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Gassrørleiðin South Stream, ið skuldi flyta russiskt gass til Evropa er løgd á ís fyribils. Tað 

segði russiski forsetin Vladimir Putin undir vitjan síni í turkiska høvuðsstaðnum Ankara í 

gjár. 

Grundgevingin hjá Putin fyri at steðga ætlanini, er at Bulgaria enn ikki hevur sagt ja til at 

taka ímóti gassi frá hesi leiðini. 

Stjórin fyri russiska orkurisanum Gazprom, Aleksej Miller, var enn meir avgjørdur og segði 

at "øll South Stream-ætlanin er steðgað." 

- Ætlanin er steðgað. Hatta var tað, var stutta viðmerkingin hjá Miller. 



South Stream-leiðin var dreymurin hjá Putin. Hann ynskti at byggja eina gassleið til 

Evropa sum ikki gekk ígjøgnum Ukraina. Gassleiðin skuldi leggjast á havbotnin í 

Svartahavinum, og koma upp í Bukgaria, áðrenn hon kom inn í ES. 

Ætlanin skuldi kosta einar 250 milliardir krónur, og byrja var at leggja rørini í 2012.. Putin 

var sjálvur til staðar og sveisaði tað fyrsta rørið. