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1"Inngangur"
Ein!mikilvægasta! forsenda! iðnbyltingarinnar!var!sú!að!mannkynið! tók! í!notkun!
nýja! orkugjafa.! Gufuvélar! sem! brenndu! kolum! afköstuðu! margfalt! meiru! en!
vatnshjól! sem! höfðu! til! þessa! verið! þróuðustu! orkugjafarnir.! Hvað! þá! vöðvaafl!
manna!eða!dráttardýra.!Framleiðslugeta!snarjókst!frá!því!sem!áður!var.!Skömmu!
seinna! knúðu! kol! svo! járnbrautir! sem! ollu! byltingu! í! samgöngum.! Ferðalögum!
sem!áður!tóku!marga!daga,!jafnvel!vikur,!mátti!ljúka!á!fáeinum!dögum.!Allt!síðan!
í! iðnbyltingunni! í! Englandi! í! kringum! aldamótin! 1800! hefur! hagvöxtur,! og! þar!
með! velmegun! og! hagsæld,! íbúa! iðnríkja! og! nýiðnvæddra! landa,! að!meira! eða!
minna!leiti!byggst!á!nýtingu!jarðefnaeldsneytis.!Í!fyrstu!voru!notuð!kol,!en!undir!
lok!19.!aldar,!bættust!við!olía!og!gas!(Wrigley,!2010,!bls.!26352).!

Þótt! nýir! orkugjafar! hafi! aukið! framleiðslu! og! þar!með! bætt! kjör! fólks! í!
iðnvæddum!löndum!hefur!síaukin!notkun!þeirra!haft!alvarlegar!afleiðingar!fyrir!
umhverfið.! Loftslagsbreytingar! af! mannavöldum! hafa! þegar! valdið!
umtalsverðum! breytingum! á! vistkerfi! jarðar! sem! ógna! afkomu! fólks,! og!
fyrirsjáanlegt!er!að!þær!hafi!enn!meiri!breytingar!í!nánustu!framtíð.!Á!sama!tíma!
hefur!gengið!á!náttúruauðlindir,!ekki!síst!birgðir!af! jarðefnaeldsneyti.!Notkun!á!
olíu!hefur!því!þýtt!að!mjög!hefur!gengið!á!olíubirgðir!jarðar,!sérstaklega!þær!sem!
eru! auðnýtanlegar." Á! tímum! þegar! eldsneyti! er! nauðsynlegt! til! þess! að! standa!
undir!þeim!viðmiðum!sem!nútímalifnaðarhættir!krefjast,!er!skortur!á!olíu!stórt!
vandamál.!!

Samkvæmt!lögmáli!framboðs!og!eftirspurnar!hefur!hækkandi!verð!á!olíu!
og!jarðgasi!orðið!til!þess!að!olíu3!og!orkufyrirtæki!hafa!mætt!hærra!orkuverði,!og!
vaxandi!eftirspurn,!með!því!að!leita!nýrra!leiða!til!að!vinna!olíu!og!jarðgas.!Þau!
hafa!því!í!vaxandi!mæli!beint!augum!sínum!að!olíu3!og!gasbirgðum!sem!áður!var!
of! kostnaðarsamt! að! nýta.! Djúpsjávarborun! hófst! þannig! í! kjölfar!
olíuverðshækkana!á!áttunda!áratugnum.!Ört!hækkandi!olíuverð! frá!aldamótum!
hefur!svo!orðið!til!þess!að!orkufyrirtæki!hafa!enn!á!ný! leitað!nýrra! leiða!við!að!
vinna!olíu!og! jarðgas."Ein!þessara!aðferða!er!að!vinna!olíu! í!gegnum!tjörusand.!
Lang!stærstu!birgðir! tjörusands!er!að! finna! í!Alberta3fylki! í!Kanada.!Talið!er!að!
Kanada!geymi!stærstu!birgðir!hráolíu!í!Kanada!og!þær!þriðju!stærstu!í!heiminum!
á! eftir! Sádi3Arabíu! og! Venesúela.! Því! hafa! þeir! vakið! gríðarlegan! áhuga! hjá!
stórum!olíufyrirtækjum.!
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Önnur! aðferð! sem! tekin! hefur! verið! í! notkun! á! síðustu! árum,! sérstaklega! í!
Bandaríkjunum,! er! að! vinna! jarðgas! úr! jarðlögum!með! aðferð! sem! kalla!mætti!
setsundrun!(e.!fracking)."Þá!er!borað!í!jörðina,!því!næst!er!miklu!magni!af!vatni,!
ásamt! kemískum! efnum,! dælt! ofan! í! borholuna! við! mikinn! þrýsting,! í! þeim!
tilgangi!að!gera!sprungur!í!jarðlög!og!knýja!gas!úr!þeim!sem!ekki!væri!hægt!að!ná!
til!með!hefðbundinni!borun."

Þó! jarðgasvinnsla!með! setsundrun!og! olíuvinnsla! úr! tjörusöndum!kunni!
að!svala!þörf!okkar!fyrir!orku,!til!skamms!tíma!í!það!minnsta,!er!ljóst!að!þessum!
vinnsluaðferðum!fylgir!umtalsverður!kostnaður,!bæði! til! skamms!og! langs! tíma!
og!umhverfisverndarsinnar!hafa!haldið!því!fram!að!langtímakostnaðurinn!sé!það!
mikill!að!vinnslan!sé! í! raun!óverjandi." Samkvæmt!ótal! rannsóknum!fylgja!þeim!
umtalsverðar! umhverfisógnanir,! meðal! annars! mengunarefni! á! borð! við!
þungmálma! sem! geta! eitrað! vatn! og! andrúmsloft! og! þar! með! lífríki! dýra! og!
manna.! Engu! að! síður! hafa! yfirvöld,! bæði! í! Kanada! og! Bandaríkjunum,! tekið!
höndum!saman!við!stórfyrirtækin,!gert!þeim!kleift!að!halda!vinnslu!sinni!áfram!
og!jafnvel!auka!hana.!

Umhverfisverndarsinnar! í! Bandaríkjunum! og! Kanada! hafa! barist!
hatrammlega! gegn! þessum! áformum.! Í! því! sambandi! hefur! hin! fyrirhugaða!
Keystone! Pipeline! XL! olíuleiðsla! verið! í! forgrunni,! en! hún! á! að! liggja! frá!
Albertafylki! í! Kanada! til! olíuvinnslustöðva! í! Bandaríkjunum! og! loks! suður! til!
Mexíkóflóa.!Leiðslan!mun!fyrst!og! fremst! flytja!olíu!úr! tjörusöndum!Kanada,!en!
lögn! slíkrar! leiðslu! gæti,! auk!mengunarinnar! sem! fylgir! hinum! nýju! aðferðum,!
valdið!enn!meiri!umhverfisáhrifum,!sér!í!lagi!ef!eitthvað!kemur!uppá.!
! Þrátt! fyrir! að! þessar! nýju! aðferðir! séu! eitt! heitasta! átakamál! í!
umhverfisvernd! í! Norður3Ameríku! í! dag! hafa! þær! ekki! einungis! gríðarlegar!
afleiðingar! þar! heldur! einnig! á! lífríki! allrar! jarðarinnar,! um! ókomna! framtíð.!
Áhrifanna! er! strax! farið! að! gæta! og! fari! iðnaðurinn! stækkandi! er! líklegt! að!
afleiðingarnar!verði! afdrifaríkari,! verði!engar!breytingar!á.!Því!er!þetta!málefni!
sem!snertir!okkur!öll! og!mikilvægt!bregðast!við!með!því! að!vekja!athygli! á!því!
sem!á!sér!stað!í!jarðefnaeldsneytisiðnaðinum.!
! "
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1.1" Markmið"rannsóknar"

Markmið!rannsóknarinnar!er!að!kanna!hvaða!áhrif! fylgja!þeirri!nýju!tækni!sem!
þróuð!hefur!verið!til!þess!að!vinna!eldsneyti!úr!náttúruauðlindum.!Fjallað!verður!
um! djúpsjávarborun! og! vinnslu! gass! úr! jörðu! með! setsundrun! (e.! fracking)! í!
Bandaríkjunum! en! vinnsla! olíu! úr! tjörusöndum! Kanada! verður! skoðuð!
sérstaklega! og! áhrif! þeirrar! vinnslu! greind! út! frá! þremur! þáttum! sjálfbærrar!
þróunar,! það! er! efnahagsþáttum,! umhverfisþáttum! og! félagslegum! þáttum.!!
Jafnframt!er!markmiðið!að!skoða!hvert!samspilið!er!milli!ábyrgðar!einkarekinna!
orkufyrirtækja! og! yfirvalda! Bandaríkjanna! og! Kanada! ásamt! því! hvernig!
fyrirtækin!hafa!farið!að!því!að!fá!stjórnvöld!á!sitt!band.!Þau!siðferðilegu!álitaefni!
sem! því! fylgja! verða! einnig! skoðuð! og! því! velt! upp! hvers! vegna! stjórnvöld! og!
einkafyrirtæki!fái!að!njóta!vafans!en!ekki!náttúran!sem!að!öllum!líkindum!verður!
bústaður! mannkyns! um! alla! framtíð.! Miðað! við! sífelldan! ágang! mannanna! á!
auðlindir!jarðar,!sem!aftur!veldur!gróðurhúsaáhrifum,!er!því!miður!ekkert!víst!að!
framtíðin!sé!björt.!Rannsóknarspurningin!er!því!þessi:!!
!
Áhrif&vinnslu&tjörusands&á&efnahags4,&umhverfis4&og&félagslega&þætti&sjálfbærrar&

þróunar.&Hvað&orsakaði&það&að&nýjar&aðferðir&við&vinnslu&jarðefnaeldsneytis&hófust&

sem&áður&þóttu&of&kostnaðarsamar&og&hvaða&afleiðingar&hefur&sú&vinnsla&haft&í&för&

með&sér?&

!

1.2" Aðferðafræði"

Við! skipulag! á! vinnslu! rannsóknarinnar! nýttist! einfalt! rannsóknarlíkan! sem!
kennt!er!við!Philip!Kotler,!doktor!í!markaðsfræðum.!Í!líkani!hans!er!verkhlutum!
rannsóknarritgerðar!raðað!skipulega!í!tímaröð,!skref!fyrir!skref.!

!
Mynd"1."Rannsóknarlíkan"Kotler"(Kotler,"Armstrong,"Wong"og"Saunders,"2008)."

Gagnaöflunin! fólst! megindlegum! og! eigindlegum! aðferðum.! Þær! eigindlegu!
aðferðir! sem!notast!var!við!var! lestur! ritaðra!heimilda!á!borð!við! fræðigreinar,!
skýrslur,! blaðagreinar,! bækur! og! greinar! af! vefnum.! Einnig! nýttust!
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heimildamyndir! og! fréttaskýringaþættir.! Megindlegar! aðferðir! fólust! aðallega! í!
túlkun!á!tölulegum!upplýsingum,!líkt!og!hagtölum,!tölum!um!olíubirgðir,!olíuverð!
og! mengun! og! aðra! tilfallandi! þætti.! Með! þessu! fékkst! heildstæð! sýn! yfir!
viðfangsefnið! frá! mörgum! ólíkum! sjónarhornum.! Heimildirnar! voru!
meðhöndlaðar!af!með!gagnrýnu!hugarfari!og!leitast!við!að!leggja!mat!á!raunhæfi!
gildi!þeirra.!Því!var!aðferðafræðin!að!mestu!byggð!á!afleiddum!heimildum.!

Fyrsta!skrefið!er!að!fara!stuttlega!yfir!þær!fræðilegu!kenningar!sem!liggja!
að!baki!meginhugtaki!ritgerðarinnar,!sjálfbærri!þróun.!Kafli!2!fjallar!því!um!það!
hvernig! sjálfbær! þróun! hefur! verið! skilgreind,! bæði! út! frá! efnahagslegum,!
félagslegum! og! umhverfislegum! þáttum.! Í! 3.! kafla! verður! farið! í! gegnum! sögu!
jarðefnaeldsneytis,!bæði!nýtingu!og!verðþróun.!Í!því!samhengi!verður!fjallað!um!
kenningar!bandarísku!jarðfræðinganna!M.!King!Hubbert!og!!Kenneth!M.!Deffeyes!
um!hámarksframleiðslu! á! olíu! (e.! peak! oil)! og! yfirvofandi! olíuskort.! Þar! á! eftir!
verður!farið!yfir!verðbreytingar!á!olíu!með!áherslu!á!þátt!OPEC!samtakanna!og!
fjallað! um! þær! olíubirgðir! heims! sem! þekktar! eru.! Í! 4.! kafla! verður! farið! yfir!
nokkrar! mikilvægustu! nýju! aðferðirnar! við! olíuvinnslu! á! síðustu! áratugum;!
djúpsjávarborun!og!vinnslu!gass!úr!setlögum!með!setsundrun.! Í!5.!kafla!verður!
farið!sérstaklega!í!vinnslu!olíu!úr!tjörusandi!og!afleiðingum!hennar!á!þrjá!þætti!
sjálfbærrar!þróunar;!efnahagsleg!áhrif,!umhverfisleg!áhrif!og!samfélagsleg!áhrif,!
hvort! sem! er! staðbundin! eða! hnattræn.! Vegna! þess! hversu! umdeildur!
tjörusandaiðnaðurinn! er,! verður! farið! yfir! þátt! kanadískra! stjórnvalda! í!
uppbyggingu!hans.!Að! lokum!verður! farið! yfir! þær!mótmælaaðgerðir! sem!hafa!
farið! af! stað! í! kjölfar! setsundrunar! og! vinnslu! olíu! úr! tjörusöndum,! ! hið!
síðarnefnda!með!áherslu!á!réttindi!frumbyggja.!"
!
"

! "
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2"Hugtakið"sjálfbær"þróun"
Þar! sem! þrjár! stoðir! sjálfbærrar! þróunar! eru! helsta! greiningaraðferð!
ritgerðarinnar!verður!hugtakinu!hér!gerð!skil!en!það!er!lykilhugtak!þegar!kemur!
að!umhverfismálum.!!

Á! sjöunda! áratugnum! hafði! átt! sér! stað! vaxandi! vitundarvakning! um!
mikilvægi!umhverfisverndar!á!Vesturlöndum,!bæði! í!Evrópu!og!Bandaríkjunum!
þar! sem! bækur! á! borð! við! Silent& Spring! eftir! Rachel! Carson! (1962)! vöktu!
almenning!til!umhugsunar!um!áhrif!iðnvæðingar!og!óheftrar!ágengni!mannsins!á!
náttúruna! (Griswold,! 2012).! Aðgerðir! umhverfisverndarsinna! höfðu! hins! vegar!
lengi! vel! fyrst! og! fremst! beinst! að! staðbundnum! vandamálum.! Á! áttunda!
áratugnum! óx! hins! vegar! skilningur! á! því! að! heilstæða! og! hnattræna! nálgun!
þyrfti! til! að! bregðast! við! mengun! og! umhverfisvá.! Í! því! sambandi! skipti!
Stokkhólmsráðstefnan! svokallaða! höfuðmáli! en! hún! var! haldin! árið! 1972.! Var!
það! fyrsta! alþjóðlega! umhverfisráðstefnan! þar! sem! stjórnmálaleiðtogar! víðs!
vegar! úr! heiminum! komu! saman! og! ræddu! umhverfismál! (Ari! Trausti!
Guðmundsson,! Auður! H.! Ingólfsdóttir,! Árni! Finnsson! og! Ingibjörg! Elsa!
Björnsdóttir,!2002,!bls.!12325).!

Í!kjölfarið!var!Umhverfisstofnun!Sameinuðu!þjóðanna!stofnuð!og!þar!með!
fór! af! stað! sú! vitundarvakning! sem! hefur! allar! götur! síðan! skipað! stóran! sess!
þegar!kemur!að!stórum!ákvarðanatökum!sem!geta!hróflað!við!framtíðarástandi!
jarðar.! Fimmtán! árum! síðar,! árið! 1987,! kom! út! skýrsla! á! vegum! Sameinuðu!
þjóðanna!sem!bar!heitið! ,,Sameiginleg&framtíð&okkar”! (e.!“Our&Common&Future”).!
Skýrslan!var!skrifuð!af!sérstakri!nefnd!sem!skipuð!var!af!Sameinuðu!þjóðunum!
árið! 1983! og! var! tilgangur! hennar! að! skoða! tengslin! milli! umhverfismála! og!
efnahagsþróunar.! Formaður! nefndarinnar! var! þáverandi! forsætisráðherra!
Noregs,! Gro! Harlem! Brundtland,! og! því! fékk! skýrslan! vinnuheitið! Brundtland3
skýrslan.! Mikilvægi! skýrslunnar! fólst! í! því! að! þar! leit! hugtakið! sjálfbær! þróun!
dagsins! ljós! og! var! því! ætlað! að! ,,samþætta! sjónarmið! umhverfisverndar! og!
efnahagsþróunar”!en!löngum!hefur!þessum!tveimur!þáttum!verið!stillt!upp!sem!
andstæðum.! Raunin! er! sú! að! án! náttúruauðlinda! væri! enginn! hagvöxtur! (Ari!
Trausti!Guðmundsson!o.fl.,!2002,!bls.!12325)!og!(Auður!H.!Ingólfsdóttir,!2002,!bls.!
26338).!Skilgreining!nefndarinnar!á!sjálfbærri!þróun!er!á!þessa!leið:!
!
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Sjálfbær!þróun!er!mannleg!starfsemi! sem! fullnægir!þörfum!samtímans!án!
þess! að! draga! úr! möguleikum! framtíðarkynslóða! til! að! fullnægja! sínum!
þörfum&(Brundtland,!1987).&
&

Þannig!er!lögð!áhersla!á!sem!best!lífsskilyrði!mannfólksins!með!það!þó!í!huga!að!
ekki!sé!gengið!svo!á!auðlindir!jarðar!að!það!skerði!lífsskilyrði!framtíðarkynslóða.!
Þó!verður!að!gefa!gaum!að!því!að!það!eru!ekki!einungis!efnahagslegir!þættir!sem!
skera! úr! um! lífsskilyrði! einstaklinga.! Því! er! talað! um! þrjár! stoðir! sjálfbærrar!
þróunar!sem!viðkomandi!fyrirbæri!þarf!að!uppfylla!til!að!teljast!sjálfbært.!Þessu!
má!líkja!við!þrífættan!koll.!Ef!einum!fætinum!er!kippt!undan!þá!fellur!kollurinn.!
Þessar!þrjár!stoðir!eru!efnahagsleg!þróun,!félagsleg!þróun!og!umhverfisleg!þróun!
(Auður!H.!Ingólfsdóttir,!2002,!bls.!26338).!

2.1.1" Efnahagsleg"þróun"

Eitt! megininntak! efnahagslegrar! þróunar! er! að! viðhalda! hagvexti,! enda!
hagvöxtur! nauðsynlegur! eigi! að! tryggja! að! kjör! batni! eða! skerðist! ekki! á! sama!
tíma! og! mannfólki! fjölgar.! Eins! og! áður! kom! fram! er! óhugsandi! að! viðhalda!
hagvexti! án! þess! að! gengið! sé! á! auðlindir! jarðar.! Einnig! er! talið! æskilegt! að!
hámarka!einkahagnað,!halda!áfram!að!þróa!markaði!og!að!halda!öllum!kostnaði!í!
lágmarki!(Auður!H.!Ingólfsdóttir,!2002,!bls.!26338)."

2.1.2" Félagsleg"þróun"

Í!félagslegri!þróun!er!aðaláherslan!á!að!stuðla!að!því!að!samfélagið!geti!fullnægt!
sínum! eigin! þörfum,! sér! í! lagi! grunnþörfum! á! borð! við! næringu,! heilsu! og!
húsnæði!svo!eitthvað!sé!nefnt.!Auk!þess!þarf!að!tryggja!félagslegan!jöfnuð!og!sjá!
til!þess!að!meðlimir!samfélagsins!taki!virkan!þátt!í!uppbyggingu!þess!með!því!að!
nota!þá!tækni!sem!við!á!hverju!sinni!(Auður!H.!Ingólfsdóttir,!2002,!bls.!26338).!

2.1.3" Umhverfisleg"þróun"

Í! umhverfislegri! þróun! er! gert! ráð! fyrir! því! að! þolmörk! náttúrunnar! séu! virt,!
dregið!sé!úr!úrgangi!á!borð!við!mengun!og!reynt!sé!að!endurvinna!eftir!fremstu!
getu.!Þar!að!auki!er!talið!mikilvægt!að!vernda!líffræðilega!fjölbreytni,!koma!í!veg!
fyrir! að! dýra3! og! plöntutegundir! deyi! út!með!því! að! hlúa! að! vistkerfinu! í! heild!
(Auður!H.!Ingólfsdóttir,!2002,!bls.!26338).!
"
Ljóst! er! að! hugtakið! sjálfbær! þróun! er! og! verður! mikilvægt! þegar! fram! líða!
stundir,!sérstaklega!þegar!kemur!að!umhverfisvernd.!Verður!hugtakið!notað!sem!
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greiningartæki!í!kafla!5!sem!fjallar!um!afleiðingar!af!vinnslu!olíu!úr!tjörusöndum!
í!Kanada.!Með!því!að!kryfja!þær!út!frá!þremur!þáttum!sjálfbærrar!þróunar!fæst!
dýpri!skilningur!á!afleiðingum!nýrra!aðferða!við!vinnslu!jarðefnaeldsneytis.! "
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3"Jarðefnaeldsneyti"
Í!þessum!kafla!verður!saga!olíuvinnslu!rakin!í!stórum!dráttum,!og!vinnsla!olíu!úr!
tjörusöndum!og!setsundrun!sett!í!sögulegt!samhengi.!Með!því!má!svara!því!hvers!
vegna!nýjar!aðferðir!við!olíuvinnslu,!á!borð!við!djúpsjávarborun,!vinnslu!olíu!úr!
tjörusöndum! og! vinnslu! gass!með! setsundrun,! eru! fyrst! nú,! orðnar! hagstæðar!
þrátt! fyrir! þær! kostnaðarsömu! og! flóknu! aðferðir! sem! liggja! þeim! að! baki.! Því!
næst! verður! farið!yfir! kenningar! fræðimanna!um!hámarksframleiðslu! á!olíu!og!
þann! yfirvofandi! olíuskort! sem! þverrandi! olíulindir! og! vaxandi! eftirspurn! ýta!
undir.!Auk!þessa!verður!fjallað!um!ástæður!hækkana!á!olíuverði!á!síðari!hluta!20.!
aldarinnar.! Sérstaklega! verða! skoðaðar! skilgreiningar! á! olíubirgðum! jarðar! og!
hvar!þær!er!helst!að!finna.!Að!lokum!verða!nýju!aðferðirnar!skoðaðar!stuttlega,!
sem!og!þær!umhverfisáhyggjur!sem!þær!hafa!vakið.!!

3.1" Saga"jarðefnaeldsneytisnotkunar"

Jarðefnaeldsneyti! er! samheiti! yfir! olíu,! kol! og! gas.! Þessi! jarðefni! eiga! það!
sameiginlegt! að! vera! úr! kolefni! sem! losnar! í! formi! koltvísýrings! (CO2)! við!
brennslu!þeirra!(Norden,!e.d.).!Öldum!saman!hafa!menn!vitað!um!þessi! jarðefni!
og! nýtt! þau! upp! að! einhverju! marki.! Nýting! þeirra! fór! þó! fyrst! að! verða!
þýðingarmikil! í! upphafi! 18.! aldar! þegar! gufuvélin! var! fundin! upp! af! bresku!
vísindamönnunum! Thomas! Newcomen! og! James! Watt.! Til! þess! að! knýja!
gufuvélarnar!áfram!þurfti!að!brenna!kol!og!því!spruttu!upp!kolanámur!víðsvegar!
um!Bretland!og!síðar!Evrópu,!Bandaríkin!og!að! lokum!heiminn!allan.!Gufuvélin!
olli!byltingu,!bæði!í! iðnaði!og!í!samgöngum.!Fjöldaframleiðsla!hófst!og!lestar!og!
gufuskip!komu!fólki!og!varningi!á!milli!staða!(Black,!2012,!bls.!9).!!
! Snemma! á! 19.! öld! var! einnig! farið! að! nýta! olíu! með! skipulegum! hætti.!
Vísindalegri!þekkingu!á!jarðfræði!fór!fram!samhliða!þekkingu!á!mörgum!öðrum!
sviðum.!Bandaríski!vísindamaðurinn!Abraham!Gesner!varð!fyrstur!manna!til!að!
hefja!framleiðslu!á!kerósíni!(hreinsuð!ljósasteinolía)!úr!kolum!árið!1853.!Kerósín!
varð!upp!frá!því!einn!vinsælasti!ljósgjafi!heimsbyggðarinnar!ásamt!hvalalýsi.!Þau!
tækifæri!sem!fólust!í!kerósíninu!urðu!til!þess!að!auka!áhuga!manna!á!nýtingu!olíu!
sem! flæddi! úr! olíulindum! á! yfirborði! jarðar.! Í! kjölfarið! hófust! viðamiklar!
rannsóknir!sem!skiluðu!sér!á!endanum!í!því!að!fyrsta!olíuborholan!var!gerð!árið!
1859.!Tæknin!þróaðist!ört!og!markaðurinn!fyrir!olíu!óx!ásamt!spákaupmennsku!
og!tilheyrandi!uppsveiflum!og!niðursveiflum!en!eins!og!gefur!að!skilja!skilaði!leit!
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að!olíu!misgóðum!árangri!hverju!sinni!(Black,!2012,!bls.!19342).!Í!fyrstu!var!olía!
fyrst!og!fremst!notuð!til!lýsingar,!og!mörg!ár!liðu!þar!til!hægt!var!að!nota!olíuna!
til!þess!að!knýja!vélar.!Tækniframfarir!urðu! til!þess!að!brautryðjendum!á! sviði!
olíuhreinsunar! tókst! að! vinna! ýmis! efni! úr! olíunni! til! að! mynda! kerósín! (sem!
áður!hafði!verið!unnið!úr!kolum),!terpentínu,!vaselín!og!vax!(Wilson,!1968/1963,!
bls.!106).!!

Með! ört! stækkandi! markaði! fyrir! olíuafurðir,! bæði! í! Bandaríkjunum! og!
Evrópu,!mynduðust! stór! alþjóðleg! olíufyrirtæki! á! árunum! 1880! til! 1920.! Þessi!
fyrirtæki!leituðu!olíu!hvarvetna!um!heiminn,!til!að!mynda!í!Rússlandi,!Bretlandi,!
Íran!og!Írak!og!kepptu!hvort!við!annað!um!yfirráð!yfir!gjöfulustu!olíulindunum.!
Sterkustu! fyrirtækin! á! alþjóðavettvangi! urðu! hið! breska! British! Petroleum! (nú!
BP),!hið!hollenska!Shell!og!Standard!Oil!í!Bandaríkjunum.!Til!þess!að!tryggja!sér!
aðgang! að! olíulindum! mynduðu! stærstu! olíufélögin! sambönd! við! ríkisstjórnir,!
hvort! heldur! var! stórveldanna! sem! réðu! á! þessum! tíma! yfir! gríðarstórum!
nýlenduveldum,! eða! sjálfstæðra! ríkja! í! Mið3! og! Suður3Ameríku! og! Mið3
Austurlöndum.!Samningar! sem!gerðir! voru!á! tímum!nýlendustefnunnar,! ! þegar!
yfirburðir!vestrænna!ríkja!gagnvart!olíuríkum!vanþróuðum!ríkjum!voru!algerir,!
urðu! til! þess! að! þau! síðarnefndu!misstu! yfirráð! yfir! eigin! olíulindum.!Þeir! sem!
verst! urðu! úti! voru! landlausir! bændur! sem! yfirleitt! voru! notaðir! sem! ódýrt!
vinnuafl!(Black,!2012,!bls.!58359).!

Auk!þessa!urðu!ýmis! ríki,! til! að!mynda!Venesúela,! illa!úti! vegna!þess!að!
efnahagsstefna! stjórnvalda! snérist! nánast! alfarið! um! að! búa! í! haginn! fyrir!
olíuvinnslu,!á!meðan!iðnþróun!staðnaði!og!aðrar!rótgrónar!atvinnugreinar!voru!
vanræktar! og! innviðum! landsins! var! ekki! haldið! við.! Í! þessu! sambandi! tala!
hagfræðingar!stundum!um!“Hollensku!veikina”!(e.!Dutch!Disease),!en!þá!er!vísað!
til!þeirrar!bölvunar!sem!getur!fylgt!því!að!ein!útflutningsatvinnugrein!skili!miklu!
meiri!hagnaði!en!aðrar!atvinnugreinar.!Gengi!myntar!viðkomandi!lands!hækkar,!
sem! gerir! öðrum! útflutningi! erfitt! að! keppa! á! alþjóðamörkuðum! um! leið! og!
innlend! framleiðsla! verður! dýrari! í! samanburði! við! innflutning.! Afleiðingin!
verður!sú!að!efnahagslífið!staðnar,!fyrir!utan!þessa!einu!útflutningsatvinnugrein.!
Þar! sem! olíuvinnsla! hefur! lítil! margfeldisáhrif! og! skapar! tiltölulega! fá! afleidd!
störf,!sér!í!lagi!þegar!hún!er!framkvæmd!af!erlendum!fyrirtækjum!sem!flytja!inn!
sérfræðiþekkingu!og!búnað,!stuðlar!hún!að!mjög!ójafnri!þróun!þar!sem!lítill!hluti!
hagkerfisins! þróast! meðan! afgangur! hagkerfisins! staðnar.! Var! hugtakinu! gefið!
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nafnið!á!sjöunda!áratugnum!eftir!mikla!gasfundi!í!Hollandi!sem!höfðu!í!för!með!
sér! sömu! afleiðingar! og! olíufundirnir! í! Venesúela! (Black,! 2012,! bls.! 58359).!
(Ebrahimzadeh,!2012).!
! Á! fyrri!helmingi! tuttugustu!aldar! jókst!eftirspurn! iðnríkjanna!eftir!olíu!á!
methraða,! bæði! vegna! áhrifa! heimsstyrjaldanna! og! hernaðaruppbyggingar,! en!
ekki!síður!vegna!vaxandi!vélvæðingar!(Black,!2012,!bls.!43366).!Með!!því!að!eiga!
nóg! af! olíu! styrktu! ríki! stöðu! sína! á! alþjóðavettvangi! og! tryggðu!
hernaðarhagsmuni! sína! til!muna.!Black!heldur!því! fram!að! áherslan! á! olíu!hafi!
verið! slík!að! smám!saman!hafi!myndast!alþjóðlegt!kerfi!utan!um!viðskipti!með!
olíu!(Black,!2012,!bls.!76).!!!

3.1.2" Eldsneytisskortur"

Jarðefnaeldsneyti!er!takmörkuð!auðlind.!Því!hafa!hafa!vísindamenn!vakið!athygli!
á! því! að! síaukin! orkuþörf! heimsins! muni! á! endanum! valda! því! að!
jarðefnaeldsneyti! renni! til! þurrðar.! Það! er! ekki! einungis! vegna! aukinnar!
velmegunar!og!tækninýjunga!sem!krefjast!aukins!eldsneytis!heldur!einnig!vegna!
þess! að! mannfjöldatölur! fara! sífellt! hækkandi.! Frá! árinu! 1950! til! ársins! 2000!
fjölgaði!mannkyninu!úr!2,5!milljörðum!í!6,1!milljarð.!Í!dag,!árið!2014,!er!fjöldinn!
kominn!upp!í!7,1!milljarð!en!!samkvæmt!spám!Sameinuðu!Þjóðanna!hefur!dregið!
úr! fólksfjölgunarhraðanum! og! fer! hann! minnkandi.! Samt! sem! áður! mun!
heimsbyggðin! telja! um! 8,9! milljarða! árið! 2050! og! er! það! fjölgun! um! 47%! frá!
árinu!2000!(United!Nations,!2004,!bls.!435).!

Olíunotkun! hefur! haldist! í! hendur! við! þessa! gífurlega!
mannfjöldaaukningu.!Eins!og!sést!á!mynd!2!hefur!olíunotkun!þrefaldast!frá!árinu!
1965,!úr!11!milljörðum!tunna!á!ári!upp!í!32!milljarða!tunna.!Afleiðingin!er!sú!að!
mannkynið! gengur! stöðugt! hraðar! á! olíulindir! jarðarinnar.! Þannig! hefur! 90%!
þeirrar! olíu! sem! notuð! hefur! verið! frá! upphafi! olíunotkunar! verið! notuð! eftir!
1960!og!helmingurinn!síðan!1988.!Iðnvæðing!þróunarlanda!og!vaxandi!velsæld!í!
stórum! iðnríkjum! eins! og! Kína!mun! leiða! til! þess! að! áfram!mun! ganga! hratt! á!
olíubirgðir!jarðarinnar.!
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!
Mynd"2."Olíuframleiðsla"og"olíunotkun"heimshluta"frá"árinu"1965"til"2011"(Hughes,"2013,"bls."7)"

(Mynd"byggð"á"tölum"frá"BP,"Statistical"Review"of"World"Energy,"2012)."

!

3.1.2.1" Kenningar"um"hámarksframleiðslu"á"olíu"

Bandaríski! jarðvísindamaðurinn!M.!King!Hubbert! setti! fram! tímamótakenningu!
(e.! Hubbert! Peak! Theory)! árið! 1956! þar! sem! hann! hélt! því! fram! að!
olíuframleiðsla! í! Bandaríkjunum! myndi! ná! algjöru! hámarki! snemma! á! 8.!
áratugnum.! Því! næst!myndi! framleiðslan! falla! til! frambúðar! og! að! lokum! taka!
endi! í! kringum! árið! 2050! þegar! öll! olía! innan! Bandaríkjanna! yrði! uppurin.!
Hubbert!beitti!sömu!aðferð!til!að!spá!fyrir!um!hvenær!olíuvinnsla!næði!hámarki!
á!heimsvísu!(sjá!mynd!3)!(Hubbert,!1956).!
!
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"
Mynd"3."Hubbert"kúrvan"–"Hámarksolíuframleiðsla"heims"(Hubbert,"1956,"bls."22r23)"

Miðað! við! að! þáverandi! þekktar! olíubirgðir! heims! væru! um! það! bil! 1.250!
milljarðar! tunna! og! að! framtíðarolíufundir! yrðu! um! það! bil! 9.100! milljarðar!
tunna!þá!spáði!Hubbert!að!heimsframleiðsla!á!olíu!næði!hámarki!í!kringum!árið!
2000.! Það! ár! yrðu!nýir! olíufundir!minni! en! sem!næmi! olíunotkun,! þ.e.! þekktar!
olíubirgðir! jarðar! hættu! að! aukast! því! hraðar! gengi! á! birgðir! en! nýjar! væru!
uppgötvaðar.! Hámarkið! þýddi! því! ekki! endilega! að! olíuframleiðsla! tæki! að!
minnka.! Það! þýddi! hins! vegar! að! endalok! olíunotkunar! yrðu! augljósari,! og!
erfiðara!yrði!að!vinna!olíu,!og!framleiðsla!olíu!myndi!því! fara!minnkandi!allt! til!
ársins!2200!þegar!öll!olía!heims!yrði!uppurin!(Hubbert,!1956).!

Hubbert! hafði! verið! að! vinna! að! rannsóknum! fyrir! olíufyrirtækið! Shell!
þegar!hann!kynnti!kenningu!sína!og!var!hann!mjög!umdeildur!innan!olíugeirans!í!
kjölfarið.!Ástæðurnar!fyrir!gagnrýninni!voru!af!ýmsum!toga.!Menn!voru!uggandi!
yfir!því!að!Hubbert!skyldi!hafa!lýst!því!yfir!að!þessi!ábatasami!iðnaður!yrði!innan!
skamms!á!niðurleið!í!Bandaríkjunum.!Þar!að!auki!höfðu!vísindamenn,!þegar!árið!
1900,! sett! fram! svipaða! kenningu! sem! stóðst! ekki.! Samkvæmt! þeirri! kenningu!
áttu!olíulindir!í!Bandaríkjunum!að!verða!uppurnar!á!10!árum.!Sú!tala!var!fundin!
með! því! að! deila! þáverandi! þekktum! olíubirgðum! með! þáverandi! árlegri!
olíuframleiðslu.! Þar! sem! kenning! Hubbert! þótti! keimlík! þessum! falsspám! var!
hans! kenning! sett! undir! sama!hatt.!Hins! vegar! tók!Hubbert! nokkuð!með! í! sína!
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útreikninga!sem!hinir!höfðu!gleymt,!það!er,!að!sífellt!fundust!nýjar!olíulindir!og!
tækni!við!olíuvinnslu!var!í!stöðugri!þróun.!(Deffeyes,!2008,!bls.!1313).!!

Deilurnar!um!kenningu!Hubberts!stóðu!yfir!allt!til!ársins!1970,!þegar!spá!
hans! rættist! og! framleiðsla! á! hráolíu! í! ! Bandaríkjunum! tók! að! falla! (Deffeyes,!
2008,!bls.!1313).!Eftir!að!spá!Hubberts!rættist!fóru!aðrir!fræðimenn!að!velta!fyrir!
sér! yfirvofandi! heimsolíuskorti.! Einn! þeirra,! Kenneth! S.! Deffeyes,! hafði! unnið!
með! Hubbert! hjá! Shell.! Deffeyes! varð! síðar! prófessor! við! Princeton! háskóla! í!
Bandaríkjunum!og!gaf!út!bók!byggða!á!kenningum!Hubbert!árið!2001!sem!hlaut!
mikið!lof!og!fjölda!verðlauna!innan!fræðasamfélagsins.!Í!bókinni!hélt!Deffeyes!því!
fram! að! olíuframleiðsla! heims! myndi! ná! hámarki! innan! tíu! ára.! Samkvæmt!
kenningu!Deffeyes!var!hámarksframleiðslu!á!olíu!(peak!oil)!náð!árið!2005!og!að!
um!helmingur!olíubirgða!heims!hafi!þá!þegar!verið!nýttur.!Afleiðingar!þessa!telur!
Deffeyes! að! séu! gríðarlegar.! Í! uppfærðri! útgáfu! bókarinnar! frá! árinu! 2008!
útskýrir!Deffeyes,!með!hjálp!jarðfræði!og!hagfræði,!hvernig!þverrandi!olíubirgðir!
og!hækkandi!olíuverð!hafi!haft!stórfelld!áhrif!á!allt!í!hagkerfinu,!hvort!sem!það!er!
síhækkandi! matvöruverð,! íbúðalánakreppan! í! Bandaríkjunum! eða! sjálft!
heimsefnahagshrunið!sem!varð!í!kjölfarið,!árið!2008!(Deffeyes,!2008).!Þrátt!fyrir!
að!margir! fræðimenn! séu! þeim! sammála! hafa! kenningar! um! hámarksolíu! ekki!
enn! haft! sýnileg! áhrif! á! orkustefnu! hinna! fjölmörgu! landa! heimsins! (Crooks,!
2009).!!

Því! má! ekki! gleyma! að! þrátt! fyrir! að! spá! Hubbert! um!
hámarksolíuframleiðslu! hafi! ræst! fyrir! Bandaríkin! þá! voru! ýmsir! vankantar! á!
kenningu!hans.!Í! fyrsta! lagi!þá!gerði!hann!einungis!ráð!fyrir!olíufundum!á!landi!
(Schaller,! 2010).! Í! öðru! lagi! þá! var! Hubbert3kúrvan! einföldun! á!
raunveruleikanum! en! í! raun! yrði! hún! aldrei! fullkomlega! bjöllulaga! eins! og!
Hubbert!vildi!meina,!sökum!nýrrar!framleiðslutækni!og!áður!óþekktra!möguleika!
sem!komu!í!staðinn!fyrir!hina!hefðbundnu!hráolíu.!Í!þriðja!lagi!þá!gerði!Hubbert!
ekki! ráð! fyrir! pólítískum! eða! efnahagslegum! áhrifum! sem! gætu! ef! til! vill! haft!
eitthvað! að! segja! um! hvort! tiltekin! svæði! yrðu! nýtt! eður! ei! (Laherrère,! 2000).!
Þannig!hafði!Hubbert!ekki!reiknað!með!pólitískum!aðgerðum!á!borð!við!þær!sem!
OPEC!fór!af!stað!með!í!október!árið!1973.!Nánar!verður!farið!í!þær!í!næsta!kafla.!
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3.1.3" Hækkandi"verð"á"olíu"og"pólitískar"aðgerðir"OPEC"

Miklar! efnahagslegar,! samfélagslegar! og! pólitískar! breytingar! áttu! sér! stað! í!
heiminum!á! sjöunda! áratug! síðustu! aldar.! Fyrrum!nýlenduþjóðir! sem!þá!höfðu!
verið!sjálfstæðar!um!hríð!urðu!smátt!og!smátt!meðvitaðari!um!þjóðarrétt!sinn!og!
yfirráð!yfir!eigin!auðlindum!(Organisation!of!the!Petroleum!Exporting!Countries,!
e.d.).! Á! þessum! tíma! var! olíumarkaðurinn! algjörlega! undir! hæl! alþjóðlegra!
olíufyrirtækja! sem! saman! voru! kölluð! Systurnar! sjö! (e.! the! Seven! Sisters).!
Systurnar! sjö! samanstóðu! af! the! Standard! Oil! Company! of! New! Jersey! (síðar!
Exxon),! the! Standard! Oil! Company! of! New! York! (Socony,! síðar! Mobil,! en!
sameinaðist! svo! Exxon),! the! Standard! Oil! Company! of! California! (Socal,! síðar!
Chevron),!the!Texas!Oil!Company!(síðar!Texaco),!Gulf!Oil!(sem!síðar!sameinaðist!
Chevron),!Anglo3Persian!(síðar!British!Petroleum,!síðar!BP)!og!Royal!Dutch!Shell!
(U.S.!Department!of!State,!e.d.).!!

Þessi! fyrirtæki! höfðu! séð! sér! leik! á! borði! þegar! þau! áttuðu! sig! á! því! að!
fjöldi!nýtilkominna,!vanþróaðra!ríkja!hafði!að!geyma!gnægð!af!olíu.!Þar!sem!þessi!
lönd! voru!mörg! hver! nýsloppin! undan! oki! nýlendustefnunnar! voru! þau! stutt! á!
veg!komin!með!uppbyggingu!og! eflingu! innviða.!Því! var!pólitískt! ástand!þeirra!
yfirleitt! verulega! óstöðugt.! Þegar! stórfyrirtækin! hófu! leit! að! olíu! og! að! lokum!
framleiðslu! í! þessum! löndum! fengu!bágstaddir! þegnarnir! lítið! sem!ekkert! fyrir!
sinn! snúð,! að! frátöldum! spilltum! embættismönnum.! Því! tóku! nokkur!
olíuframleiðslulönd! sig! saman! og! stofnuðu! Samtök! olíu3útflutningsríkja! eða!
OPEC! (Organization! of! the! Petroleum! Exporting! Countries 1 )! í! Baghdad! í!
september! árið! 1960,!með! það! að!markmiði! að! tryggja! að! fullvalda! ríki! fengju!
fullan! rétt!yfir!náttúruauðlindum!sínum.!Samkvæmt!núverandi! reglugerð!OPEC!
er! helsta! hlutverk! samtakanna! að! að! samræma! og! sameina! olíustefnu!
aðildarríkjanna!með!það!fyrir!augum!að!„tryggja!öruggt,!sanngjarnt!og!stöðugt“!
verð!fyrir!olíuframleiðendur.!Sömuleiðis!er!það!yfirlýst!markmið!OPEC!að!tryggja!
„skilvirkt,!hagkvæmt!og!reglulegt!framboð!á!olíu!til!neytenda“!sem!og!að!“tryggja!
sanngjarna!ávöxtun!á!fjármagni!til!þeirra!sem!fjárfesta!í!olíuiðnaðinum”.!Stofnríki!
samtakanna!voru!fimm!stærstu!olíuframleiðendur!heims,!utan!Bandaríkjanna!og!
Sovétríkjanna!á!þessum!tíma;!Íran,!Írak,!Kúveit,!Sádi3Arabía!og!Venesúela,!en!níu!
þjóðir! bættust! við! í! kjölfarið;! Katar,! Indónesía,! Líbýa,! Sameinuðu! furstadæmin,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Organization!of!the!Petroleum!Exporting!Countries,!hér!eftir!OPEC.!
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Alsír,!Nígería,!Ekvador,!Angóla!og!Gabon.!Þó!hafa!bæði!Indónesía!og!Gabon!sagt!
sig!úr!samtökunum!(Organisation!of!the!Petroleum!Exporting!Countries,!e.d.a).!

Lengst! af! voru! samtökin! fremur! áhrifalítil,! en! á! áttunda! áratugnum! fór!
áhrifa! OPEC! að! gæta! á! heimsolíumarkaði,! sér! í! lagi! árið! 1973,! þegar! aðgerðir!
þeirra! komu! af! stað! olíukreppu.! Arabískir! meðlimir! OPEC! settu!
olíuviðskiptabann!á!Bandaríkin! vegna! aðstoðar!þeirra! við! Ísrael! í! Yom!Kippur3
stríðinu!en!það!var!á!milli!Ísraelsmanna!og!Arabaríkja.!Olíuviðskiptabannið!gilti!
um!öll!lönd!sem!veittu!Ísraelsmönnum!aðstoð!sína,!þar!á!meðal!Holland,!Portúgal!
og!Suður3Afríku.!Auk!þessa!ákvað!OPEC!að!draga!úr! framleiðslu!á!olíu!og!hafði!
þar! með! stórvægileg! áhrif! á! heimsmarkaðsverð! á! olíu.! Á! skömmum! tíma!
tvöfaldaðist! verðið! á! einni! olíutunnu! og! skömmu! síðar! fjórfaldaðist! það! (sjá!
mynd! 4).! Þessi! gífurlega! verðhækkun! varð! að! einhverju! leyti! til! þess! að!
verðbólga! herjaði! á! þjóðir! um! allan! heim! og! hagkerfi! þeirra! urðu! verulega!
óstöðug!enda!öll!mjög!háð!olíu!(U.S.!Department!of!State,!e.d.b).!

!
Mynd"4."Verðbreytingar"á"olíu"í"bandarískum"dollurum"á"árabilinu"1960r2013"(BP,"(e.d.a)."



!

!16!

Olíuviðskiptabannið!hafði!óneitanlega!mikil! áhrif! í!Bandaríkjunum!en!þar! jókst!
olíunotkun!stöðugt!á!meðan!gekk!á!olíubirgðir!landsins.!Án!innlendrar!olíu!urðu!
Bandaríkin!að!treysta!á!innflutta!olíu.!Því!neyddi!olíuviðskiptabannið!bandarísk!
stjórnvöld! til! þess! að! hefja! samningaviðræður! við! OPEC.! Samhliða! því! að! fóru!
fram!samningaviðræður!stríðandi!fylkinga!í!Yom!Kippur3stríðinu!og!friður!komst!
á!í!janúar!1974.!Að!lokum!batt!OPEC!endi!á!olíuviðskiptabannið!í!mars!1974!og!
jók!olíuframleiðslu!sína!á!ný.!Af!þessu!má!vera!ljóst!að!OPEC!hafði!ekki!einungis!
áhrif! á! alþjóðlegu! olíufyrirtækin! heldur! tókst! þeim! að! einhverju! leyti! líka! að!
breyta! landslagi! alþjóðastjórnmála!með! því! að! draga! úr! vægi! Bandaríkjanna! á!
alþjóðavísu! (U.S.!Department! of! State,! e.d.b).!Heimsverð! á! olíu! varð! aldrei! eins!
lágt! og! fyrir! árið! 1973.! Uppfrá! því! varð! ýmislegt! til! þess! að! heimsverðið!
sveiflaðist,!allt!til!ársins!2002!en!síðan!þá!hefur!verðið!einungis!farið!hækkandi!
(sjá!mynd!4)!(BP,!(e.d.a).!
!
Í! þessum! kafla! hefur! hefur! saga! jarðefnaeldsneytis! verið! rakin,! nýting! þess! og!
ástæður!þeirra!miklu!olíuverðssveiflna! sem!áttu! sér! stað! á!20.! öldinni.! Í! næsta!
kafla!verður!skilgreiningar!á!olíubirgðum!kannaðar!og!hvar!þær!er!að!finna.!

3.2" Olíubirgðir"jarðar"

Engin! leið! er! að! segja!með! nokkurri! vissu! hversu!mikla! olíu! er! að! finna! undir!
yfirborði! jarðar! og! því! eru! skiptar! skoðanir! um! hversu! mikið! hægt! verður! að!
framleiða!af!olíu! í! framtíðinni.!Þó!eru!til!ýmsar!aðferðir!til!þess!að! leggja!mat!á!
olíubirgðir! jarðar! sem! nánar! verða! skoðaðar! í! kafla! 3.1.1.! Notast! verður! við!
skilgreiningar!og! tölur!alþjóðlega!olíufyrirtækisins!BP! (áður!British!Petroleum)!
en!það!byggir!tölulegar!upplýsingar!sínar!á!opinberum!tölum!frá!OPEC,!World!Oil!
&!Gas!Journal!og!opinberum!upplýsingum!frá!Rússlandi!og!Kína!(BP,!e.d.b).!

Þegar! talað! er! um! olíubirgðir! er! ekki! einungis! átt! við! hina! hefðbundnu!
hráolíu!heldur!líka!þá!olíu!sem!er!að!finna!í!tjörusöndum!Kanada!sem!og!jarðgas,!
hvort! sem! er! í! föstu! eða! fljótandi! formi.! Undanskilið! er! eldsneyti! á! borð! við!
fljótandi!kolvatnseldsneyti!(e.!liquid!hydrocarbon!fuel)!sem!búið!er!til!úr!efnum!
sem! innihalda!engin!kolvatnsefni! í! raun,! til! að!mynda!etanól,! gert!úr!korni! eða!
sykri,!eða!blönduð!olía,!gerð!úr!jarðgasi!(BP,!e.d.b).!

Almennt! eru! olíubirgðir! mældar! í! milljörðum! tunna! en! ein! tunna!
inniheldur! 159! lítra! (BP,! e.d.c).! Í! lok! árs! 2012! voru! þekktar! olíubirgðir! í!
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heiminum!um!1668,9!milljarðar!tunna.!Það!er!26%!aukning!milli!áratuga!en!árið!
2002!voru!þekktar!olíubirgðir!heims!um!15!milljarðar!tunna!(BP,!e.d.d).!

3.2.1" Skilgreiningar"á"olíubirgðum"

Eins!og!áður!sagði!verða!tölur!um!olíubirgðir!jarðar!aldrei!byggðar!á!nákvæmum!
tölulegum!upplýsingum.!Þær! verða! ávallt! háðar! ófullkomnu! !mati! sem!breytist!
með! aukinni! þekkingu,! tækniframförum! sem! og! efnahagslegum! breytingum.!
Mismunandi!aðilar!nota!því!ólíkar!aðferðir!við!að!meta!olíubirgðir!jarðar,!en!eins!
og!áður!sagði!verður!hér!notast!við!tölur!frá!BP!(BP,!e.d.e).!

BP! skiptir! heildarmagni! olíubirgða! sem! til! eru! í! heiminum! í! þrjá! flokka;!
uppsafnaða! framleiðslu,! uppgötvaðar! birgðir! og! óþekktar! auðlindir.! Uppsöfnuð!
framleiðsla!er!metin!út! frá!heildarmagni!þeirrar!olíu!sem!framleidd!hefur!verið!
fram!að!þeim!degi.!Uppgötvaðar!birgðir!eru!metnar!útfrá!uppsafnaðri!framleiðslu!
á! þekktum! olíusvæðum! og! eru! yfirleitt! skilgreindar! með! líkindadreifingu! (BP,!
e.d.e).!

Uppgötvuðum! birgðum! er! yfirleitt! skipt! niður! í! þekktar! olíubirgðir! (e.!
proved! reserves),! líklegar! olíubirgðir! (e.! probable! reserves)! og! mögulegar!
olíubirgðir! (e.! possible! reserves).! Í! raun! er! engin! ein! skilgreining! á! þekktum!
olíubirgðum! en! yfirleitt! er! notast! við! eftirfarandi! skilgreiningu:! ,,Áætlað! magn!
olíu!sem!jarðfræðileg!og!verkfræðileg!gögn!sýna!með!góðri!vissu!að!hægt!verði!
að! finna! í! framtíðinni! ef! efnahags3! og! rekstrarskilyrði! haldast! eins,! miðað! við!
þekktar!olíubirgðir”!(BP,!e.d.e).!
Talað!er!um!þekktar&olíubirgðir!þegar!90%!líkur!eru!á!því!að!olía!á!tilteknu!svæði!
verði!unnin.!Líkurnar!fara!yfirleitt!hækkandi!með!tímanum!vegna!aukinnar!tækni!
við! að! ná! olíunni! upp! og! vegna! breyttra! efnahagsskilyrða! sem! gera! aðferðir!
ákjósanlegar!sem!áður!voru!of!dýrar!til!þess!að!þær!væru!hagstæðar.!Dæmi!um!
slíkar! aðferðir! er! setsundrun! sem! breytir! náttúrulegum! þrýstingi! á! tilteknu!
jarðlagi.!Hins!vegar!skiptir!engu!hvernig!olíunni!er!náð!eða!hvernig!hún!er!unnin,!
það! verður! alltaf! eitthvað! af! olíu! og! gasi! sem! fer! til! spillis! í! ferlinu! sjálfu! (BP,!
e.d.e).!

