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I 2020 ble det eksportert butangass fra Kårstø-ter-
minalen i Rogaland til det okkuperte landet 
Vest-Sahara, i strid med regjeringens frarådning mot 
næringsliv og handel med territoriet. 

Vest-Sahara er under okkupasjon av nabolandet 
Marokko og behandles av FN som det siste uløste 
kolonispørsmålet i Afrika. Grove overgrep finner 
sted mot dem som velger å forsvare retten til 
selvbestemmelse. 

Gassen som hentes ut fra Nordsjøen tilhører den 
norske stat. Det samme gjør gassrørledningen og 
eksportterminalene. Selskapene som har lisens til 
å produsere gassen er forpliktet til å rapportere 
til myndighetene om hvor gassen skal eksporteres 
til. Til tross for dette har statens gass havnet i 
Vest-Sahara – en handel som kan ha fylt statskas-
sen med nær seks millioner kroner, muligens mer.

Regjeringen Solberg uttalte i Stortinget i 2020 
at de ikke ønsker å kontakte involverte selskaper 
om norsk posisjon, slik man har gjort tidligere. 
Regjeringen svarer heller ikke på om selskaper 
i Nordsjøen forventes å respektere mennesker-
ettighetene. Operatøren av gassterminalen på 
Kårstø sier at de ikke har noe ansvar, mens de 
involverte rederiene og importøren i Vest-Sahara 
unnlater å besvare henvendelser. Gass ble i 2020 
også eksportert fra den britiske gassterminalen i 
Teesside, hvorfra det går rørledninger til norsk side 
av grensen. Denne gassen kan også være norsk. 

Equinor, som sto bak den første transporten av 
slik gass, beklaget hendelsen og sa det ikke skulle 
skje igjen. For å forhindre at andre selskaper faller 
i samme felle som Equinor, er det viktig at alle 
andre lisenshaverne i Nordsjøen som eksporterer 
gass fra Kårstø og britiske Teesside informeres om 
Regjeringens posisjon om konflikten, og etablerer 
rutiner for at gass i fremtiden ikke eksporteres til 
Vest-Sahara. 

Gjennom denne rapporten utfordres alle disse. 
Rapporten søker å finne ut hvorvidt eksportørene 
av butangass er kjent med Regjeringens posisjon 
og hvorvidt de har inkorporert posisjonen i sine 
interne rutiner.

Rapporten viser en svært sprikende policy. 

Av de kontaktede selskapene har kun fem fått ‘god-
kjent’. Disse har redegjort for at de har inkorporert 
regjeringens posisjon. Seks av de rangeres å ha en 
‘ufullstendig’ posisjon, mens syv ikke har besvart 
henvendelsen. Generelt framstår de norskeide 
selskapene i Nordsjøen med tydeligere posisjon og 
åpnere for dialog enn sine utenlandske konkur-
renter. 

Gitt den store andelen selskaper som ikke har 
besvart, eller med en ufullstendig posisjon, er det 
vanskelig å garantere at utenlandske operatører i 
Nordsjøen ikke vil selge gass til et konfliktområde 
som UD fraråder handel med i framtiden.

Fra terminalen på Kårstø ble det i 2020 
lastet opp tre fulle skip med butangass 
for eksport til Vest-Sahara.

Sammendrag
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All den tid Støttekomiteen for Vest-Sahara har fulgt 
med på skipstrafikk inn og ut av territoriet, har 
Vest-Saharas havner mottatt gass fra søreuropeiske 
havner. Gassen er avgjørende for at Marokko skal 
kunne videreføre sin okkupasjon. Saharawiene ønsker 
ikke slik gassimport til landet. 

I 2020 stanset imidlertid eksportene av gass fra 
Spania, og Marokkos partnere i Vest-Sahara så 
nordover i Europa. Det startet med en over-
raskende eksport fra Stenungsund i Sverige i mars 
2020. Hvor den eksporterte ‘svenske’ gassen kom 
fra opprinnelig er ikke kjent. Eksportøren, det 
østerrikske konsernet Borealis, beklaget hendelsen 
og lovet å ikke gjenta praksisen.1

Bare få uker senere fant historiens første kjente 
transport fra Norge sted, da kjemikalietankeren Gas 
Cerberus forlot Kårstø havn 20. april 2020. Støtte-
komiteen for Vest-Sahara identifiserte Equinor som 
eksportør av gassen. Overfor Dagsavisen beklaget 
selskapet hendelsen, og uttalte at de nå har etablert 
rutiner for at det ikke skal skje igjen.2  

«Vi skal nå endre våre rutiner slik at de er i tråd 
med den norske posisjonen», skrev Equinors vise-
president i et brev til Støttekomiteen.3

Equinor forklarte at fartøyet inneholdt butan til 
kunden Gulf Petrochem - eller GP Global, som 
selskapet senere skiftet navn til. Organisasjonen 
Western Sahara Resource Watch skrev til GP 
Global og spurte om de hadde innhentet samtykke 
fra det saharawiske folk forut for transporten.4 
Brevet ble ikke besvart. 

I mai 2020 skjedde det igjen, også den gangen 
fra Kårstø. I dette tilfellet var ikke eksportøren 
Equinor, men en utenlandsk lisenshaver i Nords-
jøen. Støttekomiteens research førte til at selskapet 
omdirigerte fartøyet mens det var på vei til 
Vest-Sahara, slik at det aldri anløp territoriet. Da 
skipet, Eco Invictus, rundet kysten av Portugal, 
avbrøt fartøyet seilasen sørover mot okkuperte 
Vest-Sahara, og dreide østover i retning Moham-
media havn i Marokko, der lasten ble losset.5 
Eksportøren i Norge skal etter dette ha etablert 
egne rutiner for å unngå framtidige transporter. 

Til tross for både pressedekning, protester og 
spørsmål i Stortinget i løpet av 2020, skulle det 
skje en tredje gang. 

