara.141 Ytterligere ett gruveselskap, DRD Gold Ltd., ble utelukket i
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2007 fordi selskapet gjennom et datterselskap hadde forårsaket alvorlig miljøskade på Papua Ny
Guinea, gjennom å dumpe miljøfarlig avfall i det lokale økosystemet og dermed forårsake stor
skade på naturressursene i området og lokalbefolkningens liv og helse. 142 Selskapet fikk imidlertid
komme inn i varmen igjen to år senere, etter at datterselskapet var solgt og DRD Gold ikke lenger
var involvert i den aktuelle gruvedriften.143
Det er verdt å nevne at selv om SPU har trukket ut sine direkte investeringer i de ni
gruveselskapene, så har fondet fortsatt store indirekte investeringer i de sammeselskapene.i
Forklaringen på denne motsetningen er at SPU har investert mange milliarder kroner i selskaper
som igjen har eierandeler i de ni gruveselskapene som er blitt utelukket fra Oljefondets portefølje.
Vår gjennomgang fra 2012 viser at SPU hadde aksjer i ett eller flere av de 10-20 største
eierselskapene i samtlige av de ni utkastede gruveselskapene.
I en tilsvarende undersøkelse fra 2011 avdekket Framtiden i våre hender at SPU, gjennom
investeringsselskapet BlackRock, har tatt «bakveien» inn i 48 av de 50 svartelistede selskapene i
SPUs portefølje.144
SPU hadde i 2012 (basert på porteføljen per 31.12.2011) investeringer i femten av verdens tjue
største gruveselskap (se tabell 3.3.1 på neste side). Ytterligere fire av de tjue selskapene, Rio Tinto,
Freeport-McMoRan, Norilsk Nickel og Vedanta Resources, har tidligere vært en del av SPUs
portefølje, men er i dag utestengt på grunn av brudd på fondets etiske retningslinjer. Ved utgangen
av 2011 hadde SPU investert til sammen 25,7 milliarder kroner i de femten gruveselskapene listet
opp i tabell 3.3.1. Den prosentvise eierandelen varierer fra 0,08 til 2,52 prosent (gjennomsnitt 0,8
%).
I porteføljen per 31.12.2012 har SPU solgt seg ut av Barrick Gold, Tech Resources og det kinesiske
Yanzhou Coal Mining, og Oljefondet er dermed per i dag inne i 12 av de 20 største
gruveselskapene. Til gjengjeld har de totale investeringene i SPUs andel av de 20 største
gruveselskapene, økt med 38,5 prosent til 35,5 milliarder kroner.

Etikkrådet overvåker SPUs portefølje på mer enn 8000 selskaper. På bakgrunn av daglige
internetbaserte nyhetssøk, gjennomført av to konsulentselskaper, screener rådet informasjonen
tilgjengelig om selskaper i hele bporteføljen.145 Konsulentene rapporterer månedlig om selskaper
som anklages for alvorlig miljøskade, medvirkning til menneskerettighetsbrudd, korrupsjon eller
andre normbrudd. En slik rapport inneholder ofte flere beskyldninger om normbrudd. Etikkrådet
gjør med utgangspunkt i rapportene en vurdering av hvor alvorlige og systematiske normbruddene
virker å være, og prioriterer mellom de ulike casene. I tillegg til nyhetssøkene mottar rådet
henvendelser fra personer eller organisasjoner som ber rådet om å vurdere problemstillinger eller
selskaper. Rådet vurderer også selskaper på eget initiativ, eller i enkelte tilfeller på etterspørsel fra
Finansdepartementet.

i

Opplysningene er basert på en gjennomgang av «major shareholders» i de ni utkastede selskapene. Denne er deretter
sammenlignet med SPUs investeringer, som oppgitt på:
http://www.nbim.no/no/Investeringer/beholdninger/beholdninger-flash/
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Tabell 3.3.1.
SPUs investering og eierandel i verdens 20 største gruveselskaper*
(Tallene er oppgitt i mill NOK)
Selskap

Omsetning

Børsverdi

SPU invest.

SPU

SPU invest.

