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Sammanfattning:

•	 United States Geological Survey uppskattar att den utvinningsbara oljere-
serven i havet utanför Arktis uppgår till 90 miljarder fat olja. Det är ungefär 
lika mycket som en tredjedel av Saudiarabiens reserver. 1 

•	 Den period under året som det är möjligt att borra efter olja är kort och 
slutar när den arktiska vintern kommer och havsisen tjocknar. Detta 
innebär att det under vintern är omöjligt att borra både huvudbrunnar och 
avlastningsbrunnar.2

 
•	 Om en utblåsning inträffar och en avlastningsbrunn inte kan färdigställas 

under borrningsperioden kan oljan okontrollerat spruta ut ur brunnen hela 
under vinterisperioden3 och läckande olja fastna under tjocka isflak.

•	 Konsekvenserna för miljön av en oljeolycka i Arktis skulle bli oändligt mycket 
allvarligare än i varmare vatten som exempelvis i Mexikanska golfen.4 All-
varliga efterverkningar av Exxon Valdez oljeutsläpp i Alaska är fortfarande 
kännbara efter mer än 20 år.5

•	 Enligt en högt uppsatt tjänsteman vid ett kanadensiskt företag som speciali-
serat sig på oljesanering “finns det egentligen ingen lösning eller känd metod 
idag för att samla in olja [som släppts ut] i Arktis”.6

•	 Den mycket låga temperaturen, det hårda vädret och områdets otillgäng-
lighet utgör en större utmaning än någonsin tidigare om en sanering av ett 
oljeutsläpp skulle bli nödvändig.7

•	 U.S Minerals Management Service uppskattar att risken för att ett större 
oljeutsläpp inträffar under den aktiva tiden i varje enskilt prospekteringsom-
råde i Norra ishavet nära Alaska är 20%.8

•	 De tekniker som används för att hantera isen i området – isberg bogseras 
bort från oljeriggarna eller sprängs av vattenkanoner – har ingen effekt på 
de största isbergen. I extrema fall måste oljeriggarna troligen flyttas för att 
undvika katastrofala kollisioner.9

•	 En grov uppskattning ger vid handen att ett fat råolja resulterar i 300 kg 
koldioxid efter raffinering och förbränning..10 Arktis utvinningsbara reserver i 
havet skulle därför kunna ge upphov till 27 miljarder ton koldioxid. Detta är 
jämförbart med hela världens totala årliga utsläpp.11 
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Inledning

Oljebolagen vidgar sitt sökande efter olja till nya platser som tidigare ansetts alltför 
otillgängliga, dyra eller riskabla att exploatera. Denna obevekliga expansion har nu 
nått Arktis, där stora områden av havet öppnas varje sommar eftersom klimatför-
ändringarna får havsisen att smälta.12 Några forskare har varnat för att Arktis havsis 
kan försvinna helt under sommaren detta årtionde eller nästa.13

Riskerna med att borra efter olja i Arktis är enorma. Oljeutsläpp i nollgradigt vatten 
tar mycket längre tid att lösas upp än i varmare vatten. Den kalla temperaturen, det 
hårda vädret och den avlägset belägna platsen utgör större utmaningar än någon-
sin tidigare för sanering av oljeutsläpp.14 Oljeutsläpp i de arktiska vattnen skulle 
förgifta några av de viktigaste och mest produktiva marinekologiska systemen i 
världen. Oljeindustrin kan inte garantera att ett oljeutsläpp aldrig kommer att ske 
och saneringsplanerna är helt otillräckliga.15 

Oljeindustrin hävdar att den skulle kunna sanera upp till 90% av ett oljeutsläpp i 
Arktis ,16 men denna siffra är överdrivet optimistisk. US Geological Survey (USGS)  
uppskattar 17 att det kanske är möjligt att sanera mellan 1-20% av oljan från ett 
utsläpp i Arktis, men saneringsgraden efter Deepwater Horizon var bara ungefär 
17%. För Exxon Valdez var den ungefär 9%.

USA:s kustbevakning medger att det på federal nivå inte finns någon kapacitet att 
sanera i Arktis och att alla åtgärder skulle vara helt beroende av oljeföretagen.18 I juli 
2011 konstaterade en amiral inom kustbevakningen att om ett oljeutsläpp skedde i 
Alaska idag skulle “ingenting” finnas på plats.19

Prospektering med höga insatser

Enligt United States Geological Survey kan cirka 30% av världens ännu oupptäckta 
gas och 13% av den oupptäckta oljan finnas i området norr om polcirkeln. Licen-
ser för oljeborrning och annan prospektering har ökat snabbt de senaste åren.20 
Uppskattningsvis finns cirka 84% av den oupptäckta oljan och gasen i Arktis under 
havsbottnen och det är tekniskt möjligt att utvinna cirka 90 miljarder fat.21 

En grov uppskattning ger vid handen att ett fat råolja resulterar i 300 kg koldioxid 
efter raffinering och förbränning.22 Arktis utvinningsbara reserver i havet skulle där-
för kunna ge upphov till 27 miljarder ton koldioxid. Detta är jämförbart med hela 
världens totala årliga utsläpp.23 

Ett känsligt och unikt ekosystem

Det arktiska ekosystemet är kanske känsligare för oljeutsläpp än något annat eko-
system på jorden.24 Kallt väder, ett tjockt istäcke och en långsam generationsväx-
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ling för växter och djur betyder att oljan bryts ned långsammare och utsätter fler 
generationer organismer för föroreningar.25 Det sparsamma solljuset hämmar också 
nedbrytningen av olja.26 

Området är en viktig livsmiljö för många unika marina däggdjur.27 Isbjörnar förekom-
mer också från februari till maj.28 Sälkutar är särskilt känsliga mot nedoljning efter-
som de är beroende av kutpälsen för isolering. 