Líklegar&olíubirgðir!eru!birgðir!sem!taldar!eru!hafa!meira!en!50%!líkur!á!
því!að!verða!unnar!ef!tækni!og!efnahagsskilyrði!leyfa.!Mögulegar&olíubirgðir!eru!
birgðir! sem! taldar! eru! hafa! einhverjar! líkur! á! því! að! verða! tæknilega! og!
efnahagslega!vinnsluhæfar!en!þó!innan!við!50%.!Almennt!séð!þá!hafa!líklegar!og!
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mögulegar! olíubirgðir! á! tilteknum! olíusvæðum! tilhneigingu! til! að! breytast! í!
þekktar!olíubirgðir!með!tímanum!þegar!olíuvinnsla!á!svæðinu!er!þegar!hafin!og!
óvissa!um!svæðið!fer!minnkandi.!Óþekktar&auðlindir!eru,!á!sama!hátt!og!þekktar!
olíubirgðir,! skilgreindar! með! líkindadreifingu.! Magn! þeirra! er! metið! út! frá!
jarðfræðilegum,!tæknilegum!og!efnahagslegum!þáttum!(BP,!e.d.e).!

3.2.2" Staðsetning"olíubirgða"

Stærstan!hluta!þekktra!olíubirgða!er!að!finna!innan!OPEC!sem!hefur!yfirráð!yfir!
72,6%!af!þekktum!olíubirgðum!heimsins!(BP,!2014d).!Í!dag!eru!aðildarríki!OPEC!
tólf! talsins;! Alsír,! Angóla,! Ekvador,! Írak,! Íran,! Katar,! Kúveit,! Líbýa,! Nígería,!
Sameinuðu! furstadæmin,! Sádi3Arabía! og! Venesúela! (Organisation! of! the!
Petroleum!Exporting!Countries,!e.d.).!

!
Mynd"5."Dreifing"þekktra"olíubirgða"jarðar"árið"2012"(BP,"e.d.f,"bls."7)."

Á!mynd! 5!má! sjá! dreifingu! þekktra! olíubirgða! jarðar! árið! 2012.! Þar! fara!Mið3
Austurlönd!fremst!í! flokki!með!tæplega!helming!eða!48,4%.!Sádi3Arabía!er!með!
langstærsta!hlutann!eða!15,9%!á!meðan!Íran!(9,4%),!Írak!(9,0%),!Kúveit!(6,1%)!
og! Sameinuðu! furstaríkin! (5,9%)! eru! meðal! hinna! stærstu.! Næst! á! eftir! Mið3
Austurlöndum!eru!Suður3!og!Mið3Ameríka!með!19,7%!þekktra!olíubirgða!en!þar!
er! Venesúela! langstærst! með! 17,8%.! Í! Norður3Ameríku! eru! 13,2%,! þar! sem!
meirihlutinn! er! í! Kanada! eða! 10,4%.! í! Evrópu! og! Evrasíu! eru! 8,4%! þar! sem!
Rússland!er! langstærst!með!5,2%!en!Kasakstan!næst!á!eftir!með!1,8%.! Í!Afríku!
eru!7,8%!en!þar!eru!Líbýa!(2,9%)!og!Nígería!(2,2%)!stærst.! Í!Asíu!eru!2,5%!og!
þar!er!stærstan!hluta!að!finna!í!Kína!eða!1%!(BP,!e.d.f,!bls.!6).!
!
"
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4"Nýjar"leiðir"við"vinnslu"jarðefnaeldsneytis"
Eins!og!fram!hefur!komið!hafa!olíulindir!og!aðrar!orkulindir!sem!áður!var!of!dýrt!
að! nýta! orðið! fýsilegur! kostur! í! dag! vegna! síhækkandi! olíuverðs! og! vegna!
þverrandi! olíulinda.! Þetta! hefur! einnig! leitt! til! þess! að! nýjar!
jarðefnaeldsneytisauðlindir!hafa!verið!rannsakaðar!og!teknar!í!notkun.!Í!þessum!
kafla! verður! farið! yfir! tvö! dæmi! um! þessa! þróun,! djúpsjávarborun! og! vinnslu!
gass!með!setsundrun.!

4.1" Djúpsjávarborun"""

Borun! eftir! olíu! á! landgrunnum! var! fyrst! prófuð! árið! 1896! fyrir! utan! strandir!
bæjarins! Sommerfield! í! Kaliforníu,! Bandaríkjunum.! Sú! aðferð! skilaði! litlum!
afrakstri!til!að!byrja!með!en!með!örum!tækninýjungum!breyttist!það!til!muna!á!
nokkrum! áratugum.! Árið! 1954! var! olíuframleiðsla! á! sjávarbotni! þó! einungis!
133.000! tunnur! af! olíu! á! dag! eða! 2%! af! heildarolíuframleiðslu! Bandaríkjanna.!
Framleiðslan! fór! svo! að!mjakast! áfram! og! árið! 1971! var! hún! komin! upp! í! 1,7!
milljónir! tunna! á! dag! eða! 20%! af! heildarolíuframleiðslunni.! Þegar! OPEC! setti!
olíuviðskiptabannið! á,! árið! 1973,! óx! áhuginn! fyrir! borun! á! landgrunnum,! enda!
vantaði! Bandaríkjamönnum! sárlega! olíu.! Samhliða! urðu! miklar! framfarir! í!
olíubortækni! sem! og! jarðskjálftatækni.! Þekking! jarðvísindamanna! á!
eðjustraumum!á!sjávarbotni!jókst!að!sama!skapi!en!eðjan!var!full!af!olíu.!Uppfrá!
því,!eða!árið!1975,!hófst!það!sem!í!dag!kallast!djúpsjávarborun.!Til!að!byrja!með!
var!farið!úr!landgrunnadýpinu!sem!var!um!140!metra!dýpi!í!um!300!metra!dýpi.!
Stórfyrirtækin!kepptust!síðan!um!að!bora!dýpra!og!dýpra.!Fyrst!þegar!farið!var!
dýpra! en! 1500! metra! var! það! kallað! ofurdýpi! (e.! ultra3deepwater).! (National!
Comission!on!the!BP!Deepwater!Horizon!Oil!Spill!and!Offshore!Drilling,!2010).!

Hagkvæmni!djúpsjávarborholanna!leyndi!sér!ekki!en!þær!gátu!skilað!um!
100.000! tunnum! á! dag! á! meðan! landgrunnaborunholurnar! skiluðu! aðeins!
nokkrum! þúsundum! tunna.! Stóru! olíufyrirtækin,! til! að! mynda! hið!
hollensk/breska! Shell,! hið! bandaríska! Exxon,! hið! breska! BP! og! hið! brasilíska!
Petroban! fóru!því!að! færa!sig!af! landgrunnum!niður!á!mun!meira!dýpi!en!áður!
hafði! þekkst.! Á! tíunda! áratug! síðustu! aldar! varð! olíuframleiðsla! með!
djúpsjávarborum! loks! meiri! en! framleiðsla! með! landgrunnaborunum! í!
Bandaríkjunum.!Mikilvægustu!borholurnar!voru!í!Mexíkóflóa,!og!þar!hafa!fundist!
margar! öflugar! olíulindir! á! miklu! dýpi.! Í! dag! eru! þar! alls! 111! olíuborpallar!
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(National!Comission!on!the!BP!Deepwater!Horizon!Oil!Spill!and!Offshore!Drilling,!
2010)!(IHS,!2014).!

Þrátt! fyrir! að! Bandaríkin! hafi! átt! drjúgan! þátt! í! djúpsjávarborunum! á!
heimsvísu! voru! það! ekki! einungis! bandarísk! olíufyrirtæki! sem! sáu! hag! sinn! í!
djúpsjávarborunum.!Eftir!töluverða!gasfundi!á!Ermarsundi!árið!1965!hóf!BP!að!
kanna! aðstæður! á! Norðursjó.! Leitin! gekk! illa! í! fyrstu! en! í! október! árið! 1970!
fannst!Forties3svæðið!utan!við!strendur!Skotlands.!Það!skilaði!400.000!tunnum!
af!olíu!á!dag!og!kallaði!á!stærsta!olíuleiðslukerfi!sem!nokkurn!tímann!hafði!verið!
byggt!á!þessum!tíma!(BP,!e.d.g)!(BP,!e.d.h).!

Noregur! hefur! einnig! átt! stóran! þátt! í! djúpsjávarborunum! á! Norðursjó.!
Fyrsti! ! djúpsjávarolíufundurinn! í! Noregi! var! vegum! olíufyrirtækisins! Philips!
Petroleum! Company! (nú! ConocoPhilips)! á! Ekofisk3svæðinu! suðvestur! af!
Stavanger!árið!1969!Síðan!þá!hafa!mörg!önnur!mikilvæg!svæði!fundist! í!Noregi!
sem!hafa!skapað!miklar!tekjur!fyrir!landið!(Maier,!2014).!Einnig!hafa!átt!sér!stað!
miklir!djúpsjávarolíufundir!utan!ströndum!Brasilíu!og!Vestur3Afríku!(Eilperin!og!
Mufson,!2010).!Undanfarin!misseri!hefur!athygli!heimsins!hefur!ekki!síst!beinst!
að!nýjum!tækifærum!í!djúpsjávarborun!á!Norðurslóðum,!og! í!því!sambandi!eru!
yfirvöld! í! Rússlandi,! Bandaríkjunum,! Kína! og! Evrópusambandinu! sérlega!
áhugasöm!(The!International!Relations!and!Security!Network,!2013).!!

Samkvæmt! úttekt! sem! ráðgjafafyrirtækið! IHS3CERA2!! gerði! árið! 2010! á!
heimsframleiðslu!á!djúpsjávarolíu!hafði!framleiðsla!hennar!þrefaldast!síðan!árið!
2000.! Árið! 2000! var! heildarframleiðsla! 1,5!milljónir! tunna! á! dag! en! níu! árum!
seinna,!eða!árið!2009,!hafði!framleiðslan!farið!upp!í!meira!en!5!milljónir!tunna!á!
dag.!Þessa!mikla!aukningu!má!rekja!til!þess!að!mun!fleiri!olíu3!og!gasfundir!hafa!
orðið!í!djúpsjó!heldur!en!á!landgrunnum!og!á!landi!samanlagt!(IHS,!e.d.).!

4.1.1" Slys""

Eitt!stærsta!slys!í!sögu!olíuiðnaðar!varð!á!djúpsjávarolíuborpalli!BP!í!Mexíkóflóa!
árið! 2010! vegna! sprengingar.! 11! manns! létu! lífið! og! að! minnsta! kosti! 3,26!
milljónir!tunna!af!olíu!fóru!í!hafið.!Auk!þess!varð!stór!hluti!strandlengjunnar!fyrir!
mengun! (Robertson,! C.! og! Krauss,! C.,! 2010)! (BP,! e.d.i).! Í! kjölfarið! setti!
Umhverfisverndunarstofnun! Bandaríkjanna! bann! á! fyrirtækið! þannig! að! það!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!IHS!3!Cambridge!Energy!Research!Associates!er!alþjóðlegt!ráðgjafafyrirtæki!sem!sérhæfir!sig!í!
orkumálum,!efnahagsmálum,!áhættu!er!snýr!að!samspili!landafræði!og!stjórnmála,!sjálfbærni!og!
virðiskeðjustjórnun.!
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mátti!ekki!endurnýja!borunarleyfin!sín!í!Mexíkóflóa.!Hins!vegar!var!því!banni!lyft!
í!mars!2014!eftir!að! fyrirtækið! fór! í!mál!vegna!bannsins.!Gengið!var! frá!málinu!
með!sátt.!Hefur!sú!ákvörðun!vakið!mikla!reiði!meðal!umhverfisverndunarsinna!
sem! telja! það! hneyksli.! Einn! hópurinn,! sem! kallar! sig! Public! Citizen,! gekk! svo!
langt! að! segja! samninginn! sakaruppgjöf! fyrir! glæpafyrirtæki! sem! hefur!
endurtekið!brotið!af!sér!gegn!fólki!og!umhverfinu!(Krauss,!2014).!

Afleiðingar!slyssins!í!Mexíkóflóa!höfðu!mjög!slæm!áhrif!á!lífríki!sjávar.!Því!
hafa!nýjar!hugmyndir!um!djúpsjávarborun!í!Norður3Íshafi!ekki!fallið!í!kramið!hjá!
umhverfisverndunarsinnum.! Þar! sem! mun! kaldara! er! í! Norður3Íshafi! en! í!
Mexíkó3flóa!er!ljóst!að!afleiðingarnar!yrðu!mun!verri.!Vegna!kuldans!myndi!olían!
ekki! leysast! upp! á! eðlilegan! hátt! og! jafnvel! myndu! líða! áratugir! áður! en! hún!
myndi! leysast! almennilega! upp.! Eins! yrði! hreinsunarvinna! mun! erfiðari! við!
þessar!aðstæður.!Á!svæðinu!er!fjöldi!villtra!dýrategunda!sem!slíkt!slys!gæti!haft!
hrikalegar! afleiðingar! fyrir.! Rússneska! fyrirtækið! Gazprom!Neft! Shell! hefur! nú!
þegar!hafið!olíuleit!á!sjávarbotni!á!svæðinu!og!komið!upp!olíuborpalli!er!nefnist!
Prirazlomnaya.!Stefnir! fyrirtækið!á!að! framleiða!um!600!þúsund! tunnur!af!olíu!
árið!2014!og!ná!upp!í!6!milljónir!tunna!árið!2020.!Í!september!2013!var!hópur!
aðgerðasinna!er!kallar!sig!“Arctic!30”!handtekinn!þegar!rússneska!strandgæslan!
fór!um!borð!í!skip!á!vegum!Greenpeace!er!nefnist!Arctic!Sunrise.!Hafði!hópurinn!
verið!samankominn!til!þess!að!mótmæla!!Prirazlomnaya3borpallinum.!Búast!má!
við! því! að! fólkið! fái! langa! fangelsisdóma! verði! það! sakfellt! (Harvey! og!Walker,!
2013).!

4.2" Setsundrun"

Setsundrun!(e.!hydraulic!fracturing/fracking)!er!heiti!á!aðferð!þar!sem!um!3.700!
tonnum! af! vatni! blönduðum! ýmsum! kemískum! efnum! og! sandi! er! dælt! með!
háum!þrýstingi!niður!3!kílómetra!djúpa!borholu!til!þess!að!losa!um!kolvatnsefni!
(olía! eða! gas)! sem! eru! föst! í! leirsteini! eða! seti! (e.! shale).! Þannig! myndast!
sprungur!í!setinu!sem!verða!til!þess!að!jarðgas!flæðir!upp!borholuna.!Til!þess!að!
aðferðin!sé!hagstæð!þarf!að!nota!lárétta!borun.!Annars!nær!gasið!ekki!að!flæða!
eins!hratt!upp!borholuna.!Ferlinu!fylgir!mikið!fráveituvatn!(e.!wastewater)!sem!
getur! innihaldið!mengunarefni! sem!þarf! að! hreinsa! frá! vatninu! áður! en!það! er!
notað!aftur!(U.S.!Energy!Information!Administration,!2012)!
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Lárétt!borun!var!fyrst!prófuð!í!kringum!árið!1980!á!Barnett3setsvæðinu!í!
Texas,!Bandaríkjunum.!Fyrirtækið! sem!átti!upptökin!að! láréttri!borun,!Mitchell!
Energy!and!Development!Corporation,!uppskar!mikinn!árangur!sem!varð!til!þess!
að!önnur!fyrirtæki!slógust!í!hópinn!og!beittu!sömu!aðferð!á!öðrum!setsvæðum!í!
Bandaríkjunum.!Það!var!þó!ekki! fyrr!en!árið!2006!að!að!setsundrun!umbreytti!
jarðgasmarkaðnum! í! Bandaríkjunum.! Á! árabilinu! 200632011! fór!
landsframleiðsla!á! setgasi!úr!1!billjón3!rúmfetum! í!4,8!billjón!rúmfet,! sem!gerir!
um! 23%! af! heildargasframleiðslu! í! Bandaríkjunum! (U.S.! Energy! Information!
Administration,!2011)!

Samkvæmt! sameiginlegri! skýrslu! frá! Orkuupplýsingastofnun!
Bandaríkjanna! (e.! Environmental! Information! Administration)4!og! Alþjóðlegri!
stofnun! framþróaðra! auðlinda! (e.! Advanced! Resources! International)! frá! árinu!
2013!eru!heimsolíubirgðir!úr! seti! (sem!hægt!væri!að! framleiða!með!núverandi!
tækni)! um! 345! milljarðar! tunna.! Heimsgasbirgðir! úr! seti! (sem! hægt! væri! að!
framleiða! með! núverandi! tækni)! eru! um! 7.299! trilljón! rúmfet.! Þrátt! fyrir! að!
Bandaríkin!séu!ekki!efst!á!lista!yfir!heildargas3!og!olíubirgðir!sem!framleiða!má!
úr!seti,!virðast!bestu!aðstæðurnar!vera!þar!til!þess!að!stunda!setsundrun!og!þá!
aðallega! vegna! jarðfræðilegra! aðstæðna.! Því! hafa! Bandaríkin! orðið! leiðandi! í!
setsundrun!í!heiminum!en!árið!2012!var!29%!af!heildarolíuframleiðslu!landsins!
setolía!og!40%!af!heildargasframleiðslu!var!setgas.!Vegna!þessa!var!ekkert!annað!
land!í!heiminum!sem!jók!olíuframleiðslu!sína!jafn!mikið!og!Bandaríkin!árið!2012,!
en!hún! jókst!um!847.000! tunnur! á!dag.! Sú! aukning!var! alfarið! til! komin!vegna!
setsundrunar! (U.S.! Energy! Information! Administration,! 2013,! júní).! Í! kynningu!
sem!EIA!hélt! fyrir!Alþjóðagjaldeyrissjóðinn! í!mars!2014!var!því! spáð!að!hlutur!
setgasframleiðslu! myndi! hækka! og! verða! um! helmingurinn! af!
heildargasframleiðslu! Bandaríkjanna! árið! 2040.! Sömuleiðis! að! hlutur! setolíu!
myndi!vaxa!og!ná!hámarki!í!kringum!árið!2020!(Sieminski,!2014).!
Þessi!mikla!aukning!hefur!nú!þegar!orðið!til!þess!að!Bandaríkjamenn!þurfa!ekki!
lengur!að!vera!uppá!aðrar!þjóðir!komnar!með!jarðgas!og!hafa!nú!sjálfir!byrjað!að!
flytja!það!út!(sjá!mynd!6).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Ein!íslensk!billjón!er!það!sama!og!ein!amerísk!trilljón!=!1.000.000.000.000!
4!Héðan!í!frá!EIA!
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!
Mynd"6."Innr"og"útflutningur"á"gasi"í"Bandaríkjunum"á"árabilinu"1973r2012"(U.S."Energy"Information"
Administration,"2013)."

Miðað! við! þann! mikla! árangur! sem! orðið! hefur! í! olíu3! og! gasvinnslu! með!
setsundrun! sem!og!þá!orðræðu! sem!er! ríkjandi! í! bandarískum!stjórnmálum!er!
ljóst!að!setsundrun!er!komin!til!þess!að!vera.!Það!kom!skýrt!fram!í!opnunarræðu!
Barack!Obama!þegar!hann!tók!aftur!við! forsetaembættinu!árið!2012.! Í!ræðunni!
sagði!hann!að!magnið!af!gasi!sem!hægt!væri!að!framleiða!í!landinu!myndi!nægja!
Bandaríkjamönnum! næstu! 100! árin! og! sjá! fyrir! um! 600.000! störfum! í! lok!
áratugarins.!Að!auki!lofaði!hann!að!stjórnvöld!myndu!gera!allt!sem!í!þeirra!valdi!
stæði! til! þess! að! halda! áfram! að! framleiða! setgas,! með! öruggum! hætti,! án!
kemískra!efna!sem!hefðu!áhrif!á!heilsu!og!öryggi!landsmanna!(The!White!House,!
2012).!
! Þrátt! fyrir! þetta! loforð! hafa! hundruðir! kvartana! borist! vegna!
vatnsmengunar!nálægt!setsundrunarvinnslunni,!og!þá!sérstaklega!í!þeim!fjórum!
fylkjum!þar!sem!mest!hefur!borað,!það!er!Pennsylvania,!Ohio,!West!Virginia!og!
Texas.!Hið!opinbera!hefur!þvertekið!fyrir!það!að!kvartanirnar!séu!svo!margar!og!
að! í!mörgum! tilfellum! sé! um!að! ræða! “náttúrulega”!mengun! ef! svo!má! að! orði!
komast,!sem!tengist!ekki!setsundrun.!Í!því!samhengi!má!nefna!að!árið!2011!voru!
birtar!niðurstöður!rannsóknar!sem!Pennsylvania!State!University! framkvæmdi,!
sem! benti! til! þess! að! um! 40%! vatnsbrunna! sem! rannsakaðir! voru! áður! en!
setsundrunin! hófst! brutu! að! minnsta! kosti! eitt! viðmið! alríkisins! um! staðla!
drykkjarvatns!(The!Guardian,!2014)!

Fleiri!rannsóknir!hafa!verið!framkvæmdar!sem!sýna!fram!á!að!mengunin!í!
Pennsylvania! hafi! aukist! í! kjölfar! setsundrunar.! Í! júlí! 2013! voru! niðurstöður!
einnar! slíkrar! rannsóknar! birtar! í! Proceedings& of& the& National& & Academy& of&
Sciences&USA.!Samkvæmt!þeim!var!líklegra!að!drykkjarvatn!fólks!væri!mengað!af!
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metani! ef! það! bjó! í! nálægð! við! borholur.! Ef! heimili! þeirra! var! í!minna! en!mílu!
fjarlægð! var! sex! sinnum!hærra!magn!metans! í! vatninu! (sem!er! nóg! til! þess! að!
hægt! sé! að! kveikja! í! því).! Rannsóknin! sýndi! einni! fram! á! að! gasið! hafði! ekki!
myndast!á!lífrænan!hátt!heldur!vegna!hita!og!þrýstings!djúpt!í!jörðu!á!Marcellus3
setsvæðinu!þar!sem!mestöll!setsundrun!fer!fram!í!Pennsylvania!(Fischetti,!2013).!
! Auk! meintrar! vatnsmengunar! leikur! grunur! á! um! að! aukin! tíðni!
jarðskjálfta!í!nálægð!við!setborholur!megi!rekja!til!setsundrunar.!Samkvæmt!EIA!
veldur!setsundrunaraðferðin! litlum!jarðskjálftum,!en!yfirleitt!það! litlum!að!þeir!
hafa!lítil!sem!engin!áhrif.!Hins!vegar!geta!þessir!litlu!skjálftar!orðið!til!þess!að!gas,!
mengunarefni! og!vatn! flýtur! aftur!upp!á! yfirborðið.!Þessum!afgangsvökva,! sem!
einnig! er! kallaður! fráveituvatn,! er! oftast! dælt! aftur! niður! í! djúpar! holur.! Sú!
aðgerð! getur! valdið! stórum,! eyðileggjandi! skjálftum! (U.S.! Energy! Information!
Administration,! 2012).! Samkvæmt! rannsókn! sem!birt! var! í! tímaritinu!Science& í!
júlí!2013!urðu!meira!en!300!meðalstórir!jarðskjálftar,!hærri!en!3.0!á!Richter,! !á!
árabilinu! 201032012.! Það! er! gífurleg! aukning! ef! miðað! er! við! meðaltal!
jarðskjálfta! á! árabilinu! 196732000! en! þá! voru! um! 21! jarðskjálfti! á! ári.! Er! sú!
aukning!talin!vera!vegna!þess!hve!miklu!vatni!er!dælt!með!þrýstingi!í!jörð!þegar!
verið!er!að!sundra!seti!(Ellsworth,!2013).!

Að! lokum! má! nefna! að! Umhverfisverndunarstofnun! Bandaríkjanna! (e.!
Environmental! Protection! Agency)! hefur! undanskilið! setsundrun! frá!
alríkislögum!um!drykkjarhæft!vatn!(e.!Safe!Drinking!Water!Act)!og!eftirliti!með!
neðanjarðardælingum! (e.! Underground! Injection! Control)! (United! States!
Environmental! Protection! Agency,! e.d.).! Er! setsundrun! eina! gas3! og!
olíuvinnsluaðferðin!sem!er!undanskilin!frá!þessum!lögum!í!Bandaríkjunum.!Það!
eina!sem!er!bannað!samkvæmt! lögum!þegar!kemur!að!setsundrun!er!notkun!á!
dísel3vökva.!Því!hefur!verið!talað!um!að!alvarlegur!skortur!sé!á!eftirliti!og!reglum!
um!setsundrunariðnaðinn!og!að!það!sé!eitthvað!gruggugt!við!að!svo!umdeildur!
iðnaður! sé! undanskilinn! landslögum.! Þessari! gagnrýni! hefur!
Umhverfisverndunarstofnun! Bandaríkjanna! svarað! með! fullyrðingum! um! að!
setsundrun!sé!örugg!aðferð!og!að!aldrei!hafi!verið!sýnt!fram!á!að!hún!hafi!slæm!
áhrif!á!heilsu!fólks!(Cupas,!2009).!!
!
Af! þessari! umfjöllun! að! dæma! er! ljóst! að! djúpsjávarborun! og! setsundrun! eru!
aðferðir!sem!skila!mjög!miklu!efnahagslega!fyrir!þær!þjóðir!og!þau!fyrirtæki!sem!
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þær!stundu.!Hins!vegar!er!mikil!umhverfisleg!áhætta!tekin!með!þeim!báðum!og!
náttúran! sett! í! þriðja! sæti! á! eftir! hagnaði! og! orkuöryggi.! Í! næsta! kafla! verður!
tekin! sérstök! úttekt! á! vinnslu! olíu! úr! tjörusandi! í! Kanada.! Verða! áhrif!
vinnslunnar! skoðuð! útfrá! efnahagslegum! þáttum,! umhverfislegum! þáttum! og!
félagslegum!þáttum!sjálfbærrar!þróunar.!! "
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5"Vinnsla"olíu"úr"tjörusandi:"Kanada"
Vinnsla!olíu!úr!tjörusöndum!varð!fyrst!þekkt!í!Alberta3fylki!í!Kanada!árið!1926.!!
Aðferðin! sem!þá!var!notuð!gekk!út!nota!heitt! vatn! til! þess! að! skilja! jarðbik! frá!
tjörusöndum.!Ekki!var! farið!út! í! stórar! framkvæmdir! til! að!byrja!með!enda!var!
ferlið!flókið!og!dýrt!og!þarfnaðist!frekari!rannsókna!(Alberta,!e.d.).!Það!var!ekki!
fyrr!en!árið!1967!að!fyrirtækið!Great!Canadian!Oil!Sands!(nú!Suncor!Energy!Ltd.)!
varð! fyrst! í! heiminum! til! þess! að! framleiða! olíu! úr! tjörusöndum! í! stórum! stíl!
(Alberta,!e.d.a).!Síðan!þá!hafa!aðferðirnar!þróast!vegna!framfara!í!tækni!en!nánar!
verður!farið!í!þær!í!kafla!5.2.!