18. november 2020 forlot fartøyet Epic Manhattan 
terminalen på Kårstø havn med gass. Skipet anløp 
okkuperte Vest-Sahara med sin last 1. desem-
ber. Denne siste gangen er det ikke kjent hvem 
eksportøren var, og det er ikke kjent hva slags 
policy på Vest-Sahara – om noen – dette ukjente 
selskapet i dag måtte ha. 

Det påfølgende året har ingen slike transporter 
funnet sted.

Det greske rederiet Stealth Maritime Corp SA, 
som var operatør ved både Gas Cerberus-trans-
porten fra Kårstø til Vest-Sahara i april 2020, og 
Eco Invictus i mai 2020, har unnlatt å svare på 
Støttekomiteens henvendelser.6

Teesside-gåten
Har norsk gass blitt eksportert via Storbritannia til 
Vest-Sahara? Det vites ikke, men det er en mulighet.

Parallelt med eksporten av norsk gass fra Kårstø, 
forekom det i 2020 transport av gass fra anlegget i 
Teesside, sør for Newcastle på Englands nordøst-
kyst. Anlegget tar imot gass via to undersjøiske 
kabler som strekker seg til norsk side. Den ene 
kabelen – CATS i nord – leder til det norske Rev-
feltet. Den andre kabelen – Norpipe i sør – leder 
til Ekofisk. Ekofiskplattformen kobles til en klynge 
felt i den sørvestligste kroken av norske farvann. 

Begge ledningene transporterer dermed gass både 
fra norsk og fra britisk side, og det er har ikke latt 
seg gjøre å etablere om gassen som ble eksportert 
på skip fra Teesside til Vest-Sahara har vært britisk 
eller norsk. Det amerikanske selskapet Cono-
coPhillips, som opererer Teesside-terminalen, har 
unnlatt å svare på spørsmål om opprinnelsen til 
den eksporterte gassen. Selskapet har også unnlatt 
å besvare om Teesside OpCo – et datterselskap 
av ConocoPhillips – selv har eksportert gass til 
Vest-Sahara, eller om de har en policy for å forhin-
dre det i framtiden.7 

I juni og august 2020 ble det foretatt tre trans-
porter fra Teesside til Vest-Sahara.8 Det har ikke 
forekommet slike transporter siden.

Ifølge data Støttekomiteen for Vest-Sahara har fått 
fra Olje- og Energidepartementet (OED), er det 
kun ni lisenshavere i norske farvann som ekspor-
terer via Teesside-terminalen: Aker BP, Cono-

coPhillips Skandinavia AS, Equinor Energy AS, 
Petoro AS, Spirit Energy Norway AS, TotalEner-
gies EP Norge AS, Vår Energi AS, samt de mindre 
rettighetshaverne INEOS E&P Norge AS og 
Pandion Energy AS. De fleste av disse bekrefter i 
denne rapporten at de har en posisjon i tråd med 
rådene til norske myndigheter. Blant knippet er 
det bare TotalEnergies, ConocoPhillips Skandina-
via og de to mindre selskapene INEOS og Pandion 
som svarer uklart på spørsmål om Vest-Sahara-pol-
icy. Dersom det i framtiden eksporteres gass fra 
Teesside, må det logisk derfor enten være en av 
disse fire som eksporterer – med mindre gassen er 
britisk, eller om policyen til de øvrige eksportørene 
ikke har blitt anvendt i praksis.
 
ConocoPhillips har klarlagt at dersom en eksportør 
fra deres anlegg i Teesside rapporterer at de skal 
frakte gass til Vest-Sahara i framtiden, vil tem-
atikken tas opp med eksportøren.9 Det er positivt. 
Men illustrerende nok, forklarer ConocoPhillips 
at ingen eksportør hittil har forklart at de skal 
eksportere til Vest-Sahara – til tross for at altså 
det i 2020 beviselig fant sted tre transporter fra 
Teesside til territoriet.

Fartøyet Epic Manhattan anløp okkuperte 
Vest-Sahara med gass fra Kårstø.

Den kontroversielle 
gasseksporten
I 2020 ble det ved tre anledninger eksportert – eller forsøkt  
eksportert – norsk gass til okkuperte Vest-Sahara. 
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Utenriksminister Søreide uttalte i 2019 at «norske 
myndigheter har siden 2007 frarådet at norsk 
næringsliv engasjerer seg i handel, investeringer, 
naturressursutnyttelse og andre former for nærings-
virksomhet i Vest-Sahara, som ikke er i samsvar med 
saharawienes ønsker, og følgelig kan være i strid med 
folkeretten. Denne linjen ligger fast.»10

Dette er svært positivt, og fullstendig i tråd med 
EU-domstolens dom om handelsavtaler mellom 
EU og Marokko av 29. september 2021.11 EU-dom-
stolen oppklarte entydig at det saharawiske folkets 
rett til samtykke må innhentes, og at et slikt 
samtykke ikke kan erstattes med påstander om 
«lokalbefolkningens interesser», slik EU-kommis-
jonen hadde påstått etter å ha rådført seg med 
marokkanske bosettere og institusjoner i territoriet. 

«Hva vil Regjeringen gjøre overfor eksportøren og 
Kårstø for å forhindre at det norske folkets gass 
eksporteres til det okkuperte delen av Vest-Sahara 
i strid med det saharawiske folkets rettigheter?», 
spurte Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk 
(SV) regjeringen i 2020.

«Denne frarådingen er offentlig kjent, og fra 
departementets side er dette kommunisert til 
norske selskaper på forespørsel eller gjennom 
annen kontakt med selskapene», svarte olje- og 
energiminister Tina Bru.12

Forrige gang Norge satt i FNs Sikkerhetsråd, i 
2002, ble den norske posisjonen aktivt formidlet 
til involverte selskaper i territoriet på instruks fra 
utenriksminister Jan Petersen.13 Svaret fra Bru 
avklarer ikke hvorvidt regjeringen har informert 
gassprodusentene på samme måte.

Forventes det, helt generelt, at selskapene i 
Nordsjøen skal respektere menneskerettighetene? 
Heller ikke det er enkelt å tolke ut fra regjeringens 
posisjon. 

«Den norske frarådingen innebærer ikke noe 
rettslig bindende forbud, men er ment som en 
klar oppfordring til private aktører om å utvise 
forsiktighet og samfunnsansvar når de vurderer sitt 

engasjement i Vest-Sahara», understreket utenrik-
sminister Søreide i 2020.14

«Petroleum som er produsert på norsk sokkel og 
selges inn i markedet kan bli solgt flere ganger på 
vei fra Norge og til sluttbruker. Den internasjonale 
handelen av olje og gass reguleres ikke av norske 
myndigheter. Selv om gassen kommer fra norsk 
sokkel, er det den enkelte selgers ansvar å etterleve 
internasjonale lover, sanksjoner og embargoer, og 
etterleve de retningslinjer og råd som gjelder i de 
ulike selskapenes hjemland», påpekte Søreide.15

Gassco, som er 100% statseid, skriver til Støtte-
komiteen at det er selskapene selv som er ansvarlig 
for eksporten, og at Gassco selv kun har «begrenset 
kunnskap» om fartøyenes destinasjon.16 Kårstøs 
rolle i eksport av gass til Vest-Sahara ble tatt opp i 
Stortinget i juni 2020, men Regjeringen la ansvaret 
på de involverte eksportørene.17

Statens Pensjonsfond Utland har ved gjentatte 
anledninger ekskludert selskaper som har del-
tatt i plyndringen av territoriets naturressurser. 
Senest i 2018 kastet fondet ut aksjer til en verdi 
på rundt 1,5 milliarder fra et selskap som deltok i 
slik handel. Dette er en av de største etikkbaserte 
eksklusjonene noensinne.18

53 norske organisasjoner ba 1. desember 2020 
om at regjeringen må ta grep for å stoppe videre 
norske gasseksporter til Vest-Sahara, ved «å følge 
det gode eksempelet fra tidligere utenriksminister 
Petersen og aktivt informere norske selskaper med 
interesser i Vest-Sahara om norske næringslivsråd, 
og å anmode alle eksportører av norsk gass om å 
avstå fra salg til marokkanske interesser i de okku-
perte områdene».19 

Bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass skriver 
til Støttekomiteen i november 2021 at de ved en 
nærstående omlegging av deres nettsider «tar sikte 
på å legge ut UDs råd» til informasjon for organi-
sasjonens medlemmer.

Regjeringen fraråder, taust
Eksporten av den norske gassen finner sted til tross for norsk frarådning.

Tall forsvunnet i SSB
Noe som vil gjøre det vanskelig å overvåke tilfeller 
av gasseksport i framtiden, er feil i statistikken 
over norsk utenrikshandel. Transportene av gass 
som ble foretatt fra Kårstø til Vest-Sahara fram-
kommer ikke i SSBs statistikker. 

«Hva vil regjeringen gjøre for at norsk handel 
med territoriet Vest-Sahara framkommer i SSBs 
samhandelsstatistikker?», spurte Stortingsrepre-
sentant Åsmund Aukrust (Ap) til finansminister 
Jan Tore Sanner.20 Bakgrunnen var at Equinors 
gasstransport – som beviselig fant sted fra Kårstø 
til Vest-Sahara i april 2020 – ikke var å finne i 
SSBs samhandelsstatistikk publisert 15. mai 2020. 

Finansministeren åpnet for tre logiske forklar-
inger i sitt svar i Stortinget. A) At det faktisk ikke 
hadde eksistert en transport; B) at forsendelsen var 
deklarert feil av eksportøren; C) at forsendelsen 
ikke var deklarert (ulovlig vareførsel). 

«SSB arbeider kontinuerlig med videreutvikling 
av både datakilder og metoder for å utvikle bedre 
eller ny statistikk», påpekte ministeren.

Heller ikke november-transporten fra Kårstø fram-
kommer i SSBs statistikk for utenrikshandel. 18. 
november om morgenen forlot fartøyet Epic Man-
hattan havnen i Kårstø. Samtidig ble det kjent gjen-
nom åpne kilder at skipet var på vei til Vest-Sahara, 
og det er naturlig at eksportdestinasjonen derfor 
var kjent allerede da fartøyet lå til havn i Kårstø. 
Det stoppet aldri underveis til Vest-Sahara og det 
ble filmet idet det ankom territoriet.21 Til tross for 
at det er ubestridelig at norsk gass havnet i Vest-Sa-
hara, framkommer ikke tilfellet i SSB-statistikkene, 
inkludert for kategori ‘25-27 mineralske produkter’, 
der den skulle vært ført. 

Mens ingen av de to transportene som gikk fra 
Kårstø til El Aaiún er å finne i SSB, ble – ironisk 
nok – det ‘omdirigerte’ fartøyet i mai ført riktig, 
selv om den aldri faktisk anløp Vest-Sahara. 

Eksportøren hadde der rapportert inn at skipet 
skulle til Vest-Sahara – men det var innen de 

endret kurs på skipet og sendte det til Moham-
media havn i Marokko. Det faktum at det bare 
ble rapportert én transport til Vest-Sahara den 
måneden, gjør at det er mulig å estimere prisen 
på butanen. Ifølge SSB ble det rapportert norsk 
butaneksport til Vest-Sahara i mai 2020 for en 
verdi på kr 2.637.168. Anslår man at fartøyet Eco 
Invictus hadde om bord 5000 tonn, betyr det en 
pris på 527 kroner per tonn på den transporten 
som var tiltenkt Vest-Sahara, men aldri kom fram. 

Kunnskapen om lastens verdi angitt av SSB, gjør at 
det er mulig å estimere hvor mye Norge kan ha tjent 
på de to skipene som faktisk anløp territoriet i 2020. 

