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Gazprom hevur boðað frá, at tað er farið undir fyrstu oljuframleiðsluna í russiska
offshore-partinum av Arktis á tí nógv umstrídda Prirazlomnaja-pallinum í Barentshavet.
Hetta er harvið fyrtu ferð, at Russland hevur byrjað framleiðslu frá einum offshore
oljufelti í Arktis. Hetta er pallurin, sum Greenpeace aktivistar í fjør royndu at koma sær
upp á og eftir tað vóru handtiknir.
Felagið metir, at Prirazlomoje-feltið goymir 72 mill. tunnur av olju. Ætlanin er at senda
fyrstu skipslastina av olju frá pallinum um stutta tíð.
Pallurin er serútgjørdur til ísfarvant og stendur á sjálvum havbotninum. Hann er úr stáli
og betong. Nógv av tøknini, sum er brúkt til at gera pallin, er framleidd í Norra, skrivar
Teknisk Ugeblad. Gazprom verður mett at vera russiski pionerurin í Arktis. Felagið hevur

tí eisini stórar ætlanir í øllum tí stóra økinum, har ætlanin er at framleiða bæði olju og
gass. Felagið hevur íalt 30 loyvi í Arktis.
Hóast umhvørvisfelagsskapir sum Greenpeace hava sagt seg bera stóran ótta fyri
møguligum óhappum og oljudálking, so sigur Gazprom, at framleiðslan á pallinum er trygg
og fer ikki at elva til trupulleikar. Felagið vísir m.a. á, at øll borihøvdini eru inni í
sjálvum pallinum, hvat eisini er við til at økja um trygdina.
“Hesin pallurin er ein møgulig umhvørvisbumba, men kortini fer Gazprom undir
framleiðslu. Og nú ætlar felagið eisini at leita eftir meira olju í sama øki, har tað hevur
gjørt avtalu við eitt felag, sum ongar royndir hevur at bora í Arktis, at bora. Hetta er at
gambla við tí viðkvæma Arktis sigur Erlend Tellnes, arktiskur ráðgevi hjá Greenpeace.
Greenpeace sigur at Gazprom hevur brotið lógina í fleiri førum, tí lógin krevur, at tað
verður gjørd ein tilbúgvingarætlan fyri oljuleka upp á 5000 tons, men at felagið bara
hevur gjørt eina ætlan fyri leka uppa 1500 tons av olju. Tellnes sigur eisini, at feløg sum
Gazprom, Shell og Statoil hava sum mál at fara eftir olju og gassi í Arktis, men tað áttu
tey ongantíð at fingið loyvi til, tí Arktis er eitt av heimsins síðstu órørdu nátúrøkjum