Oljeutsläpp i Arktis kan utlösa oåterkalleliga kedjereaktioner av förgiftning av in-
landsarter eftersom exempelvis isbjörnar och rävar är starkt beroende av marin 
föda.29 Detta betyder att ”fotavtrycket” efter en oljeolycka sträcker sig långt in i 
landet eftersom kustarterna ackumulerar gifter när de äter marina byten som expo-
nerats för olja.

Arktis är rikt på sjöfågel som exempelvis spetsbergsgrissla, skarv, tretåig mås och 
praktejder.30 Sjöfåglar är särskilt känsliga för oljeutsläpp eftersom oljan förstör fjä-
derdräktens isoleringsförmåga. I det kalla vattnet förblir dessutom oljan klibbig och 
skadlig längre.31

Effekterna av en oljeolycka kan bli större under sommarmånaderna på grund av 
blåvalars och laxars säsongsflyttningar. Det är också den avgörande reproduktions-
perioden för flyttfåglar.32 

Att bygga plattformar och rörledningar hotar direkt överlevnaden av gamla kallvat-
tenskoraller. Några är 2000 år gamla och alltså bland de äldsta levande djuren på 
jorden.33

Det industriella fisket är värt mer än 2.5 miljarder dollar och 80% sker i de tre ark-
tiska havsområden som är mest aktuella för oljeprospektering: västra Grönland, 
Norska havet och Barents hav.34

“Ingen lösning” 

Det är svårt att upptäcka olja under is och bland sönderbrutna isflak35, och experter 
anser att det inte finns något sätt att sanera efter en oljeolycka om oljan fastnat un-
der ett tjockt lager av is.36 Enligt en högt uppsatt tjänsteman vid ett kanadensiskt fö-
retag som specialiserat sig på oljesanering “finns det egentligen ingen lösning eller 
känd metod idag för att samla in olja [som släppts ut] i Arktis”.37 Oljeskimmers – som 
användes flitigt i Mexikanska golfen – är helt enkelt oanvändbara om man inte når 
oljan på grund av isflaken.38 Förra året gick containerfartyget Godafoss på grund ut-
anför Norge och släppte ut olja i det kalla, isiga vattnet. Och trots att olyckan relativt 
sett var liten innebar utsläppet stora problem för de norska myndigheterna. Både is, 
dimma och ihållande kallt väder försvårade saneringsinsatserna.39

Miljöeffekterna av Exxon Valdez-olyckan i Alaskabukten 1989 är fortfarande allvar-
liga i havet kring kusterna, trots att det är över två decennier sedan oljetankern gick 
på grund. 22 år efter olyckan finns fortfarande fickor av olja kvar i sedimenten under 
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grusstränderna.40 Sjöutterpopulationen halverades och har ännu inte återhämtat 
sig helt 41 och lokala populationer marina däggdjur med gift inbäddat i späcket42 
är nära utrotning. Späckhuggarna (Orcinus orca) minskade med 40%43 och det är 
fortfarande osäkert om de kommer att överleva i Prince William Sound.44

Även utan någon större oljeolycka kan den reguljära industriverksamheten, pro-
spektering, seismiska tester och produktion av olja från havet störa valarnas migra-
tionsflyttning, laxarnas lekperioder och avgörande reproduktionsperioden för flytt-
fåglar.45 Dumpning av giftiga kemikalier som används vid prospektering är också en 
allvarlig fråga; 2011 pumpade Cairn Energy in mer än 225 ton giftiga kemikalier i 
havet utanför Grönland – det är mer rödlistade kemikalier än från Norges och Dan-
marks sammanlagda oljeverksamhet.46

Oacceptabla risker

Tillsynsmyndigheter i USA uppskattar att risken för att ett större oljeutsläpp inträf-
far under den aktiva tiden i varje enskilt prospekteringsområde i de arktiska vattnen 
utanför Alaska är 20%.47 Den totala risken för en olycka ökar därför ju fler områden 
som utforskas.