Tjörusanda!er!að!finna!á!þónokkrum!stöðum!í!heiminum,!meðal!annars!í!
Venesúela,! Bandaríkjunum! og! Rússlandi.! Langstærstu! tjörusandarnir! eru! í!
Athabasca3héraði! í! Alberta3fylki! í! Kanada.! Þar! hafa! einnig! farið! fram!
umfangsmestu!rannsóknirnar!og!þar!af!leiðandi!er!vinnslan!og!framleiðsluferlið!
sjálft! hvergi! eins! tæknivætt! (Alberta,! e.d.b)! Miðað! við! núverandi! tækni3! og!
efnahagsskilyrði! er! hægt! að! framleiða! um! 170! milljarða! tunna! af! olíu! á!
tjörusandasvæðinu!í!Alberta.!Þar!að!auki!eru!um!315!milljarðar!tunna!sem!hægt!
yrði!að!framleiða!ef!tækni3!og!efnahagsskilyrði!batna!(Alberta,!e.d.!c).!Þrátt!fyrir!
að! olíuvinnslan! sé! lang! fyrirferðarmest! í! Kanada! er! einnig! umtalsverð!
jarðgasframleiðsla!eða!4,6%!af!heimsframleiðslu!árið!2012!(BP,!e.d.a,!bls!22).!

Eins! og! sjá! má! á! mynd! 7! eru! tjörusandarnir! staðsettir! í! Norðurskógi!
Alberta3fylkis! og! ná! yfir! þrjú! svæði;! Athabaska,! Peace! River! og! Cold! Lake.!
Samanlagt! þekja! sandarnir! um! 140.200! ferkílómetra! en! sem! stendur! (2014)!
hefur! einungis! verið! unnin! olía! á! um! 715! ferkílómetra! stóru! svæði,! þar! sem!
jarðbik!er!nógu!nálægt!yfirborðinu!(Alberta,!2014).!
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!
Mynd"7."Tjörusandar"Alberta"(Alberta,"(e.d.d)."

Til! þess! að! fá! dýpt! í! umræðuna! um! áhrif! nýrra! aðferða! við! vinnslu!
jarðefnaeldsneytis!verðir!í!þessum!kafla!gerð!sérstök!úttekt!á!vinnslu!tjörusands!
í! Alberta.! Áhrif! tjörusandavinnslunnar! verða! skoðuð! út! frá! efnahagslegum!
þáttum,! umhverfislegum! þáttum! og! félagslegum! þáttum.! Þar! sem! frumbyggjar!
Alberta! verða! fyrir! hvað! mestum! staðbundnum! áhrifum! fá! þeir! sérstaka!
umfjöllun.! Viðbrögð! yfirvalda! verða! skoðuð! og! að! lokum! verður! farið! yfir! þá!
gagnrýni!sem!tjörusandarnir!hafa!fengið!og!þau!mótmæli!sem!hafa!farið!af!stað!í!
framhaldinu.!

5.1" Eignarréttindi"

Eins! og! gefur! að! skilja! liggur! verulegur! efnahagslegur! ávinningur! í! vinnslu!
sandanna! og! af! nógu! er! enn! að! taka! eða! rúmlega! 4000! ferkílómetrar.! Krúna!
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Alberta!(e.!The!Alberta!Crown)!hefur!eignarhald!yfir!81%!námaréttinda!í!Alberta,!
þar!á!meðal! tjörusanda.!Orkustofnun!Alberta! fer!með!umsjón!þeirra! fyrir!hönd!
íbúa! fylkisins.! Þau! 19%! námaréttinda! sem! eftir! eru,! eru! í! eigu! nokkurra! aðila.!
Hluti!er! í!eigu!Norður3Ameríska!stórfyrirtækisins!Hudson’s!Bay!Company,!hluti!
er!í!eigu!ýmissa!járnbrautarfyrirtækja!og!hluti!í!eigu!afkomenda!þeirra!sem!fyrst!
námu! land! á! svæðinu.! Landnemarnir! fengu! réttindin! í! gegnum! Alríkisstjórn!
Kanada! fyrir! árið!1887! (Alberta,! e.d.e).!Að! lokum!er!hluti! í! eigu!Alríkisstjórnar!
Kanada.!Það!er!þó!umdeilt!vegna!þess!að!svæðið!sem!um!ræðir!er!tæknilega!séð!í!
eigu!frumbyggjanna!á!svæðinu.!

5.1.1" Réttindi"frumbyggja"

Ástæðuna!fyrir!því!að!eignaréttindin!á!þessi!tiltekna!svæði!eru!umdeild!má!rekja!
til! samnings! við! kanadísku! ríkisstjórina! sem! 24! frumbyggjasamfélög! (e.! First!
Nations)! í! Alberta! skrifuðu! undir! árið! 1899.! Samningurinn,! Treaty! 8,! staðfesti!
eignarrétt! frumbyggjanna! yfir! 840.000! ferkílómetra! stóru! landsvæði.! Aftur! á!
móti! kemur! fram! í! samningnum! að! frumbyggjunum! hafi! verið! boðinn! sá!
möguleiki!að!taka!sér!land!í!sína!einkaeign.!Hins!vegar!hafi!frumbyggjarnir!ekki!
verið! reiðubúnir! til! þess! að! velja! sér! land! þar! sem! það! tíðkaðist! ekki! í! þeirra!
samfélögum!að!skilgreina!landareignir.!Því!hafi!menn!á!vegum!ríkisstjórnarinnar!
tekið!landið!“frá”!og!lofað!frumbyggjunum!að!þeir!fengju!að!velja!sér!landareignir!
einhvern!tímann!í!framtíðinni!þegar!þess!væri!þörf!(Treaty!No.!8.,!1899).!

Meira!en!100!ár!eru!liðin!síðan!samningurinn!Treaty!8!var!gerður!og!því!
hefur! hart! verið! tekist! á! um! innihald! hans! og! merkingu.! Því! er! þetta! eitt! af!
mikilvægustu! álitamálunum! í! tengslum! við! tjörusandana.! Ríkisstjórn! Kanada!
hefur! gert! tilkall! til! landssvæðisins! og! í! kjölfarið! hafa! margir! leiðtogar! úr!
samfélögum! frumbyggja! (e.! bands)! stigið! upp! og! gagnrýnt! gjörðir!
ríkisstjórnarinnar.! Að! þeirra! mati! er! landið! þeirra! og! auðlindirnar! á! því!
sömuleiðis.! Vilja! þeir! meina! að! samningurinn! viðurkenni! rétt! þeirra! til! að! lifa!
sínum! hefðbundna! veiðimannalífsstíl! án! þess! að! honum! sé! raskað! á! nokkurn!
hátt.! Þar! að! auki! að! samningurinn! veiti! þeim! full! réttindi! til! menntunar,!
læknisaðstoðar,!skattafrádráttar,!undanþágu!frá!herskyldu!og!aðgang!að!landi!og!
öðrum!auðlindum!(Athabasca!Chipewyan!First!Nation,!e.d.).!!

Skoðanir! frumbyggjanna! hafa! engin! áhrif! haft! á! kanadísk! yfirvöld! né!
heldur!á!stór!alþjóðleg!olíufyrirtæki!sem!ráðast!í!hvert!verkefnið!á!fætur!öðru!á!
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svæðinu.! Allur! hagnaðurinn! er! hirtur! og! landið! skilið! eftir! í! sárum! enda!
vinnsluaðferðirnar! afar! fyrirferðamiklar.! Vinnsluaðferðunum! fylgja! einnig!
umtalsverð!áhrif!á!umhverfi!og!lífríki.!Vegna!þess!hversu!lítið!ríkisstjórn!Alberta!
hefur! reynt! að! gera! lítið! úr! þessum! áhrifum! hafa! verið! gerðar! sjálfstæðar!
rannsóknir! á! umhverfinu! og! lífríkinu! sem! sýnt! hafa! sláandi! niðurstöður.! Allt!
hefur! þetta! orðið! til! þess! að! frumbyggjarnir! hafa! tekið! sig! saman! og!mótmælt.!
Nánar!verður!farið!í!mótmælin!í!kafla!6.1.2.!

5.2" Aðferðir"

Tjörusandur!er!þykk!blanda!af!leir,!steinefnum,!vatni!og!jarðbiki!sem!myndast!á!
náttúrulegan! hátt.! Jarðbikið! skiptir! öllu!máli! en! það! er! notað! til! þess! að! vinna!
olíu.! Jarðbikið! er! afar! þungt! og! seigfljótandi! og! því! verður! að! skilja! það! frá!
jarðefnablöndunni! áður! en! olíuhreinsunarstöðvar! geta! unnið! úr! því! eldsneyti,!
eins!og!bensín!og!dísel!(Alberta,!e.d.b).!

Samkvæmt!heimildum!Albertafylkis!er!notast!er!við!tvær!aðferðir!til!þess!
að!skilja! jarðbik! frá!sandinum,!annars!vegar!námugröft!og!hins!vegar!vinnsla!á!
staðnum!(e.!in!situ).!Þar!sem!jarðbikið!liggur!nálægt!yfirborðinu,!það!er,!á!innan!
við!70!metra!dýpi! ,!er!stunduð!námuvinnsla.!Talið!er!að!um!20%!jarðbiksins!sé!
að!finna!á!slíku!dýpi.!Áður!en!hafist!er!handa!við!vinnslu!þarf!að!fjarlægja!allt!á!
yfirborðinu,!tré!og!jarðvegslag!og!önnur!lífræn!efni.!Jarðvegslagið!er!geymt!þar!til!
vinnslu! er! lokið! (Alberta,! e.d.b).! Sandinum! er! þvínæst! safnað! saman! með!
risavöxnum!jarðýtum!sem!taka!um!45!rúmmetra!af!sandi!í!einu.!Síðan!er!honum!
mokað! yfir! í! risavaxna! flutningabíla! sem! taka! allt! að! 400! tonn.! Bílarnir! keyra!
sandinn! yfir! í! hreinsistöð! þar! sem! honum! er! blandað! við! heitt! vatn! og! léttari!
kolvatnsefni!til!þess!að!skilja! jarðbikið!frá!sandinum.!Efnin!sem!eftir!verða,!það!
er! sandur,! leir! og! önnur! steinefni! ásamt! menguðu! vatni! og!
kolvatnsefnisafgöngum,! er! veitt! í! affallstjarnir! (e.! tailing! ponds)! þar! sem!
sandurinn!sest!að!lokum.!Jarðbikinu!er!hins!vegar!dælt!upp!á!yfirborðið!um!pípur!
með!þrýstidælu!(e.!upgrader).!Hægt!er!að!dæla!því!upp!á!staðnum!ef!þrýstidælan!
hefur!verið!byggð!þar!en!meirihlutinn! fer!með! leiðslum!til!Edmonton! í!Alberta.!
Afgangurinn! fer! í! gegnum! leiðslukerfi! til! hreinsunarstöðva! í! Bandaríkjunum.!
Þessi! aðferð! er! orkufrek,! krefst! mikillar! vatnsnotkunar! og! gífurlegs! magns!
tjörusands!en!til!þess!að!framleiða!eina!tunnu!af!olíu!þarf!2,5!tunnur!af!vatni!og!
um!tvö!tonn!af!tjörusandi!(Alberta,!e.d.!f)!(Alberta,!2013).! !
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Hin!aðferðin,!sem!er!staðbundin!(e.!in!situ),!er!notuð!þar!sem!jarðbikið!er!
dýpra!en!75!metra!ofan!í!jörðu.!Talið!er!að!um!80%!jarðbiksins!sé!á!slíku!dýpi.!Þá!
þarf!yfirleitt!að!bora!um!3503600!metra!borholu!undir!yfirborðið.! Jarðbikinu!er!
pumpað! upp!með! gufu,! leysiefnum! (kolvetnisefnum)! eða! jarðvarma.! Við! þessa!
aðferð!þarf!engar!affallstjarnir!en!eins!og!við!námugröftinn!þarf!mikið!vatn!(hálfa!
tunnu!af!vatni!fyrir!hverja!tunnu!af!olíu)!og!mikla!orku.!Það!eina!sem!er!fjarlægt!
er!jarðbikið!og!sandurinn!verður!því!eftir.!Fleiri!aðferðir!eru!til,!en!engin!þeirra!
er! enn! sem! komið! er! efnahagslega! hagkvæm,! og! þarfnast! því! frekari! þróunar!
(Alberta,!e.d.f)!(Alberta,!2013b).!!

Þegar! námur! eða! brunnar! hafa! verið! tæmdir! þarf! að! taka! útbúnaðinn! í!
sundur!og!fjarlægja!hann!af!svæðunum.!Meirihluta!útbúnaðarins!er!hægt!að!nota!
aftur! á! öðrum!vinnslusvæðum.! Þegar! allt! hefur! verið! fjarlægt,! allur! útbúnaður,!
vegir!og!rafmagnslínur,!eru!námusvæði!þakin!upprunalegum!sandi!á!ný!og!reynt!
að!skilja!við!þau!eins!og!þau!voru!í!upphafi!(Alberta,!e.d.h).!Þá!er!jarðvegslaginu,!
sem!geymt!var,!komið! fyrir!aftur!á!svæðinu.!Gengið!er!úr!skugga!um!að!það!sé!
ekki! mengað! áður! en! því! er! komið! fyrir.! Því! næst! er! farið! í! endurræktun!
skógarins.! Þar! sem! vinnsla! er! staðbundin! eru! brunnar! fylltir!með! vökva,! þeim!
lokað!og!grafið!yfir!þær.!Þá!getur!skógrækt!hafist.!Þegar!ferlinu!er!lokið!fá!svæðin!
vottun! frá! umhverfisnefnd! Alberta! Með! þessu! ferli! vill! Orkumálastofnun!
Albertafylkis! meina! að! tjörusandavinnslan! hafi! lágmarksáhrif! á! umhverfið! (e.!
Alberta!Environment)!(Alberta,!e.d.g).!

5.3" Efnahagsleg"áhrif!!

Vinnsla! tjörusands! í! Kanada! hefur! verið! í! höndum! einkafyrirtækja! og! verið!
fjármögnuð! með! fjárfestingum! kanadískra,! bandarískra,! evrópskra! og! asískra!
fyrirtækja.!Tjörusandsvinnslan!er!því!hluti!af!hinum!alþjóðlega!olíuiðnaði,!og!þar!
sem!þar!er!að!finna!þriðju!stærstu!þekktu!olíubirgðir!í!heimi!á!eftir!Sádi3Arabíu!
og! Venesúela! er! ljóst! að! tjörusandarnir! munu! leika! mikilvægt! hlutverk! í!
framtíðinni.!Samkvæmt!opinberum!upplýsingum!frá!BP!voru!þekktar!olíubirgðir!
á! heimsvísu! árið! 2012! 1668,9! miljarðar! tunna.! Af! þeim! voru! 173,9! milljarðar!
tunna!í!Kanada,!eða!um!10,4%!af!olíubirgðum!heims.!Stærsta!hlutann!er!að!finna!
í!olíusöndum!Alberta!en!þar!eru!168!milljarðar!tunna.!Samanburð!má!sjá!á!mynd!
8!(BP,!e.d.f,!bls.!6).!Um!1,9!milljónir!tunna!voru!framleiddar!á!dag!í!Alberta!árið!
2012!(Alberta,!2014a).!
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!
Mynd"8."Mynd"byggð"á"mynd"af""(Alberta,"2014),"tölur"fengnar"af""BP"(BP,"e.d.f,"bls."6)."

Hér!á!eftir!verður! farið! í!staðbundin!efnahagsleg!áhrif!og!hnattræn!efnahagsleg!
áhrif!sem!skapast!af!vinnslu!tjörusandanna.!

5.3.1" Staðbundin"efnahagsleg"áhrif"

Vegna! stærðar! sinnar! og! umfangs! veltir! tjörusandsiðnaðurinn! í! Kanada! háum!
upphæðum! ár! hvert.! Samtök! kanadískra! olíuframleiðenda! hefur! áætlað! að!
fjárfestingar! í! tjörusandaverkefnum! hefðu! numið! um! 17,2! milljörðum! dollara5!
árið! 2011.! Það! er! því! er! ljóst! að! ávinningurinn! er!mikill! fyrir! íbúa! Alberta! og!
Kanadamenn!alla.!Samkvæmt!opinberum!tölum!frá!yfirvöldum!í!Alberta!var!talið!
að! heildar! efnahagsleg! áhrif! fyrir! kanadíska! hagkerfið! frá! árinu! 2012! yrðu! alls!
um!1900!milljarðar"dollara!næstu!25!árin!eða!75!milljarðar!á!ári!(Alberta,!2012,!
bls.!11).!

Í! júlí! árið! 2013! voru! ! 114! olíusandaverkefni! í! vinnslu.! Af! þeim! voru! 6!
unnin!með!námavinnslu!og!108!með!staðbundum!aðferðum.! Í! ljósi!þess!hversu!
mörg!störf!ríkisstjórn!Alberta!áætlar!að!skapist!við!tjörusandsvinnsluna,!eða!um!
121.500!störf! í!Alberta!auk!um!112.000!starfa!annarstaðar!í!Kanada,!er! ljóst!að!
efnahagslegt! mikilvægi! sandanna! er! gríðarlegt! fyrir! Kanadamenn.! Reiknað! er!
með!að!fjöldi!starfa!fari!upp!í!hálfa!milljón!á!næstu!25!árum!(Alberta,!2014).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Bandarískir!dollarar!í!allri!þessari!umfjöllun!
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Tjörusandarnir!hafa!einnig!mikið!vægi!fyrir!fjárhag!ríkisstjórnar!Alberta,!í!formi!
skatta!og!greiðslna! fyrir!námuréttindi! (e.! royalties).!Á! fjárhagsárinu!201232013!
komu! inn! 3,23! milljarðar! í! formi! greiðslna! fyrir! námuréttindi.! Samkvæmt!
áætlunum!stjórnvalda!er!búist!við!því!að!Alberta! fái!um!317!milljarða!dollara! í!
viðbót! næstu! 25! árin.! Hvergi! í! Kanada! eru! jafn! lágir! skattar! sem! gerir! Alberta!
einstaklega!fýsilegan!kost!fyrir!fyrirtæki,!innlend!sem!erlend.!Fyrirtæki!í!Alberta!
greiða! ekki! almenna! söluskatta,! fjármagnsskatta! eða! launaskatta.! Almennir!
fyrirtækjaskattar!eru!10%!og!smáfyrirtækjaskattar!eru!3%.!Ekki!nóg!með!það,!þá!
er! heldur! ekkert! fylki! í! Kanada! með! eins! lága! olíuskatta.! Því! er! ekki! skrýtið!
hversu!mikið!hefur!verið! fjárfest! í! verkefnum! innan! tjörusandaiðnaðarins,! en!á!
árabilinu!200132012!fór!sú!upphæð!í!145!milljarða!dollara!(Alberta,!2014).""

Þar! sem! tjörusandaiðnaðurinn! er! staðsettur! í! Alberta! var! fylkið!
hlutfallslega!með!hærri!verga! landsframleiðslu!heldur!en!Kanada! í!heild!sinni!á!
árunum! 200232012.! Miðað! við! tölur! úr! skýrslu! frá! árinu! 2013! sem! Energy!
Resources! Conservation! Board! gerði! fyrir! Orkumálastofnun! Alberta! var! verg!
landsframleiðsla! í! Kanada! 2%! en! í! Alberta! 2,9%.! Að! sama! skapi! mældist!
atvinnuleysi! lægra! í! Alberta! eða! 4,8%! á!meðan! það! var! 7,1%! yfir! allt! Kanada.!
Búist!var!við!því!að!hagvöxtur!myndi!hækka!um!3%!árið!2013!og!halda!áfram!að!
vaxa! um! 3%!milli! ára! til! ársins! 2022! (Energy! Resources! Conservation! Board,!
2013,! bls.! 8).! Efnahagslegt! mikilvægi! tjörusandsvinnslunnar! eru! því! gríðarleg!
fyrir!Albertafylki!og!því!líklegt!að!stjórnvöld!fylkisins!muni!halda!áfram!að!leggja!
áherslu! á! vöxt! tjörusandaiðnaðarins,! með! vaxandi! framleiðslu! og! aukningu!
útflutnings.! Að! sama! skapi! mun! hagvöxtur! að! öllum! líkindum! aukast,! ekki!
einungis! í! Alberta! heldur! í! öllu! landinu.! Efnahagslega! séð! virðist! framtíðin! því!
nokkuð!björt!fyrir!Kanadamenn.!

5.3.1.1!! Gagnrýni!

Hins! vegar! hafa!margir! bent! á! ýmislegt! sem! betur!mætti! fara! þegar! kemur! að!
þeim! efnahagslega! ávinningi! sem! fylgir! tjörusandavinnslunni.! Sá! sem! hefur!
skrifað! hvað!mest! um! tjörusandana! í! Alberta! er!margverðlaunaður! kanadískur!
blaðamaður!að!nafni!Andrew!Nikiforuk.!Nikiforuk!gaf!út!bókina!Tar&Sands:&Dirty&
Oil&and&the&Future&of&a&Continent!árið!2009.!Bókin!varð!metsölubók!í!Kanada!og!
hlaut! mikið! lof! gagnrýnenda.! Í! henni! gagnrýnir! Nikiforuk! hversu! stór!
tjörusandaiðnaðurinn!hefur!orðið!á!skömmum!tíma!og!hvernig!olíugróðinn!hefur!
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haft! skaðvænleg! áhrif! á! kanadísk! stjórnmál! og! grafið! undan! efnahagslegu! og!
umhverfislegu! öryggi! landsins.! Telur! hann! að! tjörusandarnir! hafi! breytt! ímynd!
Alberta!í!olíugróðaríki!sem!lifir!af!olíudollurum!(e.!petro!dollars)!í!stað!skatta!og!
einblínir!á!iðnaðinn!í!stað!þess!að!huga!að!velferð!ríkisborgara!sinna.!Þannig!hafi!
Alberta,! að! einhverju! leyti,! orðið! hollensku! veikinni! (sjá! kafla! 3.1)! að! bráð!
(Andrew! Nikiforuk,! e.d.)(Linnitt,! 2014).! Auk! þess! hefur! hann! bent! á! að! vegna!
þess!hversu! lágir!skattarnir!séu! í!Alberta!sé!ríkissjóður!ekki!að!hagnast!eins!og!
hann!hefði!getað!gert,!hefði!ríkisstjórnin! farið!aðrar! leiðir,!eins!og!til!að!mynda!
Noregur.!Síðan!árið!1990!hefur!norska!ríkið! tekið!um!94%!af!öllum!olíutekjum!
og!lagt!fyrir!í!sérstakan!olíusjóð.!Árið!2009!stóð!sjóðurinn!í!um!272!milljörðum!
dollara.! Sama!ár! stóð!hagnaður! ríkissjóðs!Alberta!af! tjörusandavinnslunni! í!um!
11,8!milljörðum!dollara!(Nikiforuk,!2010,!bls.!2834!og!2849).!

5.3.1.2!! Orkuviðskipti!Kanada!og!Bandaríkjanna!

Með! vaxandi! olíuframleiðslu! verður! hlutverk! Kanada! sem! olíuútflutningsríkis!
sífellt! mikilvægara,! og! þar! með! mun! mikilvægi! olíusandanna! fyrir!
heimshagkerfið! aukast.! ! Heildarútflutningur! Alberta! jókst! um! 50%! frá! árinu!
2002! til! 2012.! Af! heildarverðmæti! útflutnings,! sem! var! 98! milljarðar! dollara,!
voru!68!milljarðar! til!komnir!vegna!útflutnings!á!orkuafurðum!(Alberta,!2014).!
Stór! hluti! þessa! orkuútflutnings! fer! til! Bandarikjanna,! og! fyrir! vikið! er! Kanada!
orðið!mikilvægasti! olíuinnflytjandi! Bandaríkjanna.! Árið! 2011! flutti! Alberta! um!
1,3! milljónir! tunna! á! dag! til! Bandaríkjanna,! sem! var! um! 15%! af!
heildarinnflutningi! Bandaríkjanna! á! olíu.! Það! ár! sá! Kanada! (í! heild)!
Bandaríkjunum! fyrir! 25%! af! heildarinnflutningi! þeirra! á! olíu! (Alberta,! e.d.e).!
Bandaríkjamenn!hagnast! töluvert! á! þessu! fyrirkomulagi! en! fyrir! hver! tvö! störf!
sem! skapast! vegna! tjörusandavinnslunnar! í! Kanada! í,! skapast! þriðja! starfið! í!
Bandaríkjunum.!Þar!að!auki!er!áætlað!að!iðnaðurinn!muni!skila!521!milljörðum!
dollara!í!hagkerfi!Bandaríkjanna!!næstu!25!árin!(Alberta,!e.d.i).!

Þar! sem! eftirspurn! eftir! olíu! í! Bandaríkjunum! fer! vaxandi! og!
olíuframleiðsla!í!Kanada!sömuleiðis!er!fyrirséð!að!byggja!þurfi!fleiri!olíuleiðslur!á!
milli! landanna.! Eins! og! sjá! má! á! mynd! 9! sem! er! frá! árinu! 2012,! hafa! ótal!
olíuleiðslur!nú!þegar!verið!byggðar!og!áætlaðar.!
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Mynd"9."Leiðslukerfi"í"Kanada"og"Bandaríkjunum"og"þar"á"milli"(National"Resources"Canada,"2012)"

Í!janúar!árið!2012!fór!olíuleiðslufyrirtækið!TransCanada!af!stað!með!fyrirætlanir!
um!stærstu!leiðsluna!hingað!til,!hinn!svonefnda!KeyStone!XL!Pipeline!(sjá!mynd!
9)!sem!myndi!liggja!frá!Alberta!til!strandlengju!Mexíkóflóa!og!flytja!um!830.000!
tunnur!af!jarðbiki!á!dag.!Verkefnið!hefur!verið!mjög!umdeilt,!og!vorið!2014!höfðu!
bandarísk! stjórnvöld! ekki! samþykkt! byggingu! leiðslunnar.! Áhyggjur!
umhverfisverndarsinna!og!stjórnvalda!snúa!ekki!síst!að!hættunni!á!leka,!en!leki!
úr! leiðslunni! gæti! það! haft! skelfilegar! umhverfislegar! afleiðingar! í! för!með! sér!
(Energy!Resources!Conservation!Board,!2013,!bls.!1310).!