2011

eierandel

2012

BHP Billiton

402 000

1 050 000

2 222

0,20%

11 644

Vale

310 000

710 000

3 509

0,53%

4 240

Rio Tintoi

339 000

617 000

Utestengt

Utestengt

Utestengt

1 006 000

257 000

944

0,37%

1 021

China Shenhua Energy

185 000

472 000

403

0,08%

350

Xstrata

183 000

307 000

4 403

1,64%

8 373

Anglo American

165 000

307 000

7 339

2,52%

5 627

Barrick Gold

80 000

246 000

179

1,03%

-

Freeport-McMoRan

117 000

205 000

Utestengt

Utestengt

Utestengt

Copperii
Norilsk Nickeliii

71 000

212 000

Utestengt

Utestengt

Utestengt

Tech Resources

63 000

122 000

928

0,75%

-

Coal India

66 000

241 000

-

-

-

Grupo Mexico

53 000

141 000

850

0,70%

1 265

Goldcorp

30 000

200 000

1 070

0,50%

1 081

China Coal Energy

60 000

103 000

351

0,54%

93

Eurasian Natural

41 000

78 000

1 298

1,71%

255

Resources
Yanzhou Coal Mining

42 000

90 000

199

0,32%

-

Newmont Mining

58 000

149 000

1 764

0,99%

1 164

Vedanta Resourcesiv

66 000

38 000

Utestengt

Utestengt

Utestengt

Newcrest Mining

25 000

137 000

258

0,19%

437

Glencore International

*) Tallene i oversikten er basert på Forbes tall for 2011, og SPUs portefølje per 31.12.12 og 31.12.11

SPU foretar en grov sortering av selskapene fondet investerer i, noe som gjør det utfordrende og
tidkrevende å beregne hvor mange gruveselskaper porteføljen innbefatter. En overfladisk
screening av porteføljen viser at blant 924 selskaper kategorisert under sektoren ”basic materials”
i SPUs portefølje er det ca. 120 selskaper som har navn som knytter dem til gruveindustrien. Det
kan på samme måte utledes at det antageligvis, innenfor denne sektoren, er ca. 40 selskaper som
driver utvinning av gull. Videre er det rundt 20 selskaper driver med utvinning av kull og 49
i

Rio Tinto ble utestengt av SPU for "medvirkning til grov uetisk aktivitet" i 2008.

iiii

Freeport-McMoRan ble utestengt av SPU for "medvirkning til grov uetisk aktivitet" i 2006.

iii

Norilsk Nickel ble utestengt av SPU for "medvirkning til grov uetisk aktivitet" i 2009

iv

Vedanta ble utestengt av SPU for "medvirkning til grov uetisk aktivitet" i 2007
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selskaper med ”mining” i navnet, mens henholdsvis 15 og 46 selskaper har ordet ”minerals” og
”metals” i navnet. Disse tallene er naturlig nok omtrentlige, ettersom SPU ikke oppgir detaljer om
selskapenes virksomhet i sin portefølje, som altså utgjorde mer enn 8000 tusen selskaper. Det bør
noteres at det også kan være selskaper som driver utvinning av gull, selv om det ikke fremkommer
av navnet. (Alternativt så kan det være skrevet på et annet språk enn engelsk). Noen av selskapene
som er inkludert ovenfor vil også kunne representere selskaper som ikke er direkte involvert i
gruvedrift, men for eksempel i videreforedling av mineralene.
Til tross for hyppige søk er det etter alt å dømme bare en liten andel av selskapene i porteføljen og
av rapporterte hendelser som undersøkes mer inngående av Etikkrådet. Basert på vår egen
research og en gjennomgang av NGO-rapporter og medieoppslag tilgjengelig på internett viser våre
undersøkelser at 16 av de 20 største gruveselskapene listet opp i Tabell 3.3.1, kan kobles opp mot
alvorlige miljøødeleggelser, korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og/eller dårlige arbeidsforhold.
Det store flertallet av disse er fortsatt en del av SPUs portefølje. Blant de fire selskapene som vi
ikke finner oppslag om, er tre av Kinas gruveselskaper. Årsaken kan skyldes begrenset
informasjonsflyt fra Kina og ut til omverden, og at mye av den informasjonen som foreligger finnes
på kinesisk (de tre selskapene har begrenset virksomhet utenlands og kort investeringshistorikk).
Mye tyder i det minste på at det er problemsstillinger å drøfte: Kina er verdens største
kullprodusent og kullgruvedrift er et av verden og Kinas desidert farligste yrker, dessuten Kinas
dødeligste.146,147 Mye omtalt er også den kinesiske kullindustriens store bidrag til nasjonal og global
miljøforurensning.148,149
Blant selskapene i Tabell 3.3.1 er det særlig tre selskaper som har fått betydelig oppmerksomhet i
norske medier de siste årene: Glencore, Xtrata og Goldcorp150. I 2011 skrev Framtiden i våre
hender om det sveitsiske selskapet Glencore som blant annet er anklaget for å stå bak
barnearbeid, alvorlige menneskerettighetsbrudd, skatteunndragelser og miljøforurensning, i blant
annet Kongo, Zambia og Guatemala.151,152,153 Det sveitsiske investeringsfondet Ethos, som
representerer 1 million mennesker og som har investeringer verdt 900 milliarder kroner, har i
motsetning til SPU valgt å ikke investere i Glencore, som resultat av problemene som er
fremkommet.154 Glencore som allerede eier 34 % av gruvegiganten Xstrata, forsøkte i 2012 å kjøpe
opp selskapet, men SPU og andre investorer har motarbeidet sammenslåingen. 155 SPU eide aksjer i
Xstrata verdt 4,4 milliarder kroner ved utgangen av 2011. I likhet med Glencore er Xstrata anklaget
for en rekke overtredelser mot arbeidere og miljø. I Peru ble to personer drept av politiet ved en
av selskapets gruver i 2012, da lokalbefolkningen protesterte mot at gruvene forurenset deres
vann og forringet deres helse og miljø.156,157
Men også en rekke mindre gruveselskaper SPU har investert i, det vil si også selskaper som ikke
inngår i topp-20 listen, har vært i medienes søkelys for grove menneskerettighetsbrudd og
miljøødeleggelser. Et av de seneste eksemplene var da politiet den 16. august 2012 drepte 34
streikende gruvearbeidere ved en gruve i Marikana i Sør-Afrika eid av selskapet Lonmin.158 SPU
eide ved årsskiftet 2012-2013 aksjer for 482,5 millioner kroner i Lonmin, tilsvarende en eierandel
på 3,31 %. Det var en økning på 11,2 prosent fra året før da investeringen var på 434 millioner.
Et annet eksempel kunne Framtiden i våre hender avdekke i august 2012: SPU hadde da investert i
74 millioner kroner i det kanadiske selskapet Nevsun. 159 160 Samtidig fremkom det blant annet at
arbeiderne i en av selskapets gruver jobbet uten nødvendig verneutstyr, uforsvarlig lange dager, i
tvangsarbeid eller beste fall under svært dårlig betaling. 161

