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Land 
Produksjon  

(i 1000 tonn)

Eksport  
(rangering blant  
produsentene), 

CIA factbook

Russland 468 174 2

Saudi Arabia 439 416 1

USA 251 923 16

Iran 203 782 3

Kina 186 318 32

Mexico 161 153 20

Canada 135 734 5

Venezuela 132 097 10

Kuwait 128 376 7

De forente arabiske emirater 121 523 4

Norge 110 658 6

Nigeria 108 216 8

Figur 6.7.  Verdens tolv største oljeprodusenter (2007). 
(Kilde: United Nations Statistics Division)

trale vannveier renner gjennom flere 
land, og konflikter oppstår ofte når et 
land påvirker vannføringen, for eksempel 
ved å anlegge dammer. Blant pågående 
konflikter i verden kan både konflikten 
mellom Israel og Palestina og konflikten 
i Darfur, vest i Sudan, også knyttes til 
strid om knappe vannressurser.  

Mange er bekymret for hvordan klima-
endringene kan komme til å påvirke 
vannsituasjonen i forskjellige deler av 
verden. I Bangladesh er vanntilgangen 
avhengig av breene i Himalaya, og en 
kraftig nedsmelting av disse vil kunne 
føre til en økologisk katastrofe som vil 
ramme millioner av mennesker. I mange 
tett befolkede områder i verden, inklu-
dert i Europa, er man vant til lange pe-
rioder med lite nedbør. Klimaendringene 
kan imidlertid føre til enda kraftigere 
og lenger tørkeperioder, samtidig som 
svært intense nedbørsperioder kan gjøre 
mer skade enn gagn. Mer tørke og usta-
bilt klima kan i framtida gjøre jordbruk 

på jordkloden, men også politiske og øko-
nomiske forhold. Vann er en slik ressurs, 
og i dag er det flere mennesker på jorda 
som dør som følge av manglende tilgang 
på rent vann enn på grunn av krig og kon-
flikter. Tyfus, kolera, difteri og diaré er alle 
utbredte sykdommer som spres gjennom 
urent vann og daglig tar livet av så mange 
som 6000 barn. Verdens helseorganisa-
sjon (WHO) anslår at mer enn en milliard 
mennesker ikke har tilgang til rent vann. 

Mange steder, blant annet i deler av 
Nord-Afrika, har man hatt suksess med 
intensivt drevet jordbruk med kunstig 
vanning som en nødvendig faktor. Men 
det er et problem på sikt når vanningen 
er basert på en gradvis nedtapping av 
grunnvannet, fordi uttaket er større enn 
tilsiget. Det ligger i kortene at vannres-
sursene på et eller annet tidspunkt tar 
slutt, og en økologisk krise inntreffer.
 
Vann er også ofte en kilde til nasjonale 
og internasjonale konflikter. Mange sen-
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