De to fartøyene som faktisk gjennomførte sine 
transporter fra Kårstø til Vest-Sahara hadde en 
total lastekapasitet på 14.261 tonn (Epic Manhat-
tan: 9.343 tonn og Gas Cerberus: 4.918 tonn). Hvis 
man forutsetter at fartøyene var fullastet idet de 
forlot Kårstø, og verdien var 527 kroner/tonnet, var 
verdien på de to gjennomførte transportene på 7,52 
millioner kroner. 

Gitt at rettighetshaver må betale 78% skatt til den 
norske stat for gassen som eksporteres, kan den 
norske statskassen ha håvet inn 5,86 millioner 
kroner på at selskaper har eksportert gass til 
Vest-Sahara i strid med Regjeringens næring-
slivråd. Summen tilsvarer omtrent det dobbelte av 
den årlige humanitære bistanden gitt av Uten-
riksdepartementet til et viktig ernæringsprosjekt i 
flyktningleirene – en bistand som ble kuttet i 2018, 
med den forklaring at det ikke fantes midler. 

At SSBs rapporter på utenrikshandel er feil, ind-
ikerer at tollmyndighetene heller ikke tar grep for 
å fange opp transportene.

Når et selskap skal eksportere olje og våtgass fra 
Norge, må det rapportere til to steder. For det 
første må alle salgsvolumer rapporteres OED.22 
Dernest må selskapene rapportere eksporten via 
Tolletatens elektroniske fortollingssystem TVINN. 
Støttekomiteen har søkt om innsyn i skjemaene 
som eksportøren av Epic Manhattan har sendt inn 
via TVINN i november. Søknaden ble avslått.
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Støttekomiteen sendte to spørsmål til selskaper 
involvert i eksport fra Kårstø, Teesside eller begge 
havner.
 
1. Er [SELSKAPSNAVN] kjent med at Uten-

riksdepartementet fraråder næringsliv i og 
handel med Vest-Sahara? 

2. Har [SELSKAPSNAVN] innført rutiner for 
å forhindre at det i framtiden vil eksportere 
norsk gass til territoriet via [Kårstø/Teesside]?  

Rangeringen av selskapene er basert på svar 
selskapene selv har gitt. Selskapene rangeres 
på tre nivåer: godt, ufullstendig og ubesvart. 
Selskaper som har innført en policy som entydig 
inkorporerer regjeringens Vest-Sahara-posisjon, 
er rangert som god. Selskaper som forklarer at de 
‘informerer’ eller plasserer ansvaret på sine kunder, 
rangeres som ufullstendige.

Gode svar

Vår Energi AS 

1. Ja. 

2. Ja.

Spirit Energy Norway AS 

1. «Ja, vi er kjent med Utenriksdepartementets 
anbefalinger knyttet til Vest-Sahara, og vi har 
som prinsipp (policy) å ikke selge våre produk-
ter til dette området.» 

2. «Vi har rutiner på plass. De omfatter blant 
annet overvåking og registrering av lastene 
vi selger, for å forhindre at laster skal gå til 
destinasjoner vi ikke ønsker å selge til.»

Aker BP ASA 
 
1. Ja.  

2. «Ja, selskapet har innført policy om at UDs 
frarådinger skal etterleves, og har nylig gjen-
nomført dialog med selskapets gasskunder slik 
at de er oppmerksomme på UDs fraråding 
vedrørende Vest-Sahara og selskapets holdning 
til dette.”

Petoro AS 

1. «Ja, Petoro er kjent med disse anbefalingene.» 

2. «Det er Equinor som avsetter SDØEs gass og 
våtgass. I vår dialog med Equinor har Petoro 
gitt uttrykk for at vi ønsker at anbefalingene 
fra utenriksdepartementet følges.”

Equinor Energy AS
Har etablert god posisjon, ifølge medier og tid-
ligere korrespondanse med Støttekomiteen. Ble 
derfor ikke kontaktet ved denne rapporten.

Ufullstendige svar

AS Norske Shell 
Henviser til svar fra den internasjonale virksom-
heten, som etablerer: “In accordance with our Gen-
eral Business Principles and Code of Conduct, we 
comply with all international trade controls”.

TotalEnergies EP Norge AS 

1. “TotalEnergies er kjent med at den norske reg-
jeringen fraråder at norsk næringsliv engasjerer 
seg i handel, investeringer, naturressursutnyt-
telse og andre former for næringsvirksomhet 
i Vest-Sahara, som ikke er i samsvar med 

saharawienes ønsker. Det bemerkes dog at det 
foreligger likevel ikke noe rettslig bindende 
forbud mot eksport og næringsvirksomhet 
rettet mot Vest-Sahara, inkludert FN-sanks-
joner eller restriktive tiltak fra EUs side som 
innebærer eksportrestriksjoner.” 

2. “FNs verdenserklæring om mennesker-
ettigheter, FNs veiledende prinsipper for 
næringsliv og menneskerettigheter og OECDs 
retningslinjer for flernasjonale selskaper er 
retningsgivende for TotalEnergies sine akti-
viteter som utføres i medhold av disse. Med 
grunnlag i dette gjennomfører TotalEnergies 
aktsomhetsvurderinger for å identifisere og 
unngå negative konsekvenser for fundamentale 
menneskerettigheter i områder hvor TotalEn-
ergies har operasjoner. Dette kommer i tillegg 
til overholdelse av lovverkene i de stater hvor 
TotalEnergies er aktiv. Som en del av dette 
innretter også TotalEnergies sin aktivitet i tråd 
med økonomiske sanksjoner som til enhver tid 
er gjort gjeldende av EU, USA eller norske 
myndigheter. Når det gjelder gass (LPG) 
og råolje produsert av TotalEnergies på den 
norske kontinentalsokkelen, så selges denne av 
TotalEnergies på det internasjonale markedet 
i samsvar med disse kravene. TotalEnergies 
selger ikke slike produkter i Vest-Sahara.”