5.3.2" Hnattræn"efnahagsleg"áhrif"

Þrátt! fyrir! að! Bandaríkin! séu! stærsti! viðskiptavinur! Kanada!með! olíu! eru! ótal!
alþjóðleg!orkufyrirtæki,!meðal!annars!frönsk,!bresk,!kínversk,!taílensk,!kóresk!og!
norsk,! sem! hafa! rennt! hýru! auga! til! þeirra! tækifæra! sem! liggja! í!
tjörusandavinnslunni! í!Alberta,!sér! í! lagi!vegna!þess!hversu!lágir!skattarnir!eru.!!
Samkvæmt!Samtökum!kanadískra!olíuframleiðenda! (e.!Canadian!Association!of!
Petroleum! Producers)! var! heildarupphæð! erlendrar! fjárfestingar! í!
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tjörusöndunum! á! árunum! 200832011! um! 20! milljarðar! dollara! (Alberta!
Federation!of!Labour,!2011)!(Canadian!Energy!Research!Institute,!2013).!

5.4" Umhverfisleg"áhrif!!

Þó! talsmenn! olíuiðnaðarins! og! stjórnvöld! í! Kanada! haldi! því! fram! að!
umhverfisáhrif!tjörusandsvinnslunnar!séu!lítil!sem!engin!þá!hefur!vinnslan!haft!
gríðarleg!umhverfisáhrif.!Þegar!horft!er!yfir! tjörusandana!sjást!djúp!sár! í! jörðu,!
miklar! brennisteinshrúgur,! reykjarstrókar! og! risavaxnar! olíugljáandi!
affallstjarnir! sem! staðsettar! eru! við! hlið!Athabasca3árinnar.!Áður! en! farið! var! í!
þessar!framkvæmdir!var!svæðið!þakið!skógi.!Af!umhverfinu!að!dæma!er!ljóst!að!
gríðarleg!röskun!hefur!átt!sér!stað.!Skógi!hefur!verið!rutt!úr!vegi!fyrir!kemískan!
iðnað.!Útblástur!gróðurhúsalofttegunda!er!greinilegur.!Áhrifin!á!náttúruna,!sem!
eru!óumdeilanlega!mikil,!verða!skoðuð!í!köflunum!hér!á!eftir,!en!rétt!er!að!skipta!
þeim!upp!í!staðbundin!áhrif!annars!vegar,!og!hnattræn,!hins!vegar.!

5.4.1" Staðbundin"umhverfisleg"áhrif"

Þegar!staðbundin!umhverfisleg!áhrif! tjörusandavinnslunnar!eru!skoðuð!þarf!að!
líta! til! ýmissa! þátta,! til! að! mynda! hvaða! afleiðingar! hún! hefur! á! náttúruna! og!
hvort!þær!afleiðingar!hafi!áhrif!á!lífríkið,!dýr!og!menn.!Því!verður!fyrst!farið!yfir!
rannsóknir! sem! gerðar! hafa! verið! á! nánasta! umhverfi! tjörusandanna.! Því! næst!
verða!skoðuð!áhrif!mengunarinnar!á! lífríki!og!að! lokum!hvernig!hún!hefur!haft!
áhrif!á!menn!á!svæðinu.!

5.4.1.1!! Umhverfi!

Opinberar! rannsóknir,!margar! hverjar! fjármagnaðar! að! hluta! af! olíuiðnaðinum!
sjálfum,! draga! upp! þá!mynd! að! iðnaðurinn! hafi!mjög! lítil! umhverfisáhrif.! Hins!
vegar! hafa! sjálfstæðar! rannsóknir! náttúruvísindamanna! sem! og! rannsóknir!
umhverfisverndarsinna!sýnt!aðrar!niðurstöður.!

Árið!1997!setti! ríkisstjórn!Alberta!af! stað!hið! svokallaða!RAMP!verkefni!
(Regional! Aquatic! Monitoring! System)! sem! á! að! sjá! um! að! hafa! eftirlit!
vatnsgæðum,! andrúmslofti! og! dýralífi! á! svæðinu.! Þó! eru! ekki! einungis!
ríkisreknar!stofnanir!sem!stjórna!verkefninu!heldur!eru!öll!helstu!olíufyrirtækin!
hlutaðeigendur! og! verkefnið! er! að! stórum! hluta! fjármagnað! af! þeim! (Regional!
Aquatic!Monitoring!Program,!e.d.)!(Kelly,!Short,!Schindler,!Hodson,!Ma,!Kwan,!og!
Fortin,! 2009).! RAMP!birti! niðurstöðu! skýrslu! árið! 2008! sem! sýndi! að! allt! væri!
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með!með!kyrrum!kjörum!á!Athabasca3svæðinu,! lítil! sem!engin!mengun!væri! til!
staðar!og!sú!litla!mengun!sem!fundist!hefði,!væri!í!næstum!hverju!einasta!tilfelli!
af! náttúrlegum! völdum.! Efnin! sem! finna!mætti! í! vatni,! andrúmslofti! og! dýrum!
væru!jafnmikil!í!þeim!hluta!árinnar!sem!rennur!fyrir!ofan!tjörusandana.!Ekki!sé!
við! tjörusandaiðnaðinn! að! sakast! og! að! hann! hafi! hvorki! áhrif! á! umhverfið! né!
heilsu!dýra!og!manna!(Kelly!o.fl.,!2009)!(Regional!Aquatic!Monitoring!Program,!
2008).!!"

Eftir! birtingu! skýrslu! RAMP,! ákváðu! Dr.! David! Schindler,!
vatnalíffræðingur!og!prófessor!í!vistfræði!við!Háskólann!í!Alberta!og!Erin!Kelly,!
starfsmaður! við! líffræðideildina,! að! gera! sjálfstæða! rannsókn! á! svæðin.! Dr.!
Schindler! hafði! haldið! því! fram! í! mörg! ár! að! RAMP! væri! ekki! að! notast! við!
viðunandi!vísindalegar!aðferðir!við!rannsóknir!sínar,!og!að!tilgangur!þeirra!væri!
að! hvítþvo! olíuiðnaðinn! og! komast! hjá! því! að! settar! væru! strangari! reglur! um!
starfsemina! (Kelly!o.fl.,! 2009).!Niðurstöður! rannsóknar!Schindler!og!Kelly,! sem!
birtar! voru! í! október! árið! 2009,! sýndu! sterk! tengsl! milli! vaxandi! mengunar! í!
Athabasca3ánni! og! tjörusandavinnslunnar.!Mikil! loftmengun! virtist! hafa! fallið! á!
snævi! þakta! jörðina! í! um! 50! km! radíus! frá! jarðbiksþrýstidælum!
olíufyrirtækjanna! Suncor! og! Syncrude! (Pivnic,! 2013).! Vatnssýni,! sem!Schindler!
og! Kelly! tóku! á! 35! stöðum! að! vetrartíma,! frá! febrúar! til! júní! 2008,! auk! 31!
snjósýna! í! mars! sýndi! auk! þess! umtalsverða!mengun.! Í! sýnunum! var! að! finna!
fjölda! mismunandi! eiturefna! og! þungmálma,! meðal! annars! þallín,! nikkel,! sink,!
kopar,! blý,! kvikasilfur,! silfur! og! kadmíum.! Var! magn! efnanna! yfir! almennum!
viðmiðum!alríkisstjórnar!Kanada!og!ríkisstjórnar!Alberta!(CBC!News,!2010).!

Í! kjölfar! þessara! niðurstaðna! ákvað! alríkisstjórn! Kanada! að! fá! hóp!
sérfræðinga!til!að!kanna!rannsóknaraðferðir!RAMP.!Í!ljós!kom!að!ótal!rannsóknir!
höfðu!ekki!verið!vísindalega!fullnægjandi!og!ljóst!að!núverandi!eftirlitskerfi!hafði!
að! hluta! til! verið! rekið! af! fyrirtækjunum! sjálfum.! Fundust! meðal! annars!
stórvægilegir!gallar!á!hönnun!eftirlitskerfisins,!ófullnægjandi!greiningaraðferðir,!
ófullnægjandi! söfnun! sýna,! enginn! skilningur! á! upprunalegu! ástandi! svæðisins,!!
engin!heildargreining!eða!túlkanir!á!gögnum!og!enginn!í!forsvari!fyrir!því!að!taka!
gögnin! saman! og! greina! frá! niðurstöðum.! Auk! þessa! staðfestu! sérfræðingarnir!
fyrrgreindar! niðurstöður! Schindler! og! Kelly! og! töldu! nauðsynlegt! að! byrja!
vatnarannsóknir! algjörlega! frá! grunni! og! endurmeta! allt! sem! áður! hefði! verið!
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gert.!Að!lokum!lögðu!þeir!áherslu!á!að!þegar!kæmi!að!umhverfinu!væru!það!ekki!
stjórnmál!sem!ættu!að!ráða!ferðinni!heldur!vísindin!(Donahue,!2010).!

Síðari! rannsóknir! hafa! sömu! leiðis! staðfest! gagnrýni! Schindler! og! Kelly.!
Þar! á! meðal! rannsókn! sem! birt! var! í! janúar! 2013! af! John! Smol,! prófessor! við!
Queen’s! háskólann! í! Kanada.! Sýndu! niðurstöðurnar! fram! á! hækkandi! magn!
krabbameinsvaldandi! efna! í! vatni! nálægt! tjörusandaiðnaðinum,! þá! sérstaklega!
fjölarómatísk! kolvatnsefni! (e.! polycyclic! aromatic! hydrocarbons).! Í! einu! vatni!
hafði! magn! krabbameinsvaldandi! efna! verið! 23! sinnum! meira! en! það! var! 50!
árum! áður.! Almennt! séð! var! magnið! mjög! lítið! en! virtist! þó! fara! vaxandi.! Við!
þetta! má! bæta! að! rannsóknin! hrakti! þá! fullyrðingu! yfirvalda! að! mengunin! á!
svæðinu! mætti! rekja! til! náttúrulegrar! myndunar! eiturefna! en! ekki!
tjörusandaiðnaðarins!(Wingrove,!2013).!

5.4.1.2!! Lífríki!

Þar! sem! Athabasca3vatnið,! Athabasca3áin! og! aðrennslisár! hennar! eru! híbýli!
ýmissa!lífvera!er!ekki!skrýtið!að!mengunin!frá!tjörusandaiðnaðinum!hafi!farið!að!
hafa!áhrif.!Bæði!hafa!endur!og!fiskur!sem!lifir!í!Athabasca3ánni!tekið!að!drepast.!
Þá!hafa!fundist!stökkbreyttir!fiskar!í!ánni,!undarlegir!í!laginu,!skrýtnir!á!litinn!og!
jafnvel!fiskar!með!æxli!(Pivnic,!2013).!

Áhrifin!eru!ekki!einskorðuð!við!vatnið!og!lífríkið!þar!heldur!gætir!þeirra!
einnig! hjá! landdýrum! á! Athabasca3svæðinu.! Austan! við! Athabasca3ána! hefur!
hreindýrum!til!að!mynda!fækkað!gífulega!eða!um!71%!á!árunum!1996!til!2010.!
Vísindamenn! óttast! að! hreindýrin! á! svæðinu! muni! hreinlega! koma! til! með! að!
deyja!út!á!svæðinu.!Árið!2008!kom!út!skýrsla!frá!Umhverfisráðuneytinu!í!Kanada!
sem! sýndi! að! ástæðuna! fyrir! þessu! þessi! mikla! hreindýrafalli! megi! rekja! til!
aukinna! framkvæmda! á! svæðinu! sem! er! að! mestu! undirlagt! staðbundnum!
tjörusandavinnslum!(Droitsch!og!Simieritsch,!2010).!

5.4.1.3!! Áhrif!á!fólk!

!Sá! hópur! af! fólki! sem! verður! fyrir! hvað! mestum! sýnilegum! umhverfislegum!
áhrifum!vegna!tjörusandanna!eru!Athabasca!Chipewyan3frumbyggjarnir.!Eins!og!
fram!kom!í!kafla!5.2,!hafa!réttindi!þeirra!verið!virt!að!vettugi!um!áratuga!skeið!og!
heimasvæði!þeirra!tekin!undir!tjörusandavinnsluna.!!Þeir!eru!um!1.200!talsins!og!
búsettir! í! um!250! kílómetra! fjarlægð! frá! tjörusandavinnslunni,! nánar! tiltekið! á!
vesturbakka! Athabasca3vatnsins! í! þorpinu! Fort! Chipewyan.! Auk! nándar! við!
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tjörusandavinnsluna! er! úranvinnsla! skammt! frá! en! svæðið! sem! umlykur!
Athabasca3vatnið!er!afar!ríkt!af!úrani.!Hvergi!í!heiminum!er!framleitt!eins!mikið!
úran,!en!á!svæðinu!eru!framleidd!um!30%!af!öllu!úrani!heims.!Þar!að!auki!rennur!
Athabasca3áin! í! gegnum! olíu3! og! gasvinnslur,! kolanámur! og! trjákvoðumyllur!
(Alberta!Cancer!Board,!2009).!
! Þegar!bera!fór!á!aukinni!tíðni!krabbameins!og!ýmissa!annarra!alvarlegra!
sjúkdóma!hjá! íbúum!þorpsins!á!níunda!og!tíunda!áratugnum!fór!þeim!að!hætta!
að!standa!á!sama.!Því!var!gerð!rannsókn!á!vegum!Alberta!Health!Services,!Nunee!
Health!Board!Society,!Alberta!Health!and!Wellness!og!Health!Canada!á!árunum!
199532006!á! tíðni! krabbameina! í! þorpinu.! Sérstök! áhersla! var! lögð! á! að! skoða!
tíðni! krabbameina! í! gallblöðru! og! gallvegum! (Alberta! Cancer! Board,! 2009).!
Niðurstöðurnar! voru! birtar! í! febrúar! 2009! og! þrátt! fyrir! að! þær! sýndu! aukna!
tíðni!krabbameins!gáfu!yfirvöld!frá!sér!fréttayfirlýsingu!þar!sem!þau!fullyrtu!að!
engin!ástæða!væri!til!að!hafa!áhyggjur!en!gáfu!þó!til!kynna!að!eftirliti!yrði!haldið!
áfram!(Alberta!Health!Services,!2009).!Í!kjölfarið!var!gert!sjálfstætt!jafningjamat!
á! skýrslunni,! meðal! annars! af! fimm! vísindamönnum,! sem! sögðu! rannsóknina!
góða! og! niðurstöðurnar! gildar.! Allir! nefndu! þeir! aukningu! á! krabbameinum! í!
heild!(Armstrong,!Dennis,!Cantor,!Barker,!Tobias!og!King,!2009).!

Mun! alvarlegri! gagnrýni! var! sett! fram! af! Ginu! Solomon,! prófessor! í!
læknisfræði! við! háskólann! í! Kailforníu! og! starfsmanni! Science! and! Health! hjá!
Umhverfisverndarstofu! Kaliforníu! (e.! California! Environmental! Protection!
Agency),! en! hún! var! einn! þeirra! vísindamanna! sem! fenginn! var! til! að! gera!
jafningjamat! á! rannsókninni.! Dr.! Solomon! var! mjög! undrandi! á! fyrrgreindri!
fréttayfirlýsingu! yfirvalda! vegna! þess! að! ekki! var! nóg! með! að! tíðni! (allra)!
krabbameina! hefði! verið! 30%! hærri! en! búist! var! við,! heldur! hafði! tíðni!
hvítblæðis! og! eitlakrabbameins! þrefaldast,! tíðni! krabbameina! í! gallblöðru! og!
gallvegum! hafði! sjöfaldast! og! önnur! krabbamein,! eins! og! bandvefsmein! og!
lungnakrabbamein!í!konum!höfðu!einnig!aukist.!Við!þetta!bætti!Dr.!Solomon!að!
vísindamenn! hefðu! tengt! þær! tegundir! krabbameina! sem! rannsóknin! sýndi! að!
hefðu!aukist!við!olíuafurðir.!Þannig!hefðu!rannsóknir!sýnt!að!tengsl!væru!á!milli!
aukinnar! tíðni! hvítblæðis,! eitlakrabbameins! og! bandvefsmeina! og! óstöðugra!
bensínefna,!díoxíns!og!annarra!kolvatnsefna.!Þá!hafi!gallkrabbamein!verið!tengd!
við!olíu!og!önnur!efni!sem!finnast!í!tjöru!og!sóti!(Solomon,!2010).!Í!kjölfarið!voru!
niðurstöður!Dr.!Solomon,!sem!og!fyrrgreindar!niðurstöður!vatnsrannsóknar!Dr.!
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Schindler! og! Dr.! Kelly! kynntar! fyrir! Chipewyan3frumbyggjunum! og! öðrum!
frumbyggjasamfélögum! úr! nágrenninu.! Eins! og! gefur! að! skilja! voru! viðbrögð!
samfélagsins! hörð! en! umfram! allt! sársaukafull! (Solomon,! 2010).! Nánar! verður!
farið!í!mótmælaaðgerðir!þeirra!í!kafla!6.1.2.!

5.4.2" Hnattræn"umhverfisleg"áhrif"

Auk!staðbundinna!áhrifa!á!umhverfi!og!samfélag!hefur!tjörusandsvinnslan!mikil!
hnattræn!áhrif.!Þegar!talað!er!um!hnattræn!umhverfisleg!áhrif!af!völdum!vinnslu!
tjörusandanna!er!af!mörgu!að!taka.!Augljósustu!áhrifin!eru!jarðbiksleiðslukerfin!
sem!lögð!eru!um!allt!Kanada!og!yfir!til!Bandaríkjanna.!Raska!þarf!landi!til!þess!að!
byggja!þau!og!það!getur!að!einhverju! leyti!haft!áhrif!á!gróður!og! jafnvel!dýralíf!
auk! þess! sem! leiðslurnar! gætu! talist! til! sjónmengunar.! Leiðslunum! fylgir! líka!
töluverð!hætta!á! leka,!hvort! sem!þær! innihalda! fullunna!olíu!eða! jarðbik.!Mörg!
slík! lekaslys! hafa! átt! sér! stað!með! hörmulegum!afleiðingum,! bæði! í! Kanada! og!
Bandaríkjunum.!Stærsta!slysið!hingað!til!varð! í!Michigan!2010!þegar! leiðsla! frá!
kanadíska! fyrirtækinu! Enbridge! fór! í! sundur! sem! varð! til! þess! að! 3,3!milljónir!
lítra!af! jarðbiki!rann! í!Kalamazoo3ána.!Eins!og!gefur!að!skilja!hafði!það!gífurleg!
áhrif!umhverfi,!dýralíf!og!fólk.!Þremur!árum!seinna,!í!september!árið!2013,!höfðu!
hreinsunaraðgerðir!kostað!Enbridge!meira!en!1!milljarð!dollara.!Samt!sem!áður!
átti!enn!eftir!að!hreinsa!upp!um!640.000!lítra!í!viðbót!(CBC!News,!2013).!

5.4.2.1!! Hlýnun!jarðar!

Önnur!hnattræn!umhverfisleg!áhrif!eru!ef!til!vill!ekki!eins!áþreifanleg!og!þau!sem!
áður!hafa!verið!talin!upp!en!geta!hins!vegar!skipt!sköpum!uppá!framtíð!jarðar,!en!
það!er!útblástur!gróðurhúsalofttegunda.!Með!hækkandi!hitastigi!bráðna!jöklar!og!
yfirborð!sjávar!hækkar.!Að!sama!skapi!veldur!hlýnun! jarðvegs!því!að!metangas!
og! koltvíoxíð! eykst! í! andrúmslofti.! Árið! 2010! var! Kanada! með! 2%! af!
heildarútstreymi!gróðurhúsalofttegunda!heimsins!(sjá!mynd!10).!

!
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!
Mynd"10."Útstreymi"gróðurhúsalofttegunda"í"heiminum"árið"2010"(Environment"Canada,"2013)"

Tjörusandavinnslan! í! Alberta! hefur! í! för! með! sér! mikla! losun!
gróðurhúsalofttegunda! sem! stuðla! að! hlýnun! jarðar.! Samkvæmt! opinberum!
tölum!frá!yfirvöldum!Alberta! jókst!útstreymi!gróðurhúsalofttegunda! í!Kanada!á!
árabilinu! 1990! til! 2011! um! 111! milljónir! tonna.! Af! þeirri! aukningu! voru! 40!
milljónir! tonna! af! völdum! tjörusandavinnslunnar! eða! 36%! af! heildarútstreymi!
Kanada.! Árið! 2011! var! útstreymi! gróðurhúsalofttegunda! í! Alberta! 55!milljónir!
tonna!sem!var!um!23%!af!heildarútstreymi! í!Alberta!og!8%!af!heildarústreymi!
Kanada.! Það! gerir! 0,15%! af! heildarústreymi! jarðar! (Alberta,! 2014b).!
! Milliríkjanefnd!Sameinuðu!þjóðanna!um! loftslagsbreytingar! (IPCC)!hefur!
gert! úttekt! á! loftslagsbreytingum! á! nokkurra! ára! fresti.! Í! nýjustu! skýrslum!
nefndarinnar,! frá! 2013! og! 2014,! komu! fram! skýrar! vísbendingar! um! að!
loftslagsbreytingar! séu! af! mannavöldum.! Síðustu! 800! árin! hefur! magn!
gróðurhúsalofttegunda! aldrei! mælst! eins! hátt! og! það! er! í! dag.! Koltvísýringur!
(CO2)!hefur!aukist!um!40%!síðan!árið!1750.!Þessa!miklu!aukningu!má!rekja! til!
bruna! jarðefnaeldsneytis! og! skógareyðingar.! Á! árabilinu! 1880! til! 2012! sýndu!
samanteknar! hitamælingar! á! landi! og! hafsvæðum! fram! á! að! hiti! hefur! hækkað!
um!0,85!°C!við!yfirborð!jarðar.!!

Áhrifin! hafa! ekki! aðeins! komið! fram! í! hækkandi! hitastigi,! heldur! hefur!
aukið!magn!koltvísýrings!í!lofti!einnig!haft!áhrif!á!lífríki!sjávar.!Hafið!hefur!tekið!
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við! um! 30%! af! allri! koltvísýringslosun! sem! hefur! valdið! því! að! sýrustig! þess!
hefur!lækkað!um!0,1!pH!stig!síðan!um!iðnbyltingu!auk!þess!sem!uppgufun!hefur!
valdið!því!að!sjór!á!vissum!svæðum!er!orðinn!saltari!en!áður.!Á!árabilinu!19013
2010!er!líklegt!er!að!yfirborð!sjávar!hafi!hækkað!um!1,7!mm!á!ári!að!undanskildu!
árabilinu!199332010!þar!sem!það!hefur!hækkað!um!3,2!mm!á!ári.!Allt!mun!þetta!
hafa!áhrif!á!veðurfar,!til!að!mynda!er!mjög!líklegt!að!úrkoma!muni!aukast!á!hærri!
breiddargráðum!og! að! hitabylgjur! verði! tíðari!með! tilheyrandi! þurrkum.!Mynd!
12!var!gerð!út!frá!niðurstöðum!skýrslunnar.!Tilgangur!hennar!er!sýna!á!þau!áhrif!
sem! loftslagsbreytingarnar! hafa! haft! á! heimsbyggðina! hingað! til! (Veðurstofa!
Íslands,!2013).!

Áhrifin!hafa!verið!mjög!mikil! á!norðurslóðum,!eins!og! rannsóknir!Arctic!
Monitoring!and!Assessment!Program!(AMAP)! frá!2011!sýndu.!Samkvæmt!þeim!
hafa!bæst!7700!rúmkílómetrar!af! ferskvatni!við!Norður3Íshaf!á!nokkrum!árum.!
Slík!aukning!getur!haft!afgerandi!áhrif!á!sjávarstrauma!sem!eiga!þátt! í!að!stýra!
loftslagi!jarðar.!Bráðnun!heimskautajökla!og!jökulbreiða!á!Norðurheimskautinu,!
að!meðtöldum!Grænlandsjökli!ollu!um!1,3!millimetra!hækkun!á!sjávarmáli!árlega!
á!fimm!ára!tímabili,!frá!2003!til!2008.!Það!gerir!um!40%!af!heildarhækkun!sjávar!
á!þessu!tímabili.!Niðurstöður!rannsóknarinnar!sýna!að!með!sama!áframhaldi!má!
gera! ráð! fyrir! að! árið! 2100! verði! yfirborð! sjávar! búið! að!hækka!um!90! til! 160!
sentímetra.!Slík!hækkun!getur!valdið!aukinni!flóðahættu!í!strandborgum.!Þessar!
breytingar!á!landi!og!sjó!hafa!bein!áhrif!vistkerfi!plantna,!dýra!og!manna.!Eins!má!
nefna! að! við! bráðnun! jökla! losna! spillingarefni! sem!hafa! verið! geymd! í! frosti! í!
mörg!ár.!Þau!geta!slæðst!inn!í! fæðukeðjuna!og!valdið!dýrum!og!mönnum!skaða!
(AMAP,!2012).!

5.5" Félagsleg"áhrif"" "

Félagsleg! áhrif! eru! um! margt! samofin! efnahagslegum! og! umhverfislegum!
áhrifum.!Hagsæld!og!atvinna!eru!félagsleg!verðmæti!í!sjálfu!sér!og!hafa!gert!það!
að!verkum!að!fólki!hefur!fjölgað!í!Albertafylki.!Hins!vegar!eru!umhverfisleg!áhrif!í!
fylkinu!farin!að!taka!sinn!toll!á!heilsu!fólks!og!þá!sérstaklega!þess!sem!býr!næst!
vinnslunni.!Alvarlegust!hafa!áhrifin!orðið!á!!Chipewyan3frumbyggjana.!Mengunin!
hefur!að!mörgu!leyti!þvingað!þá!til!þess!að!láta!af!sínum!hefðbundna!lífsstíl!og!í!
sumum!tilfellum!hefur! fólk!séð!sig!knúið!til!þess!að! flytja.! Í!þessum!kafla!verða!
skoðuð!þau!félagslegu!áhrif!sem!orðið!hafa!í!kjölfar!tjörusandavinnslunnar.!Þau!
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eru! að!mestu! staðbundin! en! þó! verður! að! setja! baráttu! frumbyggja! í! Alberta! í!
samband!við!baráttu!frumbyggja!í!öðrum!löndum!þar!sem!miklar!olíulindir!hafa!
fundist.&

5.5.1" Staðbundin"félagsleg"áhrif"

Tjörusandavinnslan!hefur!breytt!miklu!fyrir!samfélagið!í!Alberta.!Fylkið!blómstar!
efnahagslega! séð! og! atvinnutækifæri! hafa! aukist! í! orkugeiranum.! Skattar! eru!
lágir,!í!sumum!tilfellum!engir!og!bensínkostnaður!hvergi!eins!lágur!í!Kanada.!Því!
er!aðdráttarafl!fylkisins!töluvert.!Hvergi!annars!staðar!í!landinu!orðið!eins!mikil!
fólksfjölgun!síðan!árið!2011.!Samkvæmt!Hagstofu!Kanada!(Statistics!Canada)!var!
heildarfólksfjöldi!í!Alberta!í!byrjun!árs!2014!um!4.082.600!manns.!Það!er!21.900!
manna! fjölgun! frá!því! í!október!2013.!Af!þeim!voru!um!8.700! innflytjendur! frá!
öðrum! löndum!og!7.400!nýburar.!Hins!vegar!voru!5.700!manns!sem! flutt!hafði!
búferlum!innan!Kanada.!Í!heildina!þá!fluttu!um!43.100!manns!frá!öðrum!fylkjum!
í!Kanada!til!Alberta!árið!2013.!!Þessi!fjölgun!gerir!um!3,3%!fólksfjöldaaukningu!á!
einu!ári!(CBC!News,!2014).!!Ástæða!þessarar!mannfjölgunar!er!að!öllum!líkindum!
að!finna!í!auknum!atvinnutækifærum.!!

