
 

 

 
 
 

Forslag til diskusjon og votering på Equinors generalforsamling 2020 
 
For å nå målene i Parisavtalen må verden halvere globale klimagassutslipp innen 2030. I 2019 
satte Equinor ny produksjonsrekord. Equinors økte fokus på reduserte produksjonsutslipp er 
positivt, men endrer ikke det faktum at mer enn 90 prosent av utslippene kommer fra 
forbrenning, ikke produksjon. I 2020 er det ventet at selskapet vil øke produksjonen med 
ytterligere 7 prosent, samt gjennomføre leteaktivitet for rundt 1,4 milliarder dollar5.  
 
Equinor har uttrykt støtte til Parisavtalen6, og i rapporten Energy Perspectives 2019 konkluderte 
selskapet med at dagens klimatiltak er langt unna hva som må til for å holde den globale 
oppvarmingen til under to grader7. Økt produksjon av olje og gass er ikke i tråd med de 
internasjonale målene om å redusere CO2-utslipp.  
 
Klimaendringer og nedbygging av natur er de to hoveddriverne bak den globale naturkrisen, 
som dokumentert i WWFs Living Planet Report 2018.8 Leting og boring etter olje og gass  med 
tilhørende infrastruktur bidrar til tap av natur. Dette skyldes blant annet oljesøl, lokal 
forurensning, oppstykking av natur gjennom infrastrukturutbygging, og støyforurensning fra 
seismikk. 
 
For å redusere klimarisiko, som inkluderer finansiell, omdømme-, fysisk- og ansvarsrisiko, ber 
aksjonærene Equinor om å avstå fra leting og boring i nye områder, umodne områder eller i 
områder med høy økologisk verdi og sårbarhet. 
 
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 14. mai 2020: 
 
"Equinor må avstå fra leting og boring i helt nye områder, umodne områder og i områder 
med høy økologisk verdi og sårbarhet. Denne type aktivitet er ikke i aksjonærenes 
langsiktige interesse.” 
 
 

                                                
5 https://www.equinor.com/en/news/fourth-quarter-2019-results-and-capital-markets-update-2020.html 
6 https://www.equinor.com/no/magazine/the-paris-agreement-will-succeed-.html  
7 https://www.equinor.com/en/how-and-why/energy-perspectives.html 
8 WWF. 2018. Living Planet Report 2018: Aiming higher. 
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/  



 

 

 
 
Definisjoner: 
 
Definisjon av helt nye områder: Nye områder der det ikke tidligere har foregått oljeproduksjon. 
Et eksempel på dette er områder hvor det ikke har vært tilfeller av offshore 
petroleumsproduksjon, og regionen inneholder et sammensatt og uberørt marint liv og miljø av 
stor økologisk verdi.  
 
Definisjon av umodne områder: Områder med manglende infrastruktur, og/eller lite kunnskap 
om geologien, og/eller har store tekniske utfordringer. Et eksempel på dette er de nordlige og 
østlige delene av de åpnede områdene i Barentshavet. 
 
Definisjon av områder med høy økologisk verdi og sårbarhet (VME, EBSA):  
VME: http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/definitions/en/) 
EBSA: https://www.cbd.int/ebsa/ 
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