Repsol Norge AS 
“We confirm that Repsol Norge is aware of the 
advice given by the Norwegian Government not to 
engage in commercial activities in Western Sahara, 
and have also taken measures to raise awareness 
about the issue towards our buyers”

Neptune Energy Norge AS 
 
1. “Neptune Energy Norge AS er kjent med 

Utenriksdepartementets råd. Selskapet driver 
ikke virksomhet i dette området.” 

2. “Neptune Energy Norge AS’ rørgass leveres 
til Europa og kan ikke eksporteres til Vest-Sa-
hara. Vi har to langsiktige kontrakter for salg 
av NGL (etan, propan, butan og nafta) fra 
Kårstø, disse avtalene inneholder bestem-
melser som krever at våre kjøpere overholder 
internasjonale sanksjoner og handelskontroller. 
For fremtiden vil vi vurdere å innlemme en 
bestemmelse som oppfordrer våre kjøpere 
til å handle i samsvar med norske myn-
digheters råd om å unngå handel, inves-
teringer, ressursutnyttelse og andre former for 
næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med 
lokalbefolkningens interesser i Vest-Sahara.”

ConocoPhillips Skandinavia AS  

1. Ja. 

2. “Vi har ikke solgt laster med LPG (flytende 
petroleumsgass) til Vest-Sahara som angitt 
destinasjon. Selskapet viser aktsomhet overfor 
og tar gjennomgang av kjøpere i samsvar 
med selskapets retningslinjer for mennesker-
ettigheter.”

Wintershall Dea Norge AS 
 
1. “Ja, vi er klar over at Utenriksdepartementet 

fraråder næringsliv i og handel med Vest-Sa-
hara.” 

2. “Wintershall Dea Norge sells its natural gas 
liquids Free-on-Bord in Kårstø based on term 
contracts to large well-known customers which 
are not registered in countries belonging to the 
Western Sahara area and which are expected to 
support compliance with the regulations and 
principles expressed in the Wintershall Dea’s 
Code of Conduct. Furthermore, Wintershall 
Dea Norge has contract clauses for these deliv-
eries in place requiring the parties to comply 
with Norwegian law and regulations.”

Følgende har ikke svart: 
PGNiG Upstream Norway AS
Pandion Energy AS
Idemitsu Petroleum Norge AS 
DNO Norge AS 
Lundin Energy Norway AS
OMV (Norge) AS
LOTOS Exploration and Production Norge AS

Dette svarte selskapene
Støttekomiteen har innhentet en oversikt fra Olje- og Energidepartementet over alle 
selskaper som har tillatelse til å eksportere norskprodusert våtgass.
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Eksportørene fra  
Kårstø og Teesside

* INEOS E&P Norge AS framkommer i OEDs tall 
over selskaper med lisens. INEOS solgte imid-
lertid sine eiendeler i Norge i september, og er 
ikke lenger relevant for denne undersøkelsen.23 
Selskapet har kommentert til Støttekomiteen 
at de aldri har eksportert gass fra Kårstø til 
Vest-Sahara.

* OKEA ASA framkommer i OEDs data som 
eksportør av gass fra Kårstø, men selskapet 
forklarer at de ikke selger gass fra terminalen. 
Selskapet bekrefter at de kjenner til Utenriks-
departementets fraråding.

* KUFPEC Norway AS framkommer i OEDs 
data som eksportør av gass fra Kårstø, men 
selskapet forklarer at de ikke “er ikke skipper 
i Gassled”. Selskapet svarer at de ikke kjenner 
til Utenriksdepartementets fraråding.

Navn på selskap
Eksporterer fra 
Kårstø

Eksporterer fra 
Teesside

A/S Norske Shell JA NEI

Aker BP ASA JA JA

ConocoPhillips Skandinavia AS JA JA

DNO Norge AS JA NEI

Equinor Energy AS JA JA

Idemitsu Petroleum Norge AS JA NEI

KUFPEC Norway AS JA NEI

LOTOS Exploration and Production Norge AS JA NEI

Lundin Energy Norway AS JA NEI

Neptune Energy Norge AS JA NEI

OMV (Norge) AS JA NEI

PGNiG Upstream Norway AS JA NEI

Petoro AS JA JA

Repsol Norge AS JA NEI

Spirit Energy Norway AS NEI JA

TotalEnergies EP Norge AS JA JA

Vår Energi AS JA JA

Wintershall Dea Norge AS JA NEI

* [Pandion Energy AS] NEI JA

* [INEOS E&P Norge AS] JA JA

* [OKEA ASA] JA NEI

Et omfattende nett av rørledninger leder fra 
Nordsjøen in til Kårstø. To kortere rør leder fra 
norsk side og inn til Teesside, Storbritannia. 
Støttekomiteen mottok i 2021 en oversikt fra OED 
over alle selskaper med lisens til å eksportere fra 
ett av de to anleggene – eller begge.

Våtgass (f.eks. propan, butan, LPG) skilles ut ved terminalanlegg som prosesserer såkalt rikgass fra naturgassfelt eller assosiert gass fra oljefelt. 
I Norge finnes fire slike prosessanlegg hvor det separeres og hvor det foregår utskipninger av våtgasskomponenter (Kårstø, Mongstad, Nyhamna og 
Melkøya). I tillegg blir norsk våtgass utskilt ved to prosessanlegg i Storbritannia, og hvor våtgassen så blir skipet ut fra Teesside og Braefoot Bay. 

Av alle disse seks stedene, har det forekommet Vest-Sahara-eksport fra to: Kårstø og Teesside.

Kårstø

Teesside
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Støttekomiteen for Vest-Sahara har sammen med 
Western Sahara Resource Watch dokumentert at 
det Singapore-baserte rederiet BW Epic Kosan Ltd 
er den suverent viktigste transportøren av gass inn 
til okkuperte Vest-Sahara. Fra 1. januar 2019 til 29. 
november 2021 var hele 23 av 43 gasstransporter til 
Vest-Sahara ombord på fartøy i selskapets flåte. Det 
norsk-kontrollerte rederiet BW Group er majoritet-
seier i selskapet. 