Um! 3%! Alberta3búa! starfa! í! orkugeiranum,! eða! um! 121.500! manns.! Af!
þeim! eru! 12.150! starfsmenn! frumbyggjar.! Þar! að! auki! eru! mörg!
tjörusandafyrirtæki! í! samstarfi! við! fyrirtæki! frumbyggja! en! árið! 2011! var!
verðmæti! samninga! á! milli! þeirra! meira! enn! einn! milljarður! dollara! (Alberta,!
2014a).! Því! er! ljóst! að! efnahagslega! séð! er! ákveðið! mikilvægi! falið! í!
tjörusandavinnslunni!fyrir!frumbyggja!Alberta.!Hins!vegar!hafa!þeir!orðið!að!láta!
af! sínum! hefðbundna! lífsstíl! vegna! umhverfisáhrifanna! sem! fylgja! vinnslunni.!
Athabasca3áin!er!það!menguð!að!enginn!þeirra! lætur!sér!detta! í!hug!að!drekka!
vatnið!úr!henni!lengur.!Lengi!vel!hafði!samfélagið!tekjur!af!fiskveiðum!í!ánni!en!
sá! iðnaður! hrundi! fyrir! um! áratug! síðan! vegna! þess! að! enginn! markaður! var!
lengur! fyrir! fisk! sem! veiddur! var! í! í! ánni! neðan! við! tjörusandavinnslurnar.! Í!
kjölfarið!stendur! fiskipökkunarstöðin!á!svæðinu!yfirgefin.!Ekki!nóg!með!það!að!
aðrir!vilji!ekki!kaupa!fiskinn!heldur!hafa!frumbyggjarnir!sjálfir!engan!áhuga!á!að!
borða! hann.! Í! fyrsta! lagi! vegna! þess! að! líkur! á! því! að! hann! sé! stökkbreyttur,!
skrýtinn!á!litinn!eða!með!æxli!fara!sífellt!hækkandi!og!í!öðru!lagi!vegna!þess!að!
hann!bragðast!eins!og!bensín.!Því!miður!hafa!dýrin!á!svæðinu!ekkert!val!og!því!er!
einnig!spurning!hvort!heilsusamlegt!sé!að!veiða!þau!til!matar!(Pivnic,!2013).!
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Auk!þeirra!áhrifa!á!frumbyggjaþjóðir!sem!lifa!af!náttúrunni!hefur!venjulegt!fólk!
þurft! að! flytja! í! burtu! frá! Alberta! vegna! tjörusandanna.! Árið! 2011! sáu! sex!
fjölskyldur!sig!knúnar!til!að!flytja!frá!Peace!River!vegna!undarlegra!veikinda!sem!
áttu! sér! enga! skýringu;! yfirlið,! þyngdartap! og! gráleit! húð.! Taldi! fólkið!
yfirgnæfandi! líkur! á! því! að! veikindin! mætti! rekja! til! útblásturs! frá!
tjörusandafyrirtækjum!á!svæðinu.!Eftir!að!Orkumálastofnun!Alberta!tók! loksins!
að! sér! að! rannsaka! málið,! þremur! árum! seinna,! sendi! stofnunin! frá! sér!
yfirlýsingu! þess! efnis! að! líklegt! væri! að! útblástur! frá! tjörusandafyrirtækinu!
Baytex!Energy!Corp.!hefði!valdið!þessum!veikindum!og!í!kjölfarið!var!fyrirtækinu!
skipað!að!koma!upp!mengunarvörnum!innan!fjögurra!mánaða!(Atkin,!2014).!

Af! þessu!má! vera! ljóst! að! augljós! fólksfjölgun! og! vaxandi! hagsæld! segja!
ekki! alla! söguna! þegar! kemur! að! félagslegum! áhrifum! af! völdum!
tjörusandavinnslunnar.!Efnahagsleg!og! félagsleg!áhrif!næst!vinnslunni!eru!mun!
neikvæðari!en!fjær!henni.!Með!vaxandi!óánægju!íbúa!í!nærumhverfi!vinnslunnar!
beinist! athygli! annarra! í! vaxandi! mæli! að! þeim! slæmu! áhrifum! sem!
tjörusandaiðnaðurinn! hefur.! Það! hefur! orðið! til! vitundarvakningar! bæði!
innanlands!sem!og!í!alþjóðasamfélaginu.!!

5.5.2" Hnattræn"félagsleg"áhrif"

Víða!annars!staðar!en!í!Kanada!hafa!fundist!miklar!auðlindir!sem!hafa!skilað!sér!í!
bjartsýni! landsmanna! um! að! nú! sé! komin! betri! tíð.! Sums! staðar! hefur! vel! til!
tekist,! til! að!mynda! í!Noregi! sem!er!nú!eitt! ríkasta! land! í!heimi! (Inman,!2013).!
Hins! vegar! hafa! slíkir! auðlindafundir! orðið! til! hins! gagnkvæða,! til! að!mynda! í!
Nígeríu.!Þar!fundust!gífurlegar!olíulindir!við!bakka!árinnar!Níger!árið!1957!en!í!
kringum!ánna!búa!um!20!milljónir!manna,! og! er! stór!hluti! þeirra! frumbyggjar.!
Eitt!frumbyggjasamfélagana!á!svæðinu,!Ogoni3fólkið!(750.00!manns),!hefur!orðið!
fyrir! gífurlegum! félagslegum! áhrifum.! Margt! er! líkt! með! þeim! og! Chipewyan3
frumbyggjunum! í! Alberta.! Bæði! samfélög! lifa! á! landinu! og! eiga! í! sérstöku!
sambandi!við!náttúruna.!Þegar!olían!fannst!var!öllu!raskað!á!svæðinu!til!þess!að!
ná!olíunni!upp!og!í!kjölfarið!urðu!tíðir!olíulekar,!mikir!gasblossar!og!mikið!magn!
mengaðs! frárennslisvatns! sem! rann! í! ánna.! Eitrað! vatnið! í! ánni! hefur! orðið! til!
þess!að!fiskurinn!syndir!á!mikið!dýpi!svo!að!frumbyggjarnir!geta!ekki!veitt!hann.!
Þar!að!auki!er!uppskerubrestur!tíður!hjá!bændum.!Margir!úr!Ogoni3samfélaginu!
eru! þannig! þvingaðir! til! að! láta! af! lífstíl! sínum! og! flytja! burt.! Á! meðan! gera!
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yfirvöld! í! landinu! ekkert! til! að! koma! í! veg! fyrir! áframhaldandi! olíuframleiðslu!
stórra! olíufyrirtækja! á! svæðinu,! þrátt! fyrir! að! sérstök! lög! séu! um! bann! við!
olíuvinnslu!á!þessum!svæðum!(Pyagbara,!2007).!Af!þessu!má!vera! ljóst!að!þau!
félagsleg! áhrif! sem! skapast! við! auðlindafundi! eru! ekki! einskorðuð! við! Kanada!
heldur!koma!þau!fyrir!á!mörgum!öðrum!stöðum!í!heiminum.!

5.6" Viðbrögð"kanadískra"yfirvalda"

Þrátt! fyrir! að! tjörusandaiðnaðurinn! í! Kanada! hafi! verið! gagnrýndur! harðlega! á!
alþjóðavettvangi!og!fengið!mjög!slæma!umfjöllun!hefur!það!ekki!orðið!til!þess!að!
yfirvöld!þar!í!landi!skipti!um!stefnu.!Miðað!við!orðræðu!sitjandi!yfirvalda,!hvort!
sem! er! í! Albertafylki! eða! Kanada,! er! nokkuð! ljóst! að! tjörusandaiðnaðurinn! er!
kominn!til!að!vera.!

5.6.1" Ríkisstjórn"Alberta"

Ríkisstjórn! Alberta! hefur! lengi! vel! neitað! því! staðfastlega! að! það! sé! einhver!
tenging! á!milli! tjörusandaiðnaðarins! og! umhverfisspjallana! sem! hafa! átt! stað! í!
fylkinu.! Niðurstöður! úr! vatnarannsókn! Schindler! og! Kelly! vöktu! harkaleg!
viðbrögð! en! samt! sem! áður! lét! þáverandi! umhverfisráðherra! Alberta,! Rob!
Renner,!hafa!eftir!sér!að!vísindamenn!á!vegum!ríkisstjórnarinnar!(þeir!sem!unnu!
að! RAMP3eftirlitskerfinu)! hefðu! sagt! honum! að! þau! efnasambönd! sem! fundist!
hefðu!í!Athabasca3ánni!væru!ekki!eitthvað!til!þess!að!hafa!áhyggjur!af.!Að!efnin!
mynduðust!náttúrulega!í!ánni!og!að!niðurstöður!Schindler!og!Kelly!hefðu!komið!
fram,!hvort! sem! tjörusandavinnsla!hefði!verið!hafin!eða!ekki! (Schwartz,!2010).!
Þó!fór!það!svo!að!yfirvöld!létu!sérfræðinga!fara!yfir!vinnuaðferðir!vísindamanna!
sinna! og! í! ljós! komu! ótal! vankantar! (sjá! kafla! 5.4.1.1).! Þá! varð! ríkisstjórnin!
einfaldlega!að!viðurkenna!að!mögulega!væru!einhverjar!brotalamir!á!eftirliti!með!
tjörusandsvinnslunni.! Í! kjölfarið! var! ákveðið! koma! á! fót! nýju! ,,heimsklassa”!
eftirlitskerfi.! Kerfið! fékk! heitið! Sameiginleg& framkvæmdaráætlun& Kanada& og&
Alberta&um&eftirlitskerfi&með&tjörusöndum!og!var!hrundið!í! framkvæmd!í! febrúar!
2012!(Pivnic,!2013).!

5.6.2" Ríkisstjórn"Kanada"

Í! lok! árs! 1997! samþykktu! Sameinuðu! þjóðirnar! bókun! við! rammasamning!
Sameinuðu!þjóðanna!um!loftslagsbreytingar,!hina!svokölluðu!Kyoto4bókun.!Með!
henni! var! aðildaríkjum! sett! lagalega! bindandi! mörk! fyrir! útstreymi!
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gróðurhúsalofttegunda.! Iðnríki! skuldbundu! sig! til! að! halda! útstreymi!
gróðurhúsalofttegunda!á!árunum!200832012!innan!marka!sem!voru!5,2%!lægri!
en!heildarlosun!þeirra!var!árið!1990.!Þó!var! tekið! tillit! til!aðstæðna!hvers!ríkis!
fyrir!sig!og!því!misjafnt!hvort!ríki!þyrftu!að!draga!saman!útstreymi!um!allt!að!8%!
eða! fengu! leyfi! til! þess! að! auka! útstreymi! um! allt! að! 10%! (United! Nations!
Framework! Convention! on! Climate! Change,! e.d.a).! Kyoto3bókunin! gekk! í! gildi!
árið! 2005! og! höfðu! þá! samtals! 141! ríki! samþykkt! hana,!meðal! annars! Kanada!
(United! Nations! Framework! Convention! on! Climate! Change,! e.d.b).! Þessum!
ríkjum! var! svo! heimilt! að! versla! með! útstreymiseiningar! sín! á! milli! (AAU!
assigned! amount! units)! (United! Nations! Framework! Convention! on! Climate!
Change,!e.d.c).!

Þann! 12.! desember! 2011,! degi! eftir! að! Sameinuðu! þjóðirnar! höfðu!
samþykkt!að!uppfæra!Kyoto3bókunina,!ákvað!ríkisstjórn!Kanada!að!segja!sig!frá!
henni,! fyrst!aðildaríkja.!Sú!ákvörðun!varð!afar!umdeild! í!alþjóðasamfélaginu!og!
mikið!rædd!í!fjölmiðlum.!Þáverandi!umhverfisráðherra!Kanada,!Peter!Kent,!hélt!
því!fram!að!ríkisstjórn!Kanada!hefði!verið!tilneydd!til!þess!að!segja!sig!frá!Kyoto3
bókuninni! vegna! þeirrar! himinháu! sektar! sem! stjórnvöld! hefðu! ella! þurft! að!
greiða,!um!14!milljarða!dollara.!Skuldina!má!rekja!til!þess!að!Kanada!var,!og!er!
enn,!ansi! langt!frá!því!að!ná!þeim!markmiðum!sem!Kyoto3bókunin!sagði!til!um.!
Kanada!átti!að!að!draga!úr!útstreymi!gróðurhúsalofttegunda!um!6%!miðað!við!
tölur!um!útstreymi!frá!árinu!1990.!Í!stað!þess!að!draga!úr!ústreymi!hafði!Kanada!
aukið!útstreymi!sitt!um!17%.!Kent!hélt!því!einnig!fram!við!sama!tilefni!að!Kyoto3
bókunin!gæti!ekki!virkað!sem!alþjóðleg!lausn!þegar!þau!tvö!ríki!sem!standa!á!bak!
við!mesta!útstreymið,!Bandaríkin!og!Kína,!væru!ekki!aðilar.!Við!það!bætti!hann!
að!með!því!að!draga!Kanada!úr!Kyoto3bókuninni!gæfist!tækifæri!til!þess!að!halda!
áfram!að!skapa!atvinnutækifæri!og!efla!hagvöxt!í!landinu!(Ljunggren!og!Palmer,!
2011)!(The!Guardian,!2011).!Þáverandi!og!núverandi! forsætisráðherra!Kanada,!
Stephen! Harper,! var! umhverfisráðherranum! sammála! og! sagði! jafnframt! að! ef!
Kanada! hefði! haldið! sig! í! Kyoto3bókuninni! hefði! það! skaðað! samkeppnishæfni!
landsins! (Curry! og!Mccarthy,! 2011).! Síðan! Íhaldsflokkurinn,! sem!Harper! leiðir,!
myndaði! ríkisstjórn! árið! 2006! eftir! 13! ára! valdatíð! Frjálslynda! flokksins! hefur!
margt! breyst.! Stjórnin! tók! við! þegar! afleiðingar! heimsefnahagshrunsins! voru! í!
hámarki! og! því! hefur! uppbygging! hagkerfisins! verið! í! forgangi,! ásamt!



!

!46!

skattalækkunum! og! eflingu! iðnaðar! og! atvinnulífs! (Prime! Minister! of! Canada,!
e.d.a)!(Prime!Minister!of!Canada,!e.d.b).!

Miðað!við!viðhorf!ríkisstjórnarinnar!til!umhverfisverndar!er!ekki!skrýtið!
að! nýleg! löggjöf! hafi! veikt! umhverfislög! landsins! umtalsvert.!
Umhverfislagasamtök! Vesturstrandarinnar! (e.! West! Coast! Environmental! Law!
Association)!vilja!meina!að!breytingar!á!kanadískum!lögum!um!umhverfismat!(e.!
Environmental!Assessment!Act),! lögum!um!fiskimið!(e.!Fisheries!Act)!og! lögum!
um!vötn! og! ár! (e.!Navigable!Waters! Protection!Act)! orðið! til! þess! að!hætt! hafi!
verið!við!þúsundir!umhverfismatsaðgerðir!og!litið!hafi!verið!framhjá!verndun!á!
fiski,!vatni!og!ám!(Hume,!2013). 

Að! lokum! má! nefna! að! í! mars! 2013! bárust! fréttir! þess! efnis! að!
trúnaðarskjali! frá!alríkisstjórn!Kanada!hefði!verið! lekið.!Skjalið!gaf! til!kynna!að!
ríkisstjórnin!hefði!haft!í!hyggju!að!að!hafa!áhrif!á!fjölmiðla!og!boðskap!þeirra!um!
skaðskemi!tjörusandanna.!Áætlunin!átti!að!fá!þá!til!styðja!við!tjörusandaiðnaðinn!
og!þá!sérstaklega!olíuleiðsluna!KeyStone!XL!(Souza,!2013).!
!
Í!þessum!kafla!hefur!verið!farið!vandlega!yfir!þau!efnahagslegu,!umhverfislegu!og!
félagslegu! áhrif! er! vinnsla! olíu! úr! tjörusandi! hefur! í! för! með! sér.! Ljóst! er! að!
umhverfislegt! orðspor! Kanada! á! við! vanda! að! etja! í! alþjóðasamfélaginu! vegna!
afsagnar!ríkisins!úr!Kyoto3bókuninni.!Tjörusandaiðnaðurinn!hjálpar!þar!ekki! til!
en! áhrif! vinnslunnar! eru! gífurleg,! hvernig! sem! á! það! er! litið.! Þrátt! fyrir! að!
stjórnvöld!hafi!á!endanum,!eftir!miklar!mótbárur,!viðurkennt!að!mögulega!þyrfti!
að! bæta! eftirlit! með! vinnslunni! hefur! það! ekki! breytt! þeirri! afstöðu! þeirra! að!
framtíð! Kanadamanna! liggi! í! tjörusandavinnslunni.! Ef! ekkert! breytist! þá! mun!
iðnaðurinn!stækka!og!að!öllum!líkindum!munu!skaðleg!áhrif!hans!fara!vaxandi.!
! "
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6"Mótmæli"og"gagnrýni"
Nýjar! aðferðir! við! vinnslu! jarðaefnaeldsneytis! hafa,! án! nokkurs! vafa,! dregið! úr!
ótta!um!að!yfirvofandi!væri!eldsneytisskortur.!Fyrir!marga!tákna!nýjar!aðferðir!
við! olíu! og! jarðefnaeldsneytisvinnslu! líka! atvinnu,! orkuöryggi! og! efnahagslega!
velferð.!Þó!eru!aðrir!sem!líta!á!þær!sem!dæmi!um!óseðjandi!þörf!mannkyns!fyrir!
jarðefnaeldsneyti!og!síðast!en!ekki!síst!ávísun!á!vaxandi!mengun!og!alvarlega!ógn!
við!vistkerfi!jarðarinnar.!Í!þessum!kafla!verður!farið!yfir!umhverfisáhyggjur!sem!
vaknað!hafa!í!kjölfar!setsundrunar!og!vinnslu!olíu!úr!tjörusöndum!og!þá!baráttu!
sem!skapast!hefur!á!milli!stjórnvalda!og!almennings.!

6.1" Mótmælaaðgerðir"

Það! fólk! sem! helst! hefur! fundið! fyrir! afleiðingum! nýrra! aðferða! við!
jarðefnaeldsneytisvinnslu!er!vissulega!það!fólk!sem!býr!í!nálægð!við!vinnslurnar!
sjálfar.!Þar!er!umhverfinu!raskað!til!að!koma!fyrir!risavöxnum!verksmiðjum!sem!
spúa! gróðurhúsalofttegundum! og! losa! sig! við! eiturefni! sem! síðan! berast! í!
andrúmsloft,! jarðveg! og! vatn! í! kring.! Oft! á! tíðum! er! fólkið! á! þessum! svæðum!
efnalítið! og! reynist! því! erfitt! að! hafa! einhver! áhrif! á! það! sem! um! er! að! vera.!
Jafnvel!þó!einhverjir!séu!vel!stæðir!þá!mega!þeir!sín!lítils!andspænis!þeim!öflum!
sem! standa! á! bak! við! orkuiðnaðinn.! Stjórnvöld! og! stór! alþjóðleg! orkufyrirtæki!
hafa!einfaldlega!mun!meiri!völd!og!umfram!allt!meira!fjármagn.!!

Svar! fólks! hefur! því! verið! að! reyna! að! hafa! áhrif! með! því! að! mynda!
samtök,! ! taka! saman!höndum!og!standa! fyrir!mótmælum!sem!gætu!náð!eyrum!
alþjóðasamfélagsins.! Í!þeirra!hóp!hefur!því!bæst!stór!hópur!umhverfissinna!um!
allan! heim! sem! reynt! hefur! að! vekja! athygli! á! þeim! skaðlegu! afleiðingum! sem!
djúpsjávarborun,!setsundrun!og!tjörusandavinnsla!hefur!í!för!með!sér,!hvort!sem!
það! eru! aðgerðasinnar,! stjórnmálamenn,! blaðamenn! eða! almenningur.! Það! er!
áhugavert! að! skoða! þær! baráttuaðferðir! og! mótmæli! sem! aðgerðarsinnar! og!
umhverfisverndarsinnar! hafa! beitt! gegn! setsundrun! og! olíuvinnslu! úr!
tjörusöndum.!

6.1.1" Setsundrun"

Talað!er!um!að!síðustu!ár!hafi! farið!af! stað! svokölluð! setbóla! (e.! shale!boom)! í!
Bandaríkjunum.!Miðað!við!þá!gríðarlegu!aukningu!sem!orðið!hefur!í!framleiðslu!
á!gasi!og!olíu! í! landinu!er!það!réttnefni!og!ekki!að!undra!að!orðið! fracking!hafi!
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verið!þriðja!vinsælasta!orðið!í!enskri!tungu!árið!2011!(Global!Language!Monitor,!
2011).!Þar!sem!setsundrun!hefur!komið!Bandaríkjunum!aftur!á!kort!orkuiðnaðar!
heimsins!er!víst!að!erfitt!verður!fyrir!andstæðinga!aðferðarinnar!að!koma!á!hana!
höggi.! Í! fyrsta! lagi! vegna! þess! að! hún! er! undanskilin! alríkislögum.! Í! öðru! lagi!
vegna!þess!að!ríkisstjórnin!er!himinlifandi!yfir!þessari!frábæru!lausn.!Í!þriðja!lagi!
vegna!þess!að! fyrirtækin!sem!ráða!ríkjum! í!orkubransanum!eru!það!rík!að!þau!
geta! keypt! sig! útúr! öllum! sínum! vandamálum.! Það! hefur! sannast! sérlega! vel! í!
smábænum! Pavillion! í! Wyoming.! Í! nokkur! ár! hefur! leikið! grunur! á! um! að!
setsundrun! hafi! valdið! mikilli! vatnsmengun! í! bænum.! Árið! 2011! birti!
Umhverfisverndunarstofnun!Bandaríkjanna!drög!að! skýrslu!þar! sem! í! ljós!kom!
að!setsundrun!væri!ástæðan!fyrir!mengun!í!vatnsgengum!jarðlögum!(e.!aquifer)!í!
Pavillion.! Tekin! voru! vatnssýni! á! 40! heimilum! auk! tveggja! vatnssýna! úr!
jarðlögunum.!Í!heimilissýnunum!mátti!meðal!annars!finna!olíu,!metan,!arsenik!og!
málma!auk!efnisins!23butoxyethanol!fosfat!(23BEp) sem!notað!er!við!setsundrun.!
Í! jarðlagasýnunum! var! 50! sinnum! meira! bensól! en! talið! er! öruggt! fyrir! fólk,!
ásamt! fenóli! sem! er! krabbameinsvaldandi,! asetoni,! tólúeni,! napþalíni! og!
áðurnefndu! 23BEp.! Það! virtist! sýna! að! manngerð! efni! hefðu! einhvern! veginn!
komist!í!iður!jarðar!(United!States!Environmental!Protection!Agency,!2011).!

Þar! sem! setsundrun! er! mikið! hitamál! var! skýrslan! fljót! að! fá! á! sig!
gagnrýni,!bæði!frá!setsundrunariðnaðnum!sem!og!þeim!sem!gefa!út!reglugerðir!
fyrir!gas3!og!olíuiðnaðinn!í!fylkinu,!sem!vildu!meina!að!Umhverfisverndarstofnun!
hefði!jafnvel!komið!efnunum!fyrir!sjálf.!Þess!var!krafist!að!skýrslan!yrði!ritrýnd.!
Það! varð! þó! ekki! raunin! heldur! ákvað!Umhverfisverndunarstofnun! að! afhenda!
skýrsluna! yfirvöldum! í! Wyoming,! sem! fékk! síðan! orkufyrirtækið! EnCana,! sem!
talið! er! sökudólgur! mengunarinnar,! til! þess! að! fjármagna! áframhaldandi!
rannsóknir.! Stuðningsmenn! setsundrunar! vildu! meina! að!
Umhverfisverndunarstofnun!hafi!orðið!að!gefa!skýrsluna!og!rannsóknina!frá!sér!
vegna! þess! að! vinnubrögð! þeirra! hafi! ekki! verið! vísindalega! fullnægjandi.!
Umhverfisverndunarsinnar! töldu! hins! vegar! að! Umhverfisverndunarstofnun!
hefði!kerfisbundið!ákveðið!að!draga!sig!úr!öllum!rannsóknum!sem!benda!til!þess!
að! setsundrun! sé! óörugg.! Bentu! þeir! meðal! annars! á! að!
Umhverfisverndunarstofa!hefði: 
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• Hætt!rannsóknum!á!grunnvatni!í!smábænum!Dimock!í!Pennsylvania,!með!
þá! skýringu! að! mengunin! væri! undir! alríkisviðmiðum! þrátt! fyrir! að!
fundist!hefðu!eiturefni!í!sýnum.!

• Dregið! til!baka!þá! fullyrðingu!að!borholur! í!Parker!County! í!Texas!væru!
orsök!þessi!að!metangas!kæmi!úr!krönum! íbúa!á!svæðinu,! jafnvel!þó!að!
jarðfræðingur! sem! ráðinn! var! af! stofnuninni! sjálfri! hefði! staðfest!
niðurstöðuna.!

• Endurskoðað!og!dregið!úr!niðurstöðum!sínum!frá!árinu!2010!sem!sýndu!
að! gaslekar! frá! borholum! og! leiðslukerfum! áttu! sinn! þátt! í!
loftslagsbreytingum.! Sagði! stofnunin! bættar! mengunarvarnir! í!
setsundrunariðnaðinum! hefðu! komið! í! veg! fyrir! mengun,! jafnvel! þó! að!
aðrar!skýrslur!sýndu!!fram!á!að!lekar!séu!umsvifameiri!en!áður!var!haldið.!

• Brugðist! skyldum! sínum! til! þess! að! framfylgja! alríkislögum! um! bann! á!
notkun!dísel3vökva!við!setsundrun!

