
 

 

 

 

 

 

Forslag til diskusjon og votering på Equinors generalforsamling 2021 
 

I den siste risikorapporten fra World Economic Forum (2020) er ni av ti viktige globale 

risikoelementer knyttet til klima og natur1. Samtidig vet vi at økonomisk vekst har skjedd på 

bekostning av naturen. WWFs Living Planet Report for 2020 viser at én million arter står i fare 

for å bli utryddet i løpet av de neste tiårene. Klimaendringer og nedbygging av natur er de to 

hoveddriverne bak den varslede katastrofen. 

Equinors aktivitet i sårbare områder med høy økologisk verdi utgjør en betydelig risiko for 

selskapet. I forbindelse med Equinors generalforsamling i 2020, la WWF Verdens naturfond 

fram et kart som viste at en stor andel av Equinors portefølje berører havområder som er 

klassifisert som verdifull og sårbar natur2. I tillegg har selskapet landbaserte aktiviteter med stor 

risiko for verdifull natur og ferskvannsressurser, som selskapets nylige ekspansjon i 

ukonvensjonell virksomhet (fracking) i Vaca Muerta/ Patagonia i Argentina og deres 

skandalepregede operasjoner på land i nord-Amerika.   

De siste årene har rapportering på klimarisiko, som inkluderer finansiell, omdømme-, fysisk og 

ansvarsrisiko, fått økt oppmerksomhet i finansbransjen. I økende grad er risikoen knyttet til 

nedbygging og forringelse av natur og tap av biologisk mangfold, såkalt naturrisiko, anerkjent 

som en trussel som kan utløse negative kaskadeeffekter som påvirker produksjon og utgjør en 

potensiell finansiell risiko3. Equinors leteaktivitet og planer om å åpne nye felt som skal 

produsere etter 2050, utgjør en direkte trussel mot at verden når målene i Parisavtalen. 

Ettersom utslippstallene fra Equinor rapporteres på aggregert nivå for den globale porteføljen, 

gir det lite innsyn i klimarisikoen det enkelte prosjekt representerer for selskapet. I tillegg stanser 

                                                 
1 WEF (2020) The evolving risk landscape: de fem mest sannsynlige globale risiki er rangert til å være 1) 
ekstremvær 2) klimahandlingssvikt 3) naturkatastrofer 4) tap av biologisk mangfold 5) menneskeskapte 
miljøkatastrofer. De fem globale risiki med største konsekvenser er 1) klimahandlingssvikt 2) 
masseødeleggelsesvåpen 3) tap av biologisk mangfold 4) ekstremvær 5) vannkrise 
https://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/  
2 Se kart her: https://www.wwf.no/nyheter/equinor-ma-ut-av-sarbare-omrader Dette skisserer områder 

hvor Equinors aktiviteter overlapper med marine verneområder (MPA), særlig verdifulle og sårbare 
områder (SVO), økologiske og biologiske viktige områder (EBSA) og sårbare marine 
økosystemer (VME). 
3 The Network for Greening the Financial System (NGFS) (2020). Overview of Environmental Risk 
Analysis by Financial Institutions https://www.ngfs.net/en/overview-environmental-risk-analysis-financial-
institutions 

https://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/
https://www.wwf.no/nyheter/equinor-ma-ut-av-sarbare-omrader
https://www.ngfs.net/en/overview-environmental-risk-analysis-financial-institutions
https://www.ngfs.net/en/overview-environmental-risk-analysis-financial-institutions
https://www.ngfs.net/en/overview-environmental-risk-analysis-financial-institutions


 

 

 

 

nå flere investeringsbanker finansieringen av prosjekter som er skadelige for natur og klima, 

noe som på sikt vil kunne reflekteres i oljeselskapers aksjeverdier. 

For Equinors aksjonærer er det derfor essensielt at selskapet begynner å operere med større 

åpenhet om klima- og naturkonsekvenser fra det enkelte prosjekt.  

I henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, III. Innkalling til generalforsamling § 5-11. 

Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen, ber vi herved om at følgende 

sak inkluderes i agendaen for diskusjon og votering under selskapets kommende 

generalforsamling 11. mai 2021: 

 

“Equinor skal, på hver enkelt produksjonsenhet både nasjonalt og internasjonalt, 

rapportere nøkkelinformasjon på klimarisiko og naturrisiko, herunder klimagassutslipp, 

tiltak for å redusere press på natur og biodiversitet i og rundt området for utbygging, og 

vurdering av totalpåvirkningen av økologiske verdier i hele økosystemet hvor 

produksjonen finner sted.” 
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