30. september 2021 sendte Støttekomiteen for 
Vest-Sahara et brev til ledelsen i BW Group, ved 
styreleder Andreas Sohmen-Pao, og spurte hva 
rederiet har gjort for å sikre at slike transporter 
ikke gjentar seg i framtiden. Brev ble også sendt 
24. november 2020, 24. desember 2020, 7. januar 
2021, 30. mai 2021, 22. september 2021 og 24. 
november 2021. Brevene er ikke besvart.24

BW Group er tungt tilstede i Norge og har flere 
selskaper registrert på Oslo Børs. Styreleder i BW 
Epic Kosan er den samme som i BW Group. 

Med 58% av aksjene er BW Group den største 
aksjonæren i BW Epic Kosan. Det danske selskapet 
J. Lauritzen A/S kom inn på eiersiden i selskapet i 
mars 2021, da de overtok 26% av aksjene.  
J Lauritzen er kontaktet av Støttekomiteens danske 
søsterorganisasjon, men rederiet har ikke besvart 
henvendelsen. 

Restruktureringen av rederiet inkluderte et navne-
bytte (BW Epic Kosan het tidligere Epic Gas), 
og ble konkludert takket være en 155 millioner 
USD refinansieringspakke fra SEB, Danske Bank, 
Nordea, Danish Ship Finance and Crédit Agricole 
CIB.25 

Odfjell kom inn på eiersiden av BW Epic Kosan 
høsten 2021, med en eierandel på 4,3%.26 Støtte-
komiteen anmodet Odfjell 30. september 2021 om 
ikke å fullføre handelen med mindre BW Epic 
Kosan endrer praksis. Henvendelsen ble ikke 
besvart.27

BW Epic Kosan Ltd har kommentert til Finansav-
isen at de mener transportene er lovlige. 

«Skipene våre opererer globalt, og vi opprettholder 
vår policy om å operere i tråd med internasjo-
nale lover og sanksjoner for global skipsfart. […] 
Regelverket fastsatt av FN er nøkkelen til vår 
virksomhet. [….] Vi respekterer vilkårene i FN og 
organisasjonens regelverk i forhold til Vest-Sahara. 
For å sikre at vi ikke bryter gjeldende regelverk har 
vi innhentet oppdaterte juridiske vurderinger av 
lovligheten av fraktaktiviteter til Vest-Sahara, og 
vil fortsette å gjøre dette», skrev selskapets finans-
direktør Uta Urbaniak-Sage til Finansavisen.28

«Jeg er litt sjokkert over at det finnes selskaper som 
tydeligvis ikke tar konflikten eller norske politiske 
ønsker om å ikke bidra inn i konflikten på alvor», 
uttalte stortingsrepresentant Trine Skei Grande 
(V) til NRK.29 Hun kalte engasjementet «dårlig 
politisk gangsyn».

BW Epic Kosan Ltd er ikke selv medlem 
av Norges Rederiforbund – men det er dets 
søsterselskap BW Gas. Norges Rederiforbund 
informerer til medlemmene på sine nettsider om 
Utenriksdepartementets råd:

«Som følge av at Norge ikke anerkjenner 
Marokkos anneksjon av Vest-Sahara, har 
Norge en ‘frarådningspolitikk’ hva gjelder 
kommersiell aktivitet i dette området. Det er 
ikke et juridisk bindende forbud og norske 
myndigheter kan derfor ikke gjennomføre 
noen straffereaksjoner mot bedrifter som vel-
ger å gå inn i Vest-Sahara. Det mer en tydelig 
oppfordring til å utøve samfunnsansvar, og 
bedrifter som velger å ignorere denne løper en 
betydelig omdømmerisiko.»30 

I 2018 vedtok Norsk Sjømannsforbund en politikk 
på Vest-Sahara, der de ber norske rederier om å 
avstå fra transporter fra territoriet.31 

Transportene Forsikret fra Norge

Hovedkontoret til rederiet BW Group 
i Oslo. I forgrunnen Asria Mohamed, 
flyktning fra Vest-Sahara.

Det norskkontrollerte rederiet BW Epic Kosan har vært ansvarlig for 23 av 43 
internasjonale butantransporter inn til det okkuperte territoriet i perioden fra 1. 
januar 2019 til i dag:

• 2019: 10 av 15 gasstransporter. Det gjelder fartøyene Epic St.Ivan (ankomst 19. 
januar og 9. mars), Epic Bermuda (ankomst 10. februar), Epic Bali (ankomst 30. 
juni), Epic Borneo (ankomst 10. april, 20. mai, 27. august og 3. november), Epic 
Boracay (24. november) og Epic St.Thomas (21. desember).32 

• 2020: 6 av 11 transporter: Epic Borinquen (ankomst Vest-Sahara 24. januar), 
Epic Bermuda (ankomst 11. februar), Epic Bird (ankomst 26. februar), Epic 
Barbados (ankomst 14. september), Epic Madeira (ankomst 23. oktober), Epic 
Manhattan (ankomst 1. desember).33 

• 2021, fram til 29. november: 7 av 17 transporter: Epic Barbados (ankomst 
Vest-Sahara 17. januar), Epic Barbados (ankomst 21. februar), Epic Borinquen 
(ankomst 28.mars), Epic Bird (ankomst 13. mai), Epic Bell (ankomst 1. juli), 
Epic Sula (ankomst 3. august), Epic Breeze (ankomst 7. september)

Flertallet av Epic-fartøyene som fraktet gass til Vest-Sahara er forsikret av 
det maritime forsikringsselskapet Skuld.