Telja!umhverfisverndunarsinnar!að!um!sé!að!ræða!ákveðið!mynstur!vegna!þess!
að!í!hvert!einasta!skipti!sem!niðurstöður!Umhverfisverndarstofnunar!hafi!verið!
slæmar!gagnvart!setsundrunariðnaðinum!hafi!hún!skyndilega!ákveðið!að!draga!
sig!úr!viðkomandi!máli!og!þá!sérstaklega!eftir!að!orkuiðnaðurinn!svarar!þeim!af!
fullum! krafti! um! að! niðurstöður! þeirra! séu! ekki! fullnægjandi.! Vilja!
umhverfisverndunarsinnar!meina!að!í!raun!hafi!Umhverfisverndarstofnun!nóg!af!
sönnunum!gegn!setsundrunariðnaðinum!en!af!einhverjum!ástæðum!skorti!hana!
viljastyrk!til!þess!að!fara!með!málin!til!enda!(Lustgarten,!2013).!
! Í! kjölfarið! hefur! Umhverfisverndarstofnun! farið! í! samstarf! við!
Orkuráðuneytið!(e.!Department!of!Energy),!Innanríkisráðuneytið!(e.!Department!
of!Interior)!og!Jarðfræðikönnun!Bandaríkjanna!(e.!U.S.!Geological!Survey)!til!þess!
að!rannsaka!betur!þá!umhverfislegu!áhættu!sem!fylgir!því!að!þróa!óhefðbundið!
eldsneyti!eins!og!setgas.!Fimm!tilviksrannsóknir!verða!framkvæmdar!en!enginn!
þeirra! verður! gerð! í! Pavillion,! Dimock! eða! Parker! County.! Niðurstöður! áttu! að!
berast!seint!árið!2014!en!stofnunin!tilkynnti!í!júní!2013!að!sennilega!kæmu!þær!
ekki! fyrr! en! í! lok! árs! 2016! (Lustgarten,! 2013).! Á! meðan! bíður! stór! hópur! af!
örvæntingafullu! fólki! sem! þarf! að! velja! á! milli! þess! að! búa! við! áframhaldandi!
mengun!eða!taka!saman!föggur!sínar!og!flytja.!Það!fólk!sem!hefur!mest!staðið! í!
frammi!og!látið!í!sér!heyra!hefur!verið!ásakað!um!náttúru3hryðjuverkastarfssemi!
(e.!eco3terrorism).!Því!til!stuðnings!var!gefin!út!fréttatilkynning!frá!leyniþjónustu!
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Pennsylvania! í! ágúst! árið! 2010! þar! sem! óttast! var! um! mögulega!
hryðjuverkastarfssemi! af! völdum! aðgerðasinna,! hvort! sem! var! á!
setsundrunarsvæðum!eða!bara!við!frumsýningu!heimildamyndarinnar!GasLand,!
sem! sýnir! afleiðingar! setsundrunar! (Pennsylvania!Office! of!Homeland! Security,!
2010).!

6.1.2" Tjörusandavinnsla"

Tjörusandavinnslan!í!Kanada!er!að!vissu!leyti!frábrugðin!djúpsjávarboruninni!og!
setsundruninni.!Þar!mætti!segja!að!afleiðingarnar!vegi!þyngra!vegna!þess!að!þar!
er!um!að!ræða! frumbyggja!sem! lifa,!að!mestu,! leyti,!af! landinu.!Þetta! fólk!hefur!
þurft!gefa!upp!landið!sitt,!hætta!að!drekka!vatnið!sitt,!hætta!að!baða!sig!úr!því,!
hætta! að! veiða! fisk,! fugla! og! önnur! dýr! og! í!mörgum! tilfellum! hefur! það! verið!
neytt! til! þess! að! flytja.! Þar! að! auki! hefur! það! þurft! að! horfa! uppá!
fjölskyldumeðlimi! deyja! úr! sjúkdómum! af! völdum!mengunarinnar.! Því! er! ekki!
skrýtið!að!frumbyggjarnir!hafi!tekið!sig!saman!og!stofnað!til!mótmæla!og!farið!í!
fjölda!málaferla,! hvort! sem! er! við! yfirvöld! í! Alberta,! yfirvöld! í! Kanada! eða! við!
stórfyrirtæki!á!borð!við!Shell!Canada.!Bera!frumbyggjarnir!fyrir!sig!að!verið!sé!að!
brjóta!á! réttindum!þeirra.!Nýlegasta!málið!var! lagt! fyrir! í! janúar!2014!og!var!á!
hendur! Shell! Canada! vegna! fyrirhugaðrar! stækkunar! á! Jackpine3
tjörusandavinnslunni.!Telja!þeir!fyrirhugaða!stækkun!brjóta!gegn!þremur!lögum!
ríkisins;! Lögum!um!umhverfismat! (e.! the! Canadian! Environmental! Assessment!
Act),!Lögum!um!dýr!í!úrýmingarhættu!(e.!the!Species!At!Risk!Act)!og!Lögum!um!
farfugla! (e.! the!Migratory! Birds! Convention! Act)! sem! og! ýmsa! aðra! alþjóðlega!
samninga!sem!Kanada!hefur!skrifað!undir.!Þar!að!auki!vilja!þeir!meina!að!brotið!
hafi! verið! á! lögbundnum! stjórnarskrárrétti! þeirra! um! að! hafa! þá!með! í! ráðum!
þegar!fyrirhugað!er!að!raska!landinu!“þeirra”!(sjá!kafla!5.1.1.)!(Weber,!2014).!

Margir! hafa! komið! frumbuggjunum! til! stuðnings,! aðgerðasinnar,!
umhverfissinnar! og! jafnvel! fræga! fólkið.! Tónlistarmaðurinn! Neil! Young,! ásamt!
söngkonunni!Diana!Krall,! fóru! af! stað! í! tónleikaferð! í! janúar! 2014.! Rann! ágóði!
ferðarinnar! í! lögfræðikostnað! frumbyggjanna! (Neil! Young!News,! 2013).! Það! er!
heldur! ekki! að!undra! að!Greenpeace!hafi! látið! sig! þessi!mál! varða.!Greenpeace!
heldur!úti! tveimur!herferðum! tengdum! tjörusöndunum,! annars! vegar! Stöðvum!
tjörusandana! og! hins! vegar! Stöðvum! KeyStone! XL3leiðsluna.! Hafa! samtökin!
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meðal! annars! staðið! fyrir! mótmælum! og! beitt! þrýstingi! á! yfirvöld! í! Kanada!
(Greenpeace!Canada,!e.d).!

Að! lokum! má! nefna! að! mjög! hávær! mótmæli! hafa! farið! fram,! bæði! í!
Kanada! og! Bandaríkjunum,! vegna! áðurnefndrar! KeyStone! XL! leiðslu! sem! á! að!
liggja!frá!Alberta!til!Texas.!Ekki!nóg!með!að!tvær!milljónir!manna!hafi!komið!með!
athugasemdir! þess! efnis! að! hætta! eigi! við! leiðsluna! og! að! 10.000! manns! hafi!
staðið! fyrir! mótmælum! heldur! hafa! 100! vísindamenn! og! hagfræðingar! skrifað!
undir! beiðni! til! Barack! Obama,! forseta! Bandaríkjanna! og! John! Kerry,!
utanríkisráðherra!Bandaríkjanna,!um!að!hafna!leiðslunni!(Shope,!2014)!(Shope,!
2014b).! Obama! hefur! verið! tregur! til! þess! að! taka! lokaákvörðun! varðandi!
KeyStone!XL!en!í!apríl!2014!settu!11!þingmenn!úr!Frjálslynda!flokknum!pressu!á!
hann!og!sögðust!vilja!fá!svar,!ekki!seinna!en!31.!maí!þessa!árs!(Krasny,!2014).!
!
Í!þessum!kafla!hefur!verið!farið!yfir!þá!gagnrýni!sem!bæði!setsundrun!og!vinnsla!
olíu!úr!tjörusandi!hafa!kallað!yfir!sig!og!þær!mótmælaaðgerðir!sem!hafa!farið!af!
stað!í!kjölfarið.!Ljóst!er!að!mikil!reiði!og!ótti!hefur!búið!um!sig!meðal!þeirra!sem!
búa!næst!þeim!svæðum!þar!sem!vinnsla! jarðefnaeldsneytis! fer! fram.!Þrátt! fyrir!
mikil! andmæli,! mótmæli! og! aðgerðir! íbúa! og! umhverfisverndunarsinna! virðist!
það! skila! litlum! sem! engum! árangri.! Yfirvöld,! hvort! sem! er! í! Kanada! eða!
Bandaríkjunum,! hafa! ítrekað! gert! lítið! úr! afleiðingum! aðferðanna! og! hafa! að!
sama!skapi!gert!allt! sem! í!þeirra!valdi!stendur! til!þess!að!stækka!orkuiðnaðinn!
áfram,! í! skugga! rýmkaðrar! löggjafar! sem! leyfir! iðnaðinum! að! komast! upp!með!
næstum!því!hvað!sem!er.!
! "
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Niðurstöður"
Eftir!því! sem!neyslumenningin! eykst,! þeim!mun!meiri! verður! eftirspurnin! eftir!
orku.!Ljóst!er!að!ákveðnar!tegundir!náttúruauðlinda!endast!ekki!að!eilífu,! til!að!
mynda!munu!hefðbundnar!olíulindir!renna!til!þurrðar!og!kolanámur!tæmast.!Ef!
miðað!er!við!kenningu!Hubbert!um!hámarksframleiðslu!á!olíu!í!heiminum!þá!ætti!
hámarkinu!nú!þegar!að!hafa!verið!náð!og!olíufundum!ætti!að!hafa!fækkað.!Hins!
hefur! hið! gagnstæða! gerst! og! orkuframleiðsla! fer! sívaxandi,! samhliða! aukinni!
iðnvæðingu! heimsins! alls.! Hubbert! hafði! skjátlast! vegna! þess! að! hann! gerði!
hvorki! ráð! fyrir! breyttum! efnahagslegum! aðstæðum!né! þeirri! tækniþróun! sem!
átti!eftir!að!eiga!sér!stað!í!framtíðinni.!

Miðað!við!núverandi!orkuþörf!heimsins,!og!þá!sérstaklega!hins!vestræna!
heims,!verður!ekki!hjá!því!komist!að!skoða!hvern!þann!kost!annan!sem!völ!er!á!
við! að! framleiða! orku.! Því! hafa! orkulindir! sem! áður! var! of! dýrt! að! nýta! orðið!
fýsilegur!kostur!í!dag!vegna!síhækkandi!olíuverðs!og!vegna!þverrandi!olíulinda.!Í!
rauninni!var!það!óttinn!við!orkuleysið! sem!ýtti!mönnum!áfram! í! að!kanna!það!
hvort! að! aðrar! leiðir! væru! færar.! Eftir! miklar! prófanir! og! rannsóknir! varð!
mönnum! ljóst! að! sannarlega! væru! aðrar! leiðir! í! boði! en! þar! sem! þær! voru! of!
flóknar! og! of! kostnaðarsamar! voru! þær! ekki! hagkvæmar! á! þeim! tíma.! Það! var!
ekki!fyrr!en!olíuverð!fór!að!hækka!að!menn!gátu!hugsað!sér!að!hefja!framleiðslu!
á!jarðefnaeldsneyti!með!þessum!nýju!aðferðum.!Frá!árinu!2002!hefur!verð!á!olíu!
einungis! farið! hækkandi.! Það! hefur! orðið! til! þess! að! nýjar! aðferðir! við!
jarðefnaeldsneytisvinnslu!hafa!farið!eins!og!eldur!um!sinu!um!heimsbyggðina!og!
talað! hefur! verið! um! svokallaðar! bólur! í! því! sambandi.! Þannig! hefur! orðið!
tjörusandabóla! í! Kanada! og! setsundrunarbóla! í! Bandaríkjunum.! Kanada! hefur!
gerst! helsti! innflutningsaðili! Bandaríkjanna! á! olíu! og! Bandaríkin,! sem! áttu! í!
gríðarlegum!orkuvanda!fyrir!örfáum!árum!hafa!nú!tekið!að!flytja!út!eigið!setgas.!
Auk! þess! hefur! djúpsjávarborun! aukist! upp! úr! öllu! valdi! og! tekið! fram! úr!
olíuborunum!á!landi.!Allar!þessar!aðferðir!hafa!að!miklu!leyti!slegið!á!þann!ótta!
sem!fyrir!var!vegna!yfirvofandi!orkuskorts.!Sú!spurning!sem!er!því!aðkallandi! í!
dag! er! ekki! hvort! jarðefnaeldsneyti! klárist,! heldur! hvort! vistkerfið! þoli!
áframhaldandi!nýtingu!þess.!

Það! er! deginum! ljósara! að! þessar! nýju! aðferðir! eru! hvort! tveggja!
áhættusamar!og!skaðlegar!umhverfinu!og!þá!skiptir!engu!hvort!um!er!að!ræða!
djúpsjávarborun,! setsundrun! eða! tjörusandavinnsla.! Fari! eitthvað! úrskeðis! við!
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djúpsjávarborun!verða!afleiðingarnar!skelfilegar!fyrir!lífríkið!í!sjónum,!að!ekki!sé!
talað! um! þær! skemmdir! sem! verða! á! ströndum! í! kring.! Það! sannaðist! þegar!
slysið! í!Mexíkó3flóa!átti! sér! stað!árið!2010!en!það!var! stærsta! slys,!hingað! til,! í!
sögu!olíuiðnaðar.!Nú,!þegar!aðstæður!hafa!breyst!á!Norður3Íshafi,!jöklar!bráðnað!
og!skipaleiðir!opnast,!hafa!alþjóðleg!orkufyrirtæki,!sem!og!þau!lönd!sem!liggja!að!
Norður3Íshafi,! hugsað! sér! gott! til! glóðarinnar! og! áformað! að! hefja! þar!
djúpsjávarborun.! Hins! vegar! eru! aðstæður! þar! allt! aðrar! en! á! hlýrri!
sjávarsvæðum.!Komi!upp!leki,!sem!er!nokkuð!víst,!mun!það!hafa!afdrifaríkar!og!
jafnvel!óafturkræfar!afleiðingar!í!för!með!sér!á!vistkerfi!Norður3Íshafs.!Það!er!því!
gríðarleg! umhverfisleg! áhætta! sem!menn! eru! tilbúnir! að! taka! til! þess! eins! að!
svala!orkuþörf!mannkyns.!

Til!þess!að!vinna!gas!með!setsundrun!þarf!fyrst!að!bora!holur.!Holur!hafa!
verið! boraðar! vítt! og! breitt! um! Bandaríkin! og! engu! máli! skiptir! hvar! borhola!
lendir,! lendi! hún! í! bakgarðinum! hjá! einhverjum! er! lítið! sem! ekkert! sem!
viðkomandi! getur! gert! til! að! losna! við! hana.! Við! setsundrun! losna!
gróðurhúsalofttegundir! í! andrúmsloftið! og! mengunarefni! slæðast! í! grunnvatn,!
auk! þess! sem! dæling! fráveituvatns! niður! í! jörðina! getur! valdið! meðalstórum!
jarðskjálftum! á! svæðum! í! kring.! Vatnið! inniheldur! svo! hátt!magn! af!metani! að!
það!er!hægt!að!kveikja!í!því.!Þetta!hefur!orðið!til!þess!að!fjöldi!fólks!hefur!þurft!
að!hætta!að!drekka!vatnið!sitt!og!jafnvel!hætta!að!þvo!sér!upp!úr!því,!svo!eitrað!
er!það.!Tilkynnt!hefur!verið!um!ýmsa!kvilla!hjá!fólki!í!þessu!sambandi.!!

Afar! svipuð! röð! atvika! á! sér! stað! við! tjörusandavinnslurnar! í! Alberta! í!
Kanada.! Til! þess! að! vinna! olíu! úr! tjörusandi! í! Alberta! þarf! að! byrja! á! því! að!
höggva!ógrynni! trjáa.!Vinnslunni! sjálfri! fylgja!ótal!krabbameinsvaldandi!efni!og!
mikið!magn!gróðurhúsalofttegunda.!Þar!að!auki!er!menguðu!vatni!frá!vinnslunni!
komið! fyrir! í! affallstjarnir! sem! liggja! afar! nálægt! Athabasca3ánni.! Rannsóknir!
hafa! sýnt! að! mikið! magn! mengunarefna! hefur! slæðst! í! ánna! og! þar! með!
Athabasca3vatnið!og!umhverfið!í!kring.!Það!fólk!sem!býr!í!nálægð!við!vinnslurnar!
sjálfar,! Chipewyan3frumbyggjarnir,! upplifir! áhrifin! frá!þeim! í! eigin!umhverfi! og!
jafnvel!á!eigin!skinni.!Tíðni!krabbameina!hefur!farið!fram!úr!öllu!valdi,!hvort!sem!
er!í!mönnum!eða!dýrum.!Frumbyggjarnir!eru!þannig!neyddir!til!þess!að!leggja!af!
sínum!hefðbundna!lífsstíl!eða!einfaldlega!flytja!burt.!

Þrátt!að!rannsóknir!hafi! ítrekað!sýnt!að!báðum!aðferðunum,!setsundrun!
og! tjörusandavinnslu,! fylgi! ótal! mengunarefni! hefur! iðnaðurinn! blásið! á! slíkar!
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yfirlýsingar! og! talið! þær! með! öllu! ómarktækar.! Yfirvöld,! hvort! sem! er! í!
Bandaríkjunum! eða! Kanada,! hafa! haldið! því! fram! að! efnin! sem! fundist! hafi! í!
áðurnefndum!rannsóknum!séu!efni!sem!myndist!náttúrulega!og!sé!ekki!að!rekja!
til!aðferðanna!sjálfra.!Eftir!langt!baráttuferli!var!vandamálið!loksins!viðurkennt!í!
Kanada! og! hafist! handa! við! að! útbúa! heimsklassaeftirlitskerfi! með!
tjörusöndunum.!Í!Bandaríkjunum!virðast!yfirvöld!hins!vegar!afar!treg!til!þess!að!
viðurkenna! að! iðnaðinum! fylgi! einhver! mengun! þótt! niðurstöður!
Umhverfsverndunarstofnunar!Bandaríkjanna!hafi! sýnt!að!annað.!Af!einhverjum!
ástæðum! hefur! stofnunin! ítrekað! dregið! úr! niðurstöðum! sínum! eða! jafnvel!
dregið! þær! alfarið! tilbaka.! Hefur! það! vakið! upp! spurningar! hjá!
umhverfisverndunarsinnum! sem! velta! fyrir! sér! hvort! tenging! sé! á! milli!
stjórnvalda!og!orkufyrirtækjanna!eiga!hlut!að!máli.!

Stjórnvöld,!sem!yfirleitt!eru!í!samstarfi!við!orkufyrirtækin!sjálf,!hafa!sinna!
hagsmuna! að! gæta! efnahagslega! séð! og! virðast! stundum! gleyma! sér! í!
skammtímagróða! í! stað! þess! að! hugsa! fram! í! tímann! með! sjálfbærni! og!
samfélagsábyrgð!að!leiðarljósi.!Þegar! lagasetning!í!viðkomandi! landi!er! farin!að!
snúast!að!því!að!gera! iðnaðinum!það!auðveldara!stunda!vinnslu!sína!og! jafnvel!
auka!hana!með!tilheyrandi!mengun!þá!er!það!eitt!víst!að!skammvinnur!hagnaður!
og! orkuöryggi! er! farið! að! skipta! meira! máli! heldur! en! velferð! borgaranna! í!
landinu.! Því! þarf! að! fara! af! stað! vitundarvakning! hjá! alþjóðasamfélaginu! sem!
getur! svo! sett! þrýsting! á! ríki! eins! og! Kanada! og! Bandaríkin! með! einhverjum!
leiðum.! Sem!betur! fer! er! sú!vitundavakning!hafin! í! kjölfar!þeirra!umsvifamiklu!
mótmæla! sem! orðið! hafa! í! þessu! sambandi.! Auk! þess! þarf! að! skapa! vilja! hjá!
auðlindaríkum! ríkjum! til! þess! að! einblína! ekki! um! of! á! eina! auðlind! heldur!
jafnframt! að! setja! fé! í! nýsköpun! og! þróun! á! umhverfisvænni! orku.! Því! það! er!
nokkuð! ljóst! að! framtíð! íbúa! jarðar! getur! ekki! legið! í! auðlindum! sem!munu! á!
endanum!tortíma!henni.!
!
! "
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Lokaorð"
Við! vinnslu! verkefnisins! fékk! höfundur! nýja! sýn! á! umhverfisvernd! og! opnaði!
augun! fyrir! ýmsu! sem! hann! hafði! ekki! velt! fyrir! sér! áður.! Til! að! mynda! hafði!
höfundur!ekki!hugmynd!um!tjörusanda!og!setsundrun! fyrir!um!ári!síðan.!Þykir!
höfundi!það!ótrúlegt!í!ljósi!þess!hversu!miklar!afleiðingar!hljótast!af!viðkomandi!
vinnsluaðferðum.! Því! hefur! verkefnavinnan! verið! ansi! fróðleiksrík! og! krefjandi!
en! umfram! allt! mun! eftirtektarsamari! varðandi! umhverfismál.! Þar! sem!
undrafyrirbærið!Facebook!er!orðinn!hluti!af! lífi!nútímafólks!er!skemmst!frá!því!
að! segja! að! höfundur! hefur! nú! sett! svokallað! “like”! á! fjöldann! allan! af!
umhverfisverndarsíðum! og! fylgist! jafnframt! vel! með! stöðu! mála! Chipewyan3
frumbyggjanna! í! gegnum! Facebook.! Á! hverjum! degi! birtast! fréttir! af!
umhverfisspjöllum! víðsvegar! um! heiminn! og! af! þeim! gífurlegu! áhrifum! sem!
mennirnir!hafa!haft!á!náttúruna!til!þess!að!svala!þörf!sinni!fyrir!orku.!!
Það!er!einlæg!von!höfundar!að!fleiri!fræðist!um!umhverfismál,!hvort!sem!það!er!í!
gegnum! Facebook! eða! aðra! miðla,! ef! það! stuðlar! að! því! að! fólk! standi! upp! í!
auknum!mæli!gegn!því!ofríki!sem!náttúran!má!sæta!af!höndum!orkufyrirtækja!í!
samstarfi!við!yfirvöld!auðlindaríkra!landa.!"
! "



!

!56!

Heimildaskrá"
Alberta.! (e.d.a).! Energy’s& History& in& Alberta.& Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.energy.gov.ab.ca/About_Us/1133.asp!!
!
Alberta.! (e.d.b).! What& is& Oil& Sands?! Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/793.asp!
!
Alberta.! (e.d.c).! Oil& Sands& 101:& Resource.! Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/1715.asp!!
!
Alberta.! (e.d.d).! Reclamation.& Sótt! 26.! mars! 2014! af!

http://www.oilsands.alberta.ca/reclamation.html!!!
!
Alberta.! (e.d.e).! Facts& and& Statistics.& Sótt! 26.! mars! 2014! af!

http://www.energy.alberta.ca/oilsands/791.asp!!
!
Alberta.! (e.d.f).! Oil& Sands& 101:& Recovery.! Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/1719.asp!!!
!
Alberta.! (e.d.g).! Oil& Sands& 101:& Reclamation.& Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/1722.asp!!
!
Alberta.! (e.d.h).! Oil& Sands& 101:& Shutdown.! Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/1721.asp!!
!
Alberta.! (e.d.i).! U.S.& Economic& Impact& Oil& Calculator.& Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://oilsands.alberta.ca/USEconomicImpactOilCalculator.html!!
!
Alberta.! (2012).! Energy& Annual& Report& 201142012.! Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.energy.alberta.ca/Org/Publications/AR2012.pdf!!
!
Alberta.! (2013a,! nóvember).! Talk& About& Oil& Sands.& Sótt! 26.! mars! 2014! af!

http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/pdfs/FactSheet_OilSands.pdf!!
!
Alberta.! (2013b,! nóvember).! Oil& Sands:& Water.! Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.oilsands.alberta.ca/FactSheets/Water_FSht_Nov_2013_Online.
pdf!!

!
Alberta.! (2014a,! janúar).! Oil& Sands:& Economic& Benefits.! Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://www.oilsands.alberta.ca/FactSheets/Economic_FSht_Jan_2014.pdf!!
!
Alberta.! (2014b,! mars).! Oil& Sands:& Greenhouse& Gases.& Sótt! 12.! apríl! 2014! af!

http://www.oilsands.alberta.ca/FactSheets/GHGs_FSht_March_2014.pdf!!
!
Alberta! Cancer! Board.! (2009,! febrúar).! Cancer! Incidence! in! Fort! Chipewyan,!

Alberta! 199532006.! Sótt! 5.! apríl! 2014! af!
http://www.ualberta.ca/~avnish/rls320093023063fort3chipewyan3
study.pdf!!

!



!

!57!

Alberta! Energy! Regulator.! (2014).! Crude& Bitumen.& Sótt! 26.! mars! 2014! af!
http://www.aer.ca/data3and3publications/statistical3reports/st98!!

!
Alberta!Federation!of!Labour.!(2011,!22.!apríl).!Who&Owns&Our&Oil&Sands?&Foreign&

corporations& stake& their& claims& to& our& resources.! Sótt! 27.! mars! 2014! af!
http://www.afl.org/index.php/May32011/who3owns3our3oil3sands3
foreign3corporations3stake3their3claims3to3our3resources.html!!

!
Alberta!Health!Services.!(2009,!6.!febrúar).!News&Release:&Fort&Chipewyan&cancer&

study& findings& released.& Sótt! 4.! apríl! 2014! af!
http://www.albertahealthservices.ca/rls/ne3rls320093023063fort3
chipewyan3cancer.pdf!!

!
AMAP.!(2012).!Arctic&Climate&Issues&2011:&Changes&in&Arctic&Snow,&Water,&Ice,&&and&

Permafrost.! Sótt! 12.! apríl! 2014! af!
http://www.amap.no/documents/doc/arctic3climate3issues320113
changes3in3arctic3snow3water3ice3and3permafrost/129!!

!
Andrew! Nikiforuk.! (e.d.).! Biography.! Sótt! 18.! apríl! 2014! af!

http://andrewnikiforuk.com/page5/page5.html!!
!
Ari!Trausti!Guðmundsson,!Auður!H.! Ingólfsdóttir,!Árni!Finnsson,! Ingibjörg!Elsa!

Björnsdóttir.! (2002).! Jörðin! og! við.! Í! Auður! H.! Ingólfsdóttir! (ritstjóri),!
Grænskinna!(bls.!12325).!Reykjavík:!Mál!og!menning.!

!
Armstrong,!B.,!Dennis,!J.,!Cantor,!K.,!Barker,!K.,!Tobias,!M.!og!King,!M.!(2009).!Fort&

Chipewyan& Cancer& Study& Findings:& Independent& Peer& Reviews.& Sótt! 4.! apríl!
2014! af! http://www.albertahealthservices.ca/rls/ne3rls320093023063fort3
chipewyan3independent3reviews.pdf!!

!
Athabasca! Chipewyan! First! Nation.! (e.d.).! Treaty& 8.& Sótt! 26.! mars! 2014! af!

http://www.acfn.com/#!treaty38/cqk2!!
!
Atkin,! E.! (2014,! 1.! apríl).! Tar! Sands! May! Have! Caused! Sickness! That! Forced!

Families! From!Homes,! Canadian!Regulator! Says.!ClimateProgress.! Sótt! 15.!
apríl! 2014! af!
http://thinkprogress.org/climate/2014/04/01/3421804/tar3sands3
cancer3update/!!