59

Norsk utvinningsindustri i Afrika

For mer informasjon om sakene som er listet opp ovenfor og flere eksempler på SPUs investeringer
i gruvesektoren, henviser vi til Framtiden i våre henders hjemmesider: www.framtiden.no og til
temasidene om Etiske investeringer: http://www.framtiden.no/aktuelt/etiske-investeringer/.
Eksemplene som her er gjengitt vitner om at gruvesektoren er et minefelt for samfunnsansvarlig
investeringer, med flust av eksempler på etiske overtramp, korrupsjon og grove miljøødeleggelser.
Vår gjennomgang viser også at SPU, direkte og indirekte, fortsetter å investere milliarder av kroner
i kontroversielle gruveselskaper som viser liten vilje til forbedring. Etter alt å dømme kontrollerer
Etikkrådet bare «toppen av isfjellet» i denne bransjen.
Til tross for at få norske selskaper, i begrenset omfatning, er involvert i gruvedrift i Afrika, så er den
norske stat, gjennom SPU, tungt inne i denne kontroversielle bransjen.
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4.

Konklusjon

 Det foregår i dag storstilt letevirksomhet etter olje og gass i 44 av 54 afrikanske land, og i
samtlige av kontinentets regioner.
 Letevirksomheten har økt spesielt i Øst-Afrika, hvor det tidligere ikke har vært letevirksomhet.
 Antallet internasjonale olje- og gasselskaper aktive på kontinentet er ventet å øke kraftig i
perioden 2009-2015, fra 550 til 800.
 Norske selskaper er tungt involvert i utvinningsindustrien i Afrika.
 I 2006 var bare fire norske oljeselskap aktive i Afrika (alle i den oljeintensive vest-afrikanske
regionen). Antallet på det afrikanske kontinentet er nå økt til fem.
 Antallet norske leverandørselskaper aktive i Afrika har økt kraftig i samme periode, fra 30 til 61
selskaper: 26 norske oljeserviceselskap og 35 leverandørselskap er identifisert på kontinentet.
 Norske aktører er i all hovedsak engasjert offshore.
 Undersøkelsen begrenser seg til de formelle etiske retningslinjene og ikke til praksis. Likevel
legger bare en tredjedel av de norske olje- og gasselskapene i undersøkelsen tilfredsstillende
etiske retningslinjer til grunn for sin virksomhet.
 Store selskaper som Statoil og Aker Solutions fremstår med solide etiske retningslinjer for sin
virksomhet, mens flere av de mindre selskapene som Rocksource og en del oljeserviceselskap
utmerker seg i negativ retning.
 Det foregår gruvevirksomhet i samtlige afrikanske land. I motsetning til olje- og gassektoren
hvor vi finner et stort antall norske selskaper, er kun en håndfull norske selskaper involvert i
gruvedrift.
 Norske gruveselskaper har gjennomgående ikke tilfredsstillende etiske retningslinjer for sin
virksomhet.
 Leverandørselskapet Devico AS (både petroleum og gruvedrift) har valgt å hemmeligholde
informasjon om hvordan selskapet arbeider med etikk.
 Statens Pensjonsfond Utland hadde i årsskiftet 2012/13 investeringer tilsvarende 35,5 mrd. kr.
i 12 av verdens 20 største gruveselskap.
 Flere av disse gruveselskapene er anklaget for grove brudd på menneskerettigheter og
internasjonalt anerkjente arbeidslivsstandarder.
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Appendiks 1. Afrikanske land med oljeproduksjon
Land