De 23 transportene foretatt av BW Epic Kosan fra 1. januar 2019 til 24. november 
2021 fant sted om bord 14 ulike skip. Av disse var 8 forsikret av Oslo-baserte 
Skuld. Disse 8 skipene sto bak 14 transporter – eller 18% av samtlige gassanløp til 
Vest-Sahara i de tre årene. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara har tidligere forsøkt å få oppklaringer fra Skuld. 
Selskapet redegjør for at de “følger til enhver tid de lover, regler og konvensjoner 
som maritime forsikringsselskaper er forpliktet til å følge”. Selskapet påpeker 
at forsikringer ikke gjelder ved “ulovlig seiling”, men de ønsker ikke å besvare 
hvorfor de forsikrer fartøy som opererer i strid med det saharawiske folkets rett 
til samtykke. Skuld avviser å oppklare hvordan de vurderer lovligheten av slike 
operasjoner og påpeker at de har «en forståelse for konflikten med Marokko og 
Vest-Sahara, men i vår rolle som et ansvarsforsikringsselskap kan vi ikke gå inn og 
kommentere eller ta særstilling i enkeltkonfliktområder». 

På vegne av BW Epic Kosan sitter selskapets finansdirektør  
Urbaniak-Sage i styret i Skuld.

Det norske rederiet
Mer enn halvparten av all butangass som ankommer okkuperte 
Vest-Sahara fra internasjonale havner fraktes på fartøy i flåten til 
det norsk-kontrollerte rederiet BW Group. 
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I 1960 var Vest-Sahara ett av en rekke territorier FN 
anerkjente som kolonier med rett til selvbestem-
melse, og kolonimakten Spania ble fem år senere 
pålagt å starte en avkoloniseringsprosess.34 Spania 
ignorerte dette ansvaret, og lot territoriet bli delvis 
okkupert av nabolandet Marokko i 1975. Okkupasjonen 
førte til at over halvparten av det saharawiske folk 
flyktet til Algerie. Over 40 år senere bor de fortsatt i 
flyktningleirer i nabolandet Algerie, og saharawier i 
de okkuperte områdene som kjemper for selvbestem-
melse utsettes for alvorlige overgrep av marokkanske 
myndigheter. Vest-Sahara behandles av FN i dag som 
det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. 

Mer enn hundre FN-resolusjoner anerkjenner 
saharawienes rett til selvbestemmelse. Den inter-
nasjonale domstolen i Haag konkluderte i 1975 at 
Marokko og Mauritanias krav på territoriet var 
grunnløse.35 FNs rettsavdeling har slått fast at 
enhver utnyttelse av Vest-Saharas ressurser som 

skjer uten saharawienes samtykke er i strid med 
folkeretten.36 I en serie dommer fra 2015 til 2021 
besluttet EUs øverste domstol at handelsavtaler 
unionen har inngått med Marokko ikke kan 
anvendes i Vest-Sahara ettersom Marokko ikke har 
råderett over territoriet.37 Fra november 2020, brøt 
det ut nye krigshandlinger i territoriet, for første 
gang på 29 år. Bakteppet var økte spenninger mel-
lom Marokko og Vest-Saharas frigjøringsbevegelse 
knyttet til en landpassasje som Marokko bruker for 
å eksportere varer over til nabolandet Mauritania.38

Skipstrafikken inn til territoriet pågår nå i praksis 
inn i et krigsområde. Frigjøringsbevegelsen har 
advart om at det samme gjelder farvannene tilk-
nyttet Vest-Sahara.39

De gjenværende koloniene på det afrikanske 
kontinent, ifølge FNs Generalforsamling. 

Hvorfor skal eksportørene bry seg om Vest-Sahara?
Det er flere grunner til at selskaper bør innta en 
aktiv holdning mot å bli involvert i handel med 
varer fra okkuperte områder. I tillegg til den 
åpenbare etiske utfordringen ved slik adferd er 
det verdt å vurdere den finansielle, juridiske og 
omdømmemessige risikoen knyttet til slik handel.

De etiske utfordringene ved å bli involvert i handel 
med varer fra okkupert land virker åpenbare. 
Folkeretten er tydelig på at ethvert folk har rett 
til selv å bestemme over eget land og ressurser, en 
rett som er tydelig formulert i FNs erklæring om 
uavhengighet for koloniland og -folk.40 Enhver stat 
som okkuperer og koloniserer et annet land under-
graver folkeretten ettersom de da fratar folkets rett 
til å selv bestemme over egne ressurser.

Når et rederi skal spesifisere hva slags farvann man 
kan la sine fartøy seile i, er det vanlig å se til sanks-
jonslistene til FN og EU. Imidlertid har verken 
FN eller EU vedtatt sanksjoner på Vest-Sahara. 
Introduksjonen av en sanksjon fra FN eller EU 
forutsetter at forslaget ikke motsettes av henholds-
vis en av de fem vetomaktene i sikkerhetsrådet (for 
FN-sanksjoner) eller av en av de innflytelsesrike 
EU-statene (i tilfelle EU-sanksjoner). I begge 
disse tilfellene spiller Frankrike – Marokkos nære 
allierte – en slik rolle. Handel med et territorium 
kan altså være folkerettsstridig selv om det ikke er i 
strid med sanksjoner vedtatt av FNs sikkerhetsråd. 

Spørsmålet er så hvilke rettslige konsekvenser det 
har for et selskap at noe er i strid med folkeretten. 
Utviklingen de siste årene har vært at EU-dom-
stolen og den sørafrikanske domstolen har trukket 
folkerettslige prinsipper inn i tolkningen av 
lovlighet under EU-retten og sørafrikansk rett. 
Dette illustrerer at FN- og EU-sanksjoner ikke er 
tilstrekkelig å ta i betraktning for et rederi som 
utelukkende ønsker å bruke juridiske rammeverk 
for sin forretningspraksis.
 
