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Statoils styre må trekke selskapet ut av canadisk tjæresand 
 

Statoil kjøpte i 2007 rettigheter til å utvinne olje fra tjæresand i et område på størrelse med 

Jotunheimen nasjonalpark i den canadiske villmarken i provinsen Alberta. Bevisene på hvilke 

særdeles alvorlige konsekvenser denne utvinningen har for både miljø, klima og lokalsamfunn 

øker stadig. Motstanden mot tjæresand har økt blant fagfolk, vanlige folk og samfunnsaktører, 

både internasjonalt og nasjonalt.  

 

Klimaforskning viser tydelig at utvinning av ukonvensjonelle ressurser som tjæresand og 

skifergass er uforenlig med forsøket på å begrense den globale oppvarmingen til to grader. 

Statoils ambisjoner om at CO2-utslippene fra deres tjæresandanlegg skal reduseres med 40% 

innen 2025 vil ikke endre dette. 

 

Undertegnede organisasjoner og samfunnsaktører har lenge krevd at Statoil skal trekke seg ut  

av tjæresandprosjektet i Canada. Vi har bedt regjeringen om å bruke sin rett som statlig 

hovedaksjonær til å instruere Statoil til å trekke seg ut, og vi har også oppfordret Stortinget til 

å instruere regjeringen om dette.  

 

Vi mener fortsatt at spørsmålet om tjæresand er et strategisk spørsmål som bør behandles på 

generalforsamlingen. Hittil har likevel forslagene blitt møtt med henvisning til statens 

eierskapspolitikk, hvor det angivelig er styret som treffer denne type beslutninger. 

 

Sett i lys av det betydelige samfunnsansvar Statoils styre har, vil vi på det sterkeste anmode 

om at styret selv trekker selskapet ut av tjæresandvirksomheten i Canada, bl.a. av følgende 

grunner: 

 

1.  Utvinning av tjæresand har store, negative konsekvenser for klima, miljø og sosiale 

forhold for de lokale urbefolkninger. 

  

2.  Utvinningen er ikke forenlig med Statoils vedtatte retningslinjer for bærekraftig utvikling 

og miljø. 
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3.  Utvinning av canadisk tjæresand og andre ukonvensjonelle oljeforekomster er heller ikke 

forenlig med målsetningen om å holde den globale temperaturøkningen under to grader. 

  

4.  Gjennom statens eierskap har vi alle aksjer i Statoil, og vi mener det ikke er i Norges og 

aksjonærenes langsiktige interesser at Statoil fortsetter med utvinning av olje fra tjæresand. 

 

Statoil har vært kjent hjemme og ute som et miljø- og sikkerhetsbevisst selskap. Selskapets 

sterke engasjement i tjæresandindustrien i Canada, og bl.a. fjorårets beslutning om å gå inn 

i amerikansk oljeskifer, nok et skittent og ikke bærekraftig prosjekt, har slått negativt ut for 

selskapets omdømme.  

 

Likeledes er det svært betenkelig at Statoil er medlem i den såkalte Consumer Energy 

Alliance i USA, en industrisponset lobby som arbeider for å påvirke amerikansk klimapolitikk 

til fordel for oljeindustrien. 

 

Statoils engasjement i tjæresand svekker både Norges og Statoils omdømme som en nasjon og 

et selskap som tar klimaendringer, miljøvern og urfolksrettigheter på alvor. Vi vil derfor 

oppfordre styret og staten som majoritetseier til å gå inn en konstruktiv dialog om hvordan 

Statoil best kan trekke seg ut av tjæresand og andre ikke-bærekraftige og ukonvensjonelle 

energikilder. 

 

Vi forventer at representanter for Statoils styre og utvalg for helse, miljø, sikkerhet og etikk er 

tilstede på generalforsamlingen 15.mai for å svare på spørsmål om ovennevnte forhold fra 

aksjonærer, og vi imøteser et svar på vårt brev. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Besteforeldrenes klimaaksjon 

 

 

 

Halfdan Wiik (sign.) 

 

Concerned Scientists, styreleder Beate Sjåfjell  

Greenpeace, leder Truls Gullowsen  

WWF-Norge, generalsekretær Nina Jensen  

 

AUF, Arbeidernes Ungdomsfylking, leder Eskil Pedersen 

Attac, leder Benedikte Pryneid Hansen 

Changemaker, leder Markus Nilsen Rotevatn 

Forum for Utviklingg og Miljø, daglig leder Andrew Preston 

Framtiden i våre hender, leder Arild Hermstad 

Grønn Hverdag, daglig leder Tone Granaas 

Grønn Ungdom, nasjonal talsperson Hallvard Surlien 

KFUK-KFUM Global, utenlandssjef Fredrik Glad-Gjernes 

Kristelig Folkeparti, leder Knut Arild Hareide 

Kristelig Folkepartis Ungdom, leder Elisabeth Løland 

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, generalsekretær Berit Hagen Agøy 
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Miljøpartiet De Grønne, nasjonal talsperson Hanna Markussen 

Natur og Ungdom, leder Silje Lundberg 

Naturvernforbundet, leder Lars Haltbrekken 

Norsk Klimanettverk, styreleder Camilla Moneta 

Norsk Nettverk for klima og helse, leder Lars Thore Fadnes 

Rødt, leder Turid Thomassen 

Rød Ungdom, leder Iver Astebøl 

Samisk Kirkeråd, generalsekretær Tore Johnsen 

Sosialistisk Ungdom, leder Olav Magnus Linge 

Spire – Utviklingsfondets ungdom, leder Julia Dahr 

Unge Venstre, leder Sveinung Rotevatn 

Unio, leder Anders Folkestad 

Venstre, leder Trine Skei Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  Regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg  

 Stortingsgruppene til partiene på Stortinget  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Kronikk av Inge Johansen og Svein Tveitdal i Stavanger Aftenblad 