Tusen fat daglig

Andel globalt

Nigeria

2457

2,9

Angola

1746

2,1

Algerie

1729

1,9

Egypt

735

0,9

Libya

479

0,6

Sudan og Sør-Sudan

453

0,6

Kongo-Brazzaville

295

0,4

Ekvatorial-Guinea

252

0,3

Gabon

245

0,3

Andre afrikanske land

221

0,3

Tsjad

114

0,1

Tunisia

78

0,1

Kilde: BP - Statistical Review of World Energy June 2012
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Appendiks 2. Norske Oljeserviceselskaper
Selskap

Tilknytning til Norge

Virksomhet

Tilstedeværelse i Afrika

Omsetning

Ansatte

Petroleum GeoServices (PGS) ASA

Listet på Oslo Børs

Seismikk, reservoirtjenester

Kongo, Angola, Elfenbenskysten, Togo, Benin,
Gabon, Kenya, Nigeria
Sao Tome & Principe, Egypt, Libya

7,5 milliarder
kr. (2011)

2296

Prosafe SE

Listet på Oslo Børs
Kontor i Stavanger

Eier/operatør av boligrigger

DR Kongo, Gabon

955 millioner
kr. (2011)

551

Aker Solutions ASA

Listet på Oslo Børs

Leverandør av produkter,
systemer og tjenester til olje- og
gassindustrien

Angola, Ekvatorial-Guinea, Nigeria, Sør-Afrika,
Ghana, Elfenbenskysten, Libya (NPS), Syria (NPS),
Egypt

36,5 milliarder
kr (2011)

19500

Archer

Notert på Oslo Børs
Eies bl.a. av John Fredriksen, gjennom Seadrill

Boretjenester og borerelatert
virksomhet

Egypt, Nigeria

11,4 milliarder
kr. (2011)

8500

Polarcus Limited

Notert på Oslo Børs. Fem av elleve i ledelsen
er norske og to av fem styremedlemmer. Tre
av selskapets 20 største aksjonærer er norske.

Seismikk-selskap, eier 8
seismikkskip

Nigeria + flere andre land

1,7 mrd
kroner (2011)

500

SeaBird Exploration
PLC

Notert på Oslo Børs. Samtlige av de 20 største
aksjonærene (69 %) er norske. Kontor i Oslo.

Seismikktjenester

Mosambik, Angola, Namibia, Sør-Afrika,
Ekvatorial-Guinea, Øst-Afrika, Vest-Afrika

458 mill kr.
(2011)

578

Seadrill Limited

Notet på Oslo Børs.

Boreentreprenørselskap (utleie av
boreskip og rigger)

Ekvatorial-Guinea, Angola, Ghana, Liberia,
Nigeria, DR Kongo

24 mrd kr.
(2011)

7900

CECON ASA

Hovedkontor i Arendal. Notert på Oslo Børs.
Ca. 15 av 20 største aksjonærer er norske.

Offshore undervannstjenester
(subsea), rørlegging

Nigeria (2012), Angola (2009/2010)

21 mill. kr
(2011)

14

BW Offshore Ltd./BW
Group

Hovedkontor i Oslo. Notert på Oslo Børs. 8 av
20 største aksjeeiere er norske.

FPSO og undervannstjenester

DR Kongo, Gabon, Nigeria, Elfenbenskysten,
Mauritania

4,7 mrd. kr.
(2011)

2000

Bourbon Offshore
Norway AS (Bourbon
Group)

Hovedkontor i Fosnavåg. Etablert av
nordmann.

Rederi supplybåt,
undervannstjenester

Kamerun, DR Kongo, Gabon, Nigeria, Angola,
Egypt

741 mill kr
(2011)

500

Boa Offshore AS (Boa
Holding AS)

Hovedkontor Trondheim. Norskeid
familiebedrift.