Den så kallade “isbergsfaran” har ökat de senaste åren eftersom flera av Grönlands 
största glaciärer har börjat upplösas till följd av klimatförändringarna. Peterman-
glaciären kalvade nyligen en ö av is fyra gånger så stor som Manhattan och denna 
kommer så småningom att ta sig söderut genom Nares Strait och in i Baffin Bay och 
Labradorströmmen.48 Några av dessa isberg kommer troligtvis att vara för stora för 
att bogseras bort, vilket innebär att oljeriggarna istället måste flyttas med mycket 
kort varsel.49 Trudy Wohlleben arbetar för Canadian Ice Service och var den som 
upptäckte den gigantiska biten av Peterman-glaciären som nyss klipptes av. Hon 
kommenterade det hela med att konstater: “Det farliga är att om isbergen – när de 
väl kommer fram till oljeplattformarna – är för stora, så kommer de vanligaste meto-
derna att bryta sönder isarna att stöta på många fler svårigheter.” 50

Cairn Energy medger att Arktis innebär extrema utmaningar51 och att ’logistiken är 
komplex’.52 Den grönländska regeringen publicerade Cairns oljesaneringsplan trots 
att företaget envist har vägrat att offentliggöra den 53 och innehållet är oroväckande. 
Några av de antaganden som görs i planen och som granskats av den erfarne ma-
rinbiologen och internationelle experten på oljesanering Professor Richard Steiner 

54 är som följer:

•	 All saneringsverksamhet i Arktis kommer helt att sluta fungera under vinter-
månaderna.

•	 Att mekaniskt samla upp oljan med hjälp av länsar och skimmers är inte ef-
fektivt i Arktis; om havsisen täcker så litet som 10% av ytan så räcker det 
för att mekanisk oljebekämpning ska misslyckas.

•	 Den extremt låga temperaturen gör oljan mer trögflytande, vilket i sin tur 
“orsakar problem för saneringsplanerna när oljan ska pumpas upp eller 
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samlas in”.

•	 Oljan kan inte brännas på plats; att transportera nödvändig utrustning till 
olycksplatsen för att hantera en okontrollerad utblåsning skulle ta mellan 
51-84 timmar, vilket innebär att oljan “inte längre är möjlig att antända”.

•	 ”Även under de mest ideala omständigheter, kommer saneringsgraden 
aldrig att vara 100 procent och det är troligare att den är omkring 10 till 20 
procent.” (Vid de flesta olyckscenarier i Arktis kommer i själva verket sane-
ringsgraden till havs med största sannolikhet inte att komma i närheten av 
denna höga siffra.)

•	 ”Sanering kan vara skadlig i sig och under vissa omständigheter är det bäs-
ta att låta inoljade kuster återhämta sig naturligt”.

•	 Cairn kommer att förlita sig på ”begränsade flyttbara ljuskällor ” under de 
sex månader om året som regionen är höljd i mörker.

•	 Effekterna av en oljeolycka i Arktis på djurlivet skulle vara förödande och 
även få långsiktiga konsekvenser för atlantiska lunnefåglars och tordmulars 
häckningskolonier. Marina däggdjur, som exempelvis sälar och valrossar, 
kan påverkas genom näringskedjan.

 Har branschen råd att borra säkert?

Det decimerade djurlivet i Prince William Sound, platsen för Exxon Valdez tankero-
lycka 1989, är en tydlig indikator på vilka effekter en sådan olycka kan få. Exxon Val-
dez-katastrofen var ändå en begränsad mängd olja som läckte ut från en tanker.55 
Som vi har sett i Mexikanska golfen kan en okontrollerad utblåsning på havsbottnen 
leda till att enorma mängder olja läcker ut i havsmiljön.56 Inget företag kan garantera 
att en liknande händelse aldrig kommer att ske i havet utanför Arktis.

Trots detta pressar oljeindustrin på för lättnader i regelverket för verksamheten och 
uppvaktar till och med den kanadensiska regeringen för en uppluckring av just de 
säkerhetsbestämmelser som skulle kunna bidra till att förhindra okontrollerade ut-
blåsningar vid oljebrunnar borrade i det arktiska Beauforthavet.57 Företagen, inklu-
sive det Exxonägda Imperial Oil och BP, har uppmanat Canadian National Energy 
Board att lätta på reglerna som föreskriver att en avlastningsbrunn måste borras 
samtidigt som huvudbrunnen. 

En avlastningsbrunn kan användas till att minska trycket vid en utblåsning i en hu-
vudbrunn, minska mängden olja som läcker ut och underlätta arbetet med att täppa 
igen huvudbrunnen. Men i Arktis innebär den korta borrningssäsongen att det kan-
ske inte är möjligt att färdigställa en avlastningsbrunn innan vinterkylan sätter in.58 
Detta innebär i sin tur att olja kan komma att forsa ut i havet under hela vintern tills 
det är möjligt att återuppta borrningsaktiviteterna. 

Imperial Oil hävdar att om man kräver att företag måste kunna borra avlastnings-
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brunnar under samma säsong som huvudkällan i Beauforthavet skulle det i realite-
ten förhindra exploateringen av oljeresurserna där,59 antagligen för att det då skulle 
bli för kostsamt.  Deras argument innebär i allt väsentligt att det är för dyrt att borra 
efter olja i Beauforthavet om man vill ha några som helst garantier för säkerheten. 
Härav följer att om oljeindustrin inte har råd att borra säkert, ska den inte borra alls. 
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