De siste tiårene har forståelsen av selskapers 
samfunnsansvar utviklet seg gradvis, og det 
finnes i dag flere øvrige internasjonale rammeverk 
som beskriver hvilket ansvar selskaper har for 
å respektere menneskerettighetene. I tillegg til 

FNs retningslinjer for næringsliv og mennesker-
ettigheter beskriver også FNs Global Compact og 
OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper 
hvilket samfunnsansvar selskaper har. OECD-ram-
meverket krever blant annet at selskaper forplikter 
seg til å «respektere menneskerettighetene, hvilket betyr 
at de bør unngå å krenke andres menneskerettigheter 
og bør håndtere negative konsekvenser de er innblan-
det i på menneskerettighetsområdet» og at de utfører 
aktsomhetsvurderinger for å hindre at man havner 
i posisjoner der man handler på tvers av mennes-
kerettighetene.41 

De etiske forpliktelsene som selskaper har for 
å respektere menneskerettigheter er altså klart 
formulert i internasjonale rammeverk, men det 
er også i selskapenes egeninteresse å vise sam-
funnsansvar. Faren for omdømmerisiko ved å 
bli knyttet til uetisk atferd er stadig økende, 
og som det blant annet har vist seg i olje- og 
gassnæringen medfører omdømmerisiko også 
en finansiell risiko.42 Investorer regner i økende 
grad inn omdømmerisiko når de vurderer hvilke 
selskaper som er verdt å investere i.43 De anerk-
jenner også i tiltakende grad at selskaper som ikke 
driver bærekraftig utgjør en økonomisk risiko for 
porteføljen, noe som blant annet er reflektert i det 
norske Oljefondets økende bruk av risikobaserte 
nedsalg de siste årene.44

For shippingindustrien er det en økende risiko for 
juridiske og økonomiske utfordringer tilknyttet 
handel med varer fra det okkuperte Vest-Sahara. 
Dette illustreres av anholdelsen av bulkskipet NM 
Cherry Blossom i Sør-Afrika i mai 2017.45 Fartøyet 
fraktet fosfat fra Vest-Sahara til New Zealand og 
ble i ett år anholdt av sørafrikanske myndigheter. 
Sør-Afrikas rettsvesen fant at fosfatet var hentet ut 
av Vest-Sahara i strid med internasjonal, europeisk 
og sørafrikansk lov.

Bare tilfeldigheter gjorde at det norske rederiet 
Green Reefers ikke fikk et fartøy med frossen-
fisk arrestert i en sørafrikansk havn i 2019.46 Alle 
norske rederier som tidligere har tatt del i fos-
fathandelen har nå innført policy som forhindrer 
framtidige slike anløp til territoriet.

Afrikas siste koloni
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Til norske myndigheter 

• Å informere norske eksportører av gass om 
regjeringens frarådning mot næringsliv i 
Vest-Sahara.

• Å oppdatere terminologien i en mye referert 
artikkel på regjeringens nettsider om fraråd-
ningsposisjonen47, slik at den er i tråd med 
dommen fra EU-domstolen av 29. september 
2021 og i tråd med det gode norske næring-
slivsrådet slik det er uttrykt blant annet av 
Utenriksminister Søreide i Stortinget i 2019 
lydende: «Norske myndigheter har siden 2007 
frarådet at norsk næringsliv engasjerer seg i 
handel, investeringer, naturressursutnyttelse og 
andre former for næringsvirksomhet i Vest-Sa-
hara, som ikke er i samsvar med saharawienes 
ønsker, og følgelig kan være i strid med folker-
etten. Denne linjen ligger fast».48

• Å ta initiativ til at Tolletaten foretar ekstra 
kontroll på påstått eksport av gass til Marokko, 
for å verifisere varens egentlige destinasjon. 

• Å gjennomgå hvordan eksportene til Vest-Sa-
hara i 2020 kan ha blitt rapportert feil, og 
identifisere metoder for å forhindre at slike feil 
gjøres på nytt. 

• Å orientere ConocoPhillips om norsk fraråd-
ning, med forventning om at Teesside-termina-
len i Storbritannia - som de opererer - ikke bør 
anvendes for eksport av norsk gass.  

Til alle selskaper som eksporterer norsk gass fra 
Kårstø og Teesside

• Å inkorporere policy, i tråd med regjeringens 
posisjon, om at man ikke skal selge gass til 
kunder i okkuperte Vest-Sahara. 

Til Gassco og ConocoPhillips - operatører av termi-
nalene i Kårstø og Teesside

• Å etablere en policy om at det ikke vil kunne 
tilrettelegge for selskapers eksport av norsk 
gass til kunder i okkuperte Vest-Sahara. 

• Å foreta ekstra kontroll av hvorvidt fartøy som 
hevder å transportere varer til «Marokko», 
faktisk skal foreta transport til okkuperte 
Vest-Sahara. 

Til BW Group og BW Epic Kosan Ltd

• Å følge regjeringens og Rederiforbundets fra-
rådning og avslutte videre transporter av gass 
inn til territoriet.  

• Å besvare henvendelser fra sivilsamfunn.  
 

Til aksjonærer i BW Epic Kosan Ltd, spesielt J. Laurit-
zen A/S og Odfjell

• Å sørge for at BW Epic Kosan Ltd følger 
rådene fra Utenriksdepartementet og avslutte 
videre transporter til Vest-Sahara, at selska-
pet respekterer grunnleggende mennesker-
ettigheter og besvarer brev fra sivilsamfunn. 
 

Til SEB, Danske Bank, Nordea, Danish Ship Finance 
and Crédit Agricole CIB

• Å ta opp spørsmålet om BW Epic Kosans 
Vest-Sahara-transporter med selskapets aks-
jonær J. Lauritzen A/S. 

Til Skuld

• Å umiddelbart formidle til dets medlemmer 
at de må respektere internasjonale mennes-
kerettighetskonvensjoner, og med det at dets 
skip ikke kan anvendes for gasstransporter til 
Vest-Sahara uten at territoriets folk først har 
avgitt sitt samtykke. 

En soldat i FNs Operasjon for en 
Folkeavstemning i Vest-Sahara møter en 
gruppe saharawier i den delen av Vest-Sahara 
som ikke er under marokkansk okkupasjon. 

Anbefalinger
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