Rederi - undervannstjenester,
seismikk, supply, tauing,
redningsoperasjoner

Angola, Nigeria

1,9 mrd kr.

400

Electromagnetic
Geoservices ASA /
EMGS

Hovedkontor i Trondheim. Notert på Oslo
Børs. Minst 16 av 20 største aksjonærer er
norske.

Elektromagnetisk kartlegging (3D),
seismikk og geologi

Sør-Afrika (kontor), Ghana (2008,2010,2011),
Mosambik, (tidl. Nigeria, Angola, Senegal og
Mauritania)

963 mill. kr.

300

Norsk utvinningsindustri i Afrika

DOF ASA

Hovedkontor, notert på Oslo Børs, 16 av 20
største aksjeeiere er norske

Supplyskip, undervannstjenester
(subsea)

Kontor i DR Kongo, Egypt, Angola; virksomhet i
Ghana og Elfenbenskysten

6,5 mrd. Kr
(2011)

4000

Eidsvik Offshore ASA

Hovedkontor, notert på Oslo Børs, 98 %
norskeid (2011)

Rederi - supply, seismikk, subsea

Nigeria (inntil 2009), Sør-Afrika, Vest Afrika

1,0 mrd kr
(2011)

673

Solstad Offshore ASA

Hovedkontor, børsnotering, 15 av 20 største
aksjeeiere er norske

Rederi - supply og anchor handling

Vest-Afrika, Øst-Afrika

3 mrd kr.
(2011)

1400

Farstad Shipping

Hovedkontor, børsregistrert, 85 % norske
eiere

Rederi - supply, subsea, anchor

Tanzania, Mosambik, Angola, (Nigeria og Saõ
Tome og Principe ute?)

3,7 mrd kr.
(2011)

2000

Reservoir Exploration
Technology (RXT)

Hovedkontor, børsnotering, halvparten av
aksjeeierne er norske

Marin geogfysikk / seismikk - eier
to skip

Ekvatorial-Guinea, Nigeria, Kamerun

435 mill kr.

118

NCA AS (del av
Oceaneering Int.)

Hovedkontor i Tananger

Leverer tjenester knyttet til
reparasjon og vedlikehold, testing
og inspeksjon, brønnplugging og
plattformfjerning

Angola

284 mill. kr.

200

Ocean Rig AS

Listet på Oslo Børs 1997-2008, hovedkvarter
Stavanger. Norsk AS.

Eier og drifter 10 boreenheter
(skip/platformer)

Liberia, Angola, Elfenbenskysten, Gabon,
Tanzania, Vest-Afrika (uspes. for Lukoil), (+ tidl.
aktvitet i Ghana og DR Kongo)

200 mill.
(norsk del av
selskapet),

1400

Odfjell Drilling AS

Mer enn halvparten av aksjeeiere har norsk
tilknytning, notert på Oslo Børs.

Bore-, brønnservice og
engineeringselskap

Angola, Tanzania

6 mrd. kr.

3000

Siem Offshore AS

Hovedkontor, notert på Oslo Børs, ca. 14 av
20 største aksjeeiere er norske.

Supplyskip

Ghana, Nigeria

2 mrd. kr.
(2012)

Ca. 1100

EMAS (EMAS AMC datterselskap)

Listet på Oslo Børs

Undervannstjenester og
konstruksjoner, installasjoner,
vedlikehold, reparasjoner,

Ekvatorial-Guinea, Nigeria (kontor)

Ca. 6 mrd kr.

5000

Dolphin Group ASA

Oslo Børs, minst 13 av 20 største aksjonærer
er norske, hovedkontor.

Seismikkselskap

Senegal, Mauritania, Sør-Afrika, Guinea-Bissau,
Tanzania (og trolig flere)

1,2 mrd. kr.

220

Subsea 7

Notert på Oslo Børs, kontor i Stavanger,
norske røtter, 6 av 20 største aksjonærer
norske/norsk tilknytning.

Undervannsentreprenørselskap

Angola, Nigeria, Ghana, DR Kongo, Gabon

30 mrd. kr.

12 000

Fred. Olsen Production
ASA

Notert Oslo Børs, hovedkontor, minst 5 av 10
største aksjonærer er norske/norsk
tilknytning

FPSO, produksjonsskip, rigger,
tankskip

Gabon, Nigeria

109 mill. kr
(2011)

21

Fred. Olsen Energy ASA

Notert Oslo Børs, hovedkontor, minst 5 av 20
største aksjonærer har norsk tilknytning

Boreskip, borerigger, boligrigg

Mosambik, Sør-Afrika

6,5 mrd. kr.

ca. 1400
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