!
Auður!H.! Ingólfsdóttir.! (2002).!Umhverfi! og! efnahagur.! Í!Auður!H.! Ingólfsdóttir!

(ritstjóri),!Grænskinna!(bls.!26338).!Reykjavík:!Mál!og!menning.!
!
Brundtland,! G.! H.! (1987).!Our& Common& Future,& Chapter& 2:& Towards& Sustainable&

Development.! Sótt! 15.! mars! 2014! af! http://www.un3documents.net/ocf3
02.htm!!

!
Black,!B.!C.!(2012).!Crude&Reality:&Petroleum&in&World&History.&Lanham:!Rowman!

&!Littlefield!Publishers,!Inc.!
!



!

!58!

BP.! (e.d.a).! Oil& Prices.& Sótt! 14.! mars! 2014! af!
http://www.bp.com/en/global/corporate/about3bp/energy3
economics/statistical3review3of3world3energy32013/review3by3energy3
type/oil/oil3prices.html!!

!
BP.! (e.d.b).! Oil& reserve& in& numbers& in& this& review.! Sótt! 1.! mars! 2014! af!

http://www.bp.com/en/global/corporate/about3bp/energy3
economics/statistical3review3of3world3energy32013/review3by3energy3
type/oil/oil3reserves/oil3reserve3in3numbers3in3this3review.html!

!
BP.! (e.d.c).! Conversion& factors.& Sótt! 1.! mars! 2014! af!

http://www.bp.com/en/global/corporate/about3bp/energy3
economics/statistical3review3of3world3energy32013/using3the3
review/Conversionfactors.html!

!
BP.! (e.d.d).! Oil& reserves.! Sótt! 1.! mars! 2014! af!

http://www.bp.com/en/global/corporate/about3bp/energy3
economics/statistical3review3of3world3energy32013/review3by3energy3
type/oil/oil3reserves.html!

!
BP.! (e.d.e).! Oil& reserve& definitions.! Sótt! 1.! mars! 2014! af!

http://www.bp.com/en/global/corporate/about3bp/energy3
economics/statistical3review3of3world3energy32013/review3by3energy3
type/oil/oil3reserves/oil3reserve3definitions.html!

!
BP.!(e.d.f).!BP&Statistical&Review&of&World&Energy&June&2013.!Sótt!15.!mars!2014!af!

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical3
review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf!

!
BP.! (e.d.g).! Post& War.& Sótt! 17.! mars! 2014! af!

http://www.bp.com/en/global/corporate/about3bp/our3history/history3
of3bp/post3war.html!!

!
BP.! (e.d.h).! Late& century.! Sótt! 17.! mars! 2014! af!

http://www.bp.com/en/global/corporate/about3bp/our3history/history3
of3bp/late3century.html!!

!
BP.! (e.d.i).! Containing& the& Leak.& Sótt! 16.! apríl! af!

http://www.bp.com/en/global/corporate/gulf3of3mexico3
restoration/deepwater3horizon3accident3and3response/containing3the3
leak.html!!

!
Canadian!Energy!Research!Institute.!(2013,!október).!Recent&Foreign&Investment&

in& the& Canadian& Oil& and& Gas& Industry.& Sótt! 26.! mars! 2014! af!
http://www.ceri.ca/images/stories/20133103
24_Foreign_Investment_in_Cdn_Oil_and_Gas_Industry.pdf!!

!
CBC! News.! (2010,! 30.! ágúst).!Oilsands&mining& linked& to& Athabasca& River& toxins.!

Sótt! 2.! apríl! 2014! af! http://www.cbc.ca/news/technology/oilsands3
mining3linked3to3athabasca3river3toxins31.877292!!



!

!59!

!
CBC! News.! (2013,! 6.! september).! Enbridge’s& Kalamazoo& cleanup& dredges& up& 34

year4old& oil& spill.& Sótt! 12.! apríl! 2014! af!
http://www.cbc.ca/news/politics/enbridge3s3kalamazoo3cleanup3
dredges3up333year3old3oil3spill31.1327268!!

!
CBC!News.!(2014,!21.!mars).!Alberta&leads&country&in&population&growth.!Sótt!14.!

apríl! 2014! af! http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/alberta3leads3
country3in3population3growth31.2582062!

!
Cupas,!A.!C.!(2009).!The!Not3So3Safe!Drinking!Water!Act:!Why!We!Must!Regulate!

Hydraulic!Fracturing!at!the!Federal!Level.!William&and&Mary&Environmental&
Law& and& Policy& Review,& 33,& 605.! Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context
=wmelpr&sei3
redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.is%2Fscholar_url%3Fhl
%3Den%26q%3Dhttp%3A%2F%2Fscholarship.law.wm.edu%2Fcgi%2Fvi
ewcontent.cgi%253Farticle%253D1038%2526context%253Dwmelpr%26
sa%3DX%26scisig%3DAAGBfm3zPEng7bleFgiXeotaXGUx7iq3
LA%26oi%3Dscholarr%26ei%3Da41RU3
7PIee57Aac9IGAAQ%26ved%3D0CCcQgAMoATAA#search=%22http%3A
%2F%2Fscholarship.law.wm.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%
3D1038%26context%3Dwmelpr%22!!

!
Curry,! B.! og! Mccarthy,! S.! (2011,! desember).! Canada! formally! abandons! Kyoto!

Protocol! on! Climate! Change.! The& Globe& and& Mail.& Sótt! 5.! mars! 2014! af!
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canada3formally3
abandons3kyoto3protocol3on3climate3change/article4180809/!

!
Crooks,!E.!(2009,!1.!desember).!The!burning!issue.!Financial&Times&Lexicon.!Sótt!

1.! mars! 2014! af! http://www.ft.com/intl/cms/s/2/2a457d523de11311de3
b8e2300144feabdc0.html#axzz2zRdFjDOM!!

!
Deffeyes,! K.! S.! (2008).! Hubbert's& peak:& the& impending& world& oil& shortage& (New&

Edition).!Princeton:!Princeton!University!Press.!
!
Donahue,!B.!(2010,!21.!desember).!Time!to!rebuild!monitoring!from!the!ground!

up.! Water& Matters.& Sótt! 3.! apríl! 2014! af! http://www.water3
matters.org/blog/419%20%20,%20%20http://tarsandssolutions.org/in3
the3media/experts3flunk3albertas3monitoring3of3rivers3lakes3near3oilsands!!

!
Droitsch,!D.!og!Simieritsch,!T.!(2010,!september).!Canadian!Aboriginal!Concerns!

With!Oil!Sands:!A!compilation!of!key!issues,!resolutions!and!legal!activities.!
The& Pembina& Institute.! Sótt! 3.! mars! 2014! af!
http://www.pembina.org/pub/2083!!

!
Ebrahimzadeh,! C.! (2012,! 28.!mars).! Dutch! Disease:!Wealth!Managed! Unwisely.!

International& Monetary& Fund.& Sótt! 17.! febrúar! 2014! af!
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/dutch.htm!!

!



!

!60!

Eilperin,!J.!og!Mufson,!S.!(2010,!22.!júlí).!As!U.S.!suspends!deep!water!oil!drilling,!
other! nations! move! ahead.! The& Washington& Post.& Sótt! 18.! apríl! 2014! af!
http://www.washingtonpost.com/wp3
dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072105937.html!

!
Ellsworth,! W.! L.! (2013,! 12.! júlí).! Injection3Induced! Earthquakes.! Science,&

341(6142).! Sótt! 16.! apríl! 2014! af!
http://www.sciencemag.org/content/341/6142/1225942!!

!
Energy!Resources!Conservation!Board.!(2013,!maí).!ST9842013:&Alberta’s&Energy&

Reserves& 2012& and& Supply/Demand& Outlook& 201342022.! Sótt! 12.! febrúar!!
2014!af!http://www.aer.ca/documents/sts/ST98/ST9832013.pdf!!

!
Environment! Canada.! (2013,! október).!Canada’s&Emission&Trends.! Sótt! 12.! apríl!

2014! af! http://www.ec.gc.ca/ges3ghg/985F05FB347443426938C1A3
D443F8A86814/10013Canada's%20Emissions%20Trends%202013_e.pdf!!

!
Fischetti,! M.! (2013,! 20.! ágúst).! Groundwater! Contamination!May! End! the! Gas3

Fracking! Boom.& Scientific& American.& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://www.scientificamerican.com/article/groundwater3contamination3
may3end3the3gas3fracking3boom/!!

!
Flegg,!E.!(2013,!mars).!Harper!Government!Lobbies!US!Media!on!Tar!Sands!and!

KXL! Pipeline,! Documents! Reveal.! Desmog& Canada.& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://www.desmog.ca/2013/03/07/harper3government3lobbies3us3
media3tar3sands3and3kxl3pipeline3documents3reveal!

!
Global! Language! Monitor.! (2011,! 6.! desember).! Top&Words& of& 2011& ‘Occupy’& is&

2011& Word& of& the& Year.& Sótt! 16.! apríl! 2014! af!
http://www.languagemonitor.com/911/top3words3of32011/!!

!
Greenpeace! Canada.! (e.d.).! Tar& Sands.& Sótt! 17.! apríl! 2014! af!

http://www.greenpeace.org/canada/en/campaigns/Energy/tarsands/!!
!
Griswold,!E.!(2012,!21.!september).!How!‘Silent!Spring?!Ignited!ti!Environmental!

Movement.! The& New& York& Times.& Sótt! 17.! apríl! 2014! af!
http://www.nytimes.com/2012/09/23/magazine/how3silent3spring3
ignited3the3environmental3movement.html?pagewanted=all&_r=0!!

!
The!Guardian.!(2011,!13.!desember).!Canada&pulls&out&of&Kyoto&protocol.&Sótt!14.!

apríl! 2014! af!
http://www.theguardian.com/environment/2011/dec/13/canada3pulls3
out3kyoto3protocol!!

!
The!Guardian.! (2014,!6.! janúar).!Fracking&contamination&more&common&than&US&

states& reports,& says& new& review.! Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://www.theguardian.com/environment/2014/jan/06/drilling3
pollution3complaints3state3reports3pennsylvania!!

!



!

!61!

Harvey,!F.!og!Walker,!S.!(2013,!19.!nóvember).!Arctic!oil!spill!is!certain!if!drilling!
goes! ahead,! says! top! scientist.! The& Guardian.& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/19/arctic3oil3drilling3
russia!!

!
Hubbert,!M.!K.!(1956).&Nuclear!energy!and!the!fossil!fuel.&Drilling&and&production&

practice.! Houston:! American! Petroleum! Institute.! Sótt! 20.! janúar! 2014! af!!
http://www.hubbertpeak.com/hubbert/1956/1956.pdf!

!
Hughes,! J.!D.! (2013).!Drill,&Baby,&Drill:&Can&Unconventional&Fuels&Usher& in&a&New&

Era&of&Energy&Abundance?&Post!Carbon!Institute.!Sótt!14.!nóvember!2013!af!
http://www.postcarbon.org/reports/DBD3report3FINAL.pdf!!

!
Hume,!M.!(2013,!14.!ágúst).!Canada!accused!of! igonoring!NAFTA!obligations!by!

environmental! law! association.!The&Globe&and&Mail.! Sótt! 21.! apríl! 2014! af!
http://www.theglobeandmail.com/news/british3columbia/canada3
accused3of3ignoring3nafta3obligations3by3environmental3law3
association/article13778435/!

!
Inman,! Phillip.! (2013,! 30.! september).! Norway’s! sovereign! wealth! fund! ‘is!

example! for! oil! rich! nations’.! The& Guardian.& Sótt! 22.! apríl! 2014! af!
http://www.theguardian.com/business/2013/sep/30/norway3oil3
sovereign3wealth3fund!

!
The! International! Relations! and! Security! Network.! (2013,! 8.! nóvember).! The&

Global&Arctic:&The&Growing&Arctic&Interests&of&Russia,&China,&the&United&States&
and& the& European& Union.& Sótt! 19.! apríl! 2014! af!
http://www.isn.ethz.ch/Digital3
Library/Articles/Detail/?lng=en&id=172671!!

!
IHS.!(e.d.).!IHS&CERA:&The&Role&of&Deepwater&in&Global&World&Supply.&Sótt!20.!mars!

2014! af! http://press.ihs.com/press3release/energy3power/ihs3cera3role3
deepwater3production3global3oil3supply!!

!
IHS.! (2014,! apríl).! Weekly& Rig& Count.! Sótt! 16.! mars! 2014! af!

http://www.ihs.com/products/oil3gas/ei/drilling3rigs/offshore3weekly3
data.aspx!!

!
Kelly,! E.! N.,! Short,! J.!W.,! Schindler,! D.!W.,! Hodson,! P.! V.,!Ma,!M.! Kwan,! A.! K.! og!

Fortin,! B.! L.! (2009,! 23.! október).! Oil! sands! development! contributes!
policyclic! aromatic! compounds! to! the!Athabasca!River!and! its! tributaries.&
Proceedings& of& the& National& Academy& of& Science& of& the& United& States& of&
America.! Sótt! 30.! mars! 2014! af!
http://www.pnas.org/content/106/52/22346.full!!

!
Kotler,!P.,!Armstrong,!G.,!Wong,!V.!og!Saunders,!J.!(2008).!Principles&of&Marketing.!

London:!Pearson!Education!Limited!(5.!útgáfa).!
!
Krasny,! R.! (2014,! 10.! apríl).! Democratic! Senators! Press! Obama! For! Keystone!

Decision.! The& Huffington& Post.& Sótt! 17.! apríl! 2014! af!!



!

!62!

http://www.huffingtonpost.com/2014/04/10/obama3
keystone_n_5125157.html!!

!
Krauss,!C.!(2014,!13.!mars).!U.S.!Agrees!to!Allow!BP!Back!Into!Gulf!Waters!to!Seek!

Oil.! The& New& York& Times.& Sótt! 17.! apríl! 2014! af!
http://www.nytimes.com/2014/03/14/business/energy3
environment/epa3to3lift3suspension3of3oil3leases3for3bp.html!!

!
Laherrère,! J.! H.! (2000,! 18.! febrúar).! The& Hubbert& Curve:& Its& Strengths& and&

Weaknesses.&Sótt!14.!febrúar!2014!af!http://dieoff.org/page191.htm!!
!
Linnitt,! C.! (2014,! 29.! janúar).! Andrew! Nikiforuk:! Canada’s! Petrostate! Has!

“Dramatically! Diminished! Our! International! Reputation”.!Desmog&Canada.&
Sótt! 17.! apríl! 2014! af! http://desmog.ca/2014/01/28/andrew3nikiforuk3
canada3petrostate3dramatically3diminished3international3reputation!!

!
Ljunggren,!D.! og! Palmer,! R.! (2011,! 13.! desember).! Canada! to! pull! out! of! Kyoto!

Protocol.! Financial& Post.& Sótt! 14.! apríl! 2014! af!
http://business.financialpost.com/2011/12/13/canada3to3pull3out3of3
kyoto3protocol/!!

!
Lustgarten,!A.!(2013,!3.!júlí).!EPA!Abandons!Fracking!Study!In!Pavilion,!Wyoming!

Following!Similar!Closed!Investigations.!The&Huffington&Post.&Sótt!16.!apríl!
2014!af!http://www.huffingtonpost.com/2013/07/03/epa3fracking3study3
pavillion3wyoming_n_3542365.html!!

!
Maier,!L.!V.! (2014,!30.!október).!Norwegian!Oil!and!Gas!Technology!and!Know3

How! Driving! Deep!Water! Activity.!Andrews&Kurth.&Sótt! 18.! mars! 2014! af!
http://www.andrewskurth.com/media/pressroom/1656_13341_Maier%2
0Article_10.13_F2.pdf!!

!
National!Comission!on!the!BP!Deepwater!Horizon!Oil!Spill!and!Offshore!Drilling.!

(2010,!14.!nóvember).!A&Brief&History&of&Offshore&Oil&Drilling.&Sótt!16.!mars!
af!
http://permanent.access.gpo.gov/gpo182/A%20Brief%20History%20of%
20Offshore%20Drilling%20Working%20Paper%208%2023%2010.pdf!!

!
National! Resources! Canada.! (2012,! 14.! desember).! Canadian& and& U.S.& Crude&

Pipelines& –& All& proposals.& Sótt! 26.! mars! 2014! af!
http://www.nrcan.gc.ca/energy/fuel3prices/gasoline3reports/4781!!

!
Neil! Young! News.! (2013,! ! 9.! desember).! Neil& Young& To& Perform& Four& Benefit&

Shows& in& Canada& Jan& 2014& +& London’s& Hyde& Park.! Sótt! 18.! apríl! 2014! af!
http://neilyoungnews.thrasherswheat.org/2013/12/neil3young3to3
perform3four3benefit.html!!

!
Nikiforuk,!A.!(2010).!Tar&sands:&Dirty&oil&and&the&future&of&a&continent.!Vancouver:!

Greystone!Books!Ltd. 
!



!

!63!

Norden.! (e.d.).! Jarðefnaeldsneyti.! Sótt! 15.! febrúar! 2014! af!
http://www.norden.org/is/um3
samstarfid/samstarfssvid/orka/jardefnaeldsneyti!

!
Organisation!of! the!Petroleum!Exporting!Countries.! (e.d.).!Brief&History.&Sótt!14.!

mars!2013!af!http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm!!
!
Pennsylvania! Office! of! Homeland! Security.! (2010,! 30.! ágúst).! Pennsylvania&

Intelligence& Bulletin& No.& 131.& Sótt! 17.! apríl! 1014! af!
http://www.propublica.org/documents/item/pennsylvania3intelligence3
bulletin3no.31313aug.33032010!!

!
Pivnic,! E.! (2013,! 6.! október).!Too! little! regulation,! too!much! risk:!An! argument!

against! the! oil! sands.& Vancouver& Observer.& Sótt! 2.! apríl! 2014! af!
http://www.vancouverobserver.com/opinion/too3little3regulation3too3
much3risk3argument3against3oil3sands?page=0,0!!

!
Prime!Minister! of! Canada.! (e.d.a).!Prime&Minister&Stephen&Harper.&Sótt! 15.! apríl!

2014!af!http://pm.gc.ca/eng/node/33806!!
!
Prime! Minister! of! Canada.! (e.d.b)! Mission.& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!

http://pm.gc.ca/eng/mission!!
!
Pyagbara,!L.!S.!!(2007).!The!Adverse!Impacts!of!Oil!Pollution!on!the!Environment!

and!Wellbeing! of! a! Local! Indigenous! Community:! The! Experience! of! the!
Ogoni! People! of! Nigeria.! United& Nations.& Sótt! 22.! apríl! af!
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_IPPE_pyagbara.doc!!

!
Regional! Aquatic! Monitoring! Program.! (e.d.).! RAMP& Steering& Committee&

Membership.! Sótt! 28.! mars! 2014! af! http://www.ramp3
alberta.org/ramp/terms+of+reference/membership/members.aspx!!

!
Regional! Aquatic! Monitoring! Program.! (2008).! Joint& Community& Update& 2008:&

Reporting& Our& Environmental& Activities& to& the& Community.! Sótt! 31.! mars!
2014! af! http://www.ramp3
alberta.org/UserFiles/File/CommunityReports/2008/Joint_commreport_0
8.pdf!!

!
Robertson,!C.!og!Krauss,!C.!(2010,!2.!ágúst).!Gulf!Spill! Is!the!Largest!of! Its!Kind,!

Scientists! Say.! The& New& York& Times.! Sótt! 16.! apríl! 2014! af!
http://www.nytimes.com/2010/08/03/us/03spill.html?_r=3&fta=y&!

!
Schaller,!S.!(2010,!28.!september).!The&Theory&Behind&Peak&Oil.!Sótt!25.!nóvember!

2013! af! http://stefan3schaller.com/2010/09/28/the3theory3behind3peak3
oil/!!

!
Schwartz,! D.! (2010,! 18.! október).! David! Schindler.! CBC& News& Canada.& Sótt! 19.!

apríl!2014!af!http://www.cbc.ca/news/canada/david3schindler31.936809!!
!



!

!64!

Shope,!E.! (2014a,!7.!mars).!Over!2!Million!Comments!Ask! for!a!Rejection!of! the!
Keystone! XL! Tar! Sands! Pipeline.! Natural& Resources& Defense& Council& Staff&
Blog.& Sótt! 17.! apríl! 2014! af!
http://switchboard.nrdc.org/blogs/eshope/over_2_million_comments_ask_
fo.html!!

!
Shope,! E.! (2014b,! 7.! apríl).! More! than! 100! scientists! and! economists! call! for!

rejection! of! Keystone! XL! tar! sands! pipeline.! Natural& Resources& Defense&
Council& Staff& Blog.& Sótt! 17.! apríl! af!
http://switchboard.nrdc.org/blogs/eshope/more_than_100_scientists_and
_e.html!!

!
Sieminski,! A.! (2014,! 27.! mars).! Outlook! for! U.S.! shale! oil! and! gas.! U.S.& Energy&

Information& Administration.& Sótt! 15.! mars! 2014! af!
http://www.eia.gov/pressroom/presentations/sieminski_03272014.pdf!!

!
Solomon,! G.! (2010,! 3.! maí).! The! Other! Oil! Disaster:! Cancer! and! Canada’s! Tar!

Sands.!Natural& Resources& Defence& Council& Staff& Blog.&Sótt! 4.! apríl! 2014! af!
http://switchboard.nrdc.org/blogs/gsolomon/the_other_oil_disaster_cance
r.html!!

!
Souza,! M.! D.! (2013,! 6.! mars).! Harper’s! government! targets! U.S.! reporters! to!

promote! Keystone! XL! pipeline.! Canada.com.! Sótt! 22.! apríl! 2014! af!
http://o.canada.com/business/harper3government3targets3u3s3reporters3
to3promote3keystone3xl3pipeline/#.UTgSMI7rc_v!

!
Treaty! No.! 8.! (1899).! [endurprentaður! 1966].! Sótt! 25.! mars! 2014! af!

http://media.wix.com/ugd/75b7f5_8cbde24a19745ce155be22f595cc9362
.pdf!!

!
United! Nations.! (2004).! World& Population& to& 2300.! Sótt! 15.! mars! 2014! af!

https://www.un.org/esa/population/publications/longrange2/WorldPop
2300final.pdf!!

!
United! Nations! Framework! Convention! on! Climate! Change.! (e.d.a).! Kyoto&

Protocol.& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php!!

!
United! Nations! Framework! Convention! on! Climate! Change.! (e.d.b)! Status& of&

Ratification& of& the& Kyoto& Protocol.! Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php!!

!
United!Nations!Framework!Convention!on!Climate!Change.!(e.d.c).!International&

Emissions& Trading.& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/2
731.php!!

!
United! States! Environmental! Protection! Agency.! (e.d.).!Regulation& of&Hydraulic&

Fracturing& Under& the& Safe& Drinking& Act.! Sótt! 15.! apríl! 2014! af!



!

!65!

http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/
wells_hydroreg.cfm!

!
United! States! Environmental! Protection! Agency.! (2011,! desember).! Draft:!

Investigation! of! Ground! Water! Contaminating! Near! Pavillion,! Wyoming.!
Sótt! 16.! apríl! 2014! af!
http://www2.epa.gov/sites/production/files/documents/EPA_ReportOnP
avillion_Dec3832011.pdf!!

!
U.S.! Department! of! State.! (e.d.a).! Milestones:& 192141936:& The& 1928& Red& Line&

Agreement.& Sótt! 16.! mars! 2014! af!
https://history.state.gov/milestones/192131936/red3line!!

!
U.S.!Department!of!State.!(e.d.b).!Milestones:&196941974:&Oil&Embargo,&197341974..&

Sótt!16.!mars!2014!af!http://history.state.gov/milestones/196931976/oil3
embargo!!

!
U.S.! Energy! Information! Administration.! (2011,! 8.! júlí).! Review& of& Emerging&

Resources:& U.S.& Shale& Gas& and& Shale& Oil& Plays.& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!!!
http://www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/index.cfm#1!!

!
U.S.!Energy! Information!Administration.! (2012,!5.!desember).!What&is&shale&gas&

and& why& is& it& important?& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://www.eia.gov/energy_in_brief/article/about_shale_gas.cfm?src=hom
e3f2!!

!
U.S.! Energy! Information! Administration.! (2013,! júní).! Technically& Recoverable&

Shale&Oil&and&Shale&Gas&Resources:&An&Assessment&of&137&Shale&Formations&in&
41& Countries& Outside& the& United& States.& Sótt! 15.! apríl! 2014! af!
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/overview.pdf!!

!
U.S.!Energy!Information!Administration.!(2013,!23.!júlí).!U.S.&Natural&Gas&Imports&

and& Exports& 2012.& Sótt! 15.! mars! 2014! af!
http://www.eia.gov/naturalgas/importsexports/annual/!!

!
Veðurstofa!Íslands.!(2013,!27.!mars).!Loftslagsbreytingar&og&áhrif&þeirra.!Sótt!13.!

apríl!2014!af!http://www.vedur.is/loftslag/rannsoknir/ipcc/ipcc32013/!!
!
Veðurstofa! Íslands.! (2014).!Áhrif&loftslagsbreytinga:&Úttekt&vinnuhóps&2&hjá&IPCC.!

Sótt!13.!apríl!2014!af!http://www.vedur.is/loftslag/rannsoknir/ipcc/ipcc3
2014/!!

!
Weber,! B.! (2014,! 16.! janúar).! Athabasca! Chipewyan! file! lawsuit! against! Shell’s!

Jackpine! oil! sands! expansion.! Financial& Post.& Sótt! 18.! apríl! 2014! af!
http://business.financialpost.com/2014/01/16/athabasca3chipewyan3file3
lawsuit3against3shells3jackpine3oil3sands3expansion/?__lsa=b60b33602!!

!
The!White! House.! (2012,! 24.! janúar).! Remarks& by& the& President& in& State& of& the&

Union&Adress.!Sótt!15.!apríl!2014!af!http://www.whitehouse.gov/the3press3
office/2012/01/24/remarks3president3state3union3address!!



!

!66!

!
Wilson,! M.! (1968).! Orkan.& (Páll! Theodórsson! þýddi).! Reykjavík:! Almenna!

bókafélagið.!(Upphaflega!gefið!út!1963).!
!
Wingrove,! J.! (2013,! 7.! janúar).! Oil! sands! development! polluting! Alberta! lakes:!

study.! The& Globe& and& Mail.& Sótt! 3.! apríl! 2014! af!
http://www.theglobeandmail.com/news/national/oil3sands3development3
polluting3alberta3lakes3study/article7014184/!

!
Wrigley,! E.! A.! (2010).! Energy& and& the& English& industrial& revolution.! Cambridge!

University!Press.!
!
2012!Oil!Shale!&!Tar!Sands!Programmatic!EIS!Information!Center.!(2012).!About&

Tar&Sands.!Sótt!27.!mars!2014!af!http://ostseis.anl.gov/guide/tarsands/!
!



!

!

!



!

!

!
!
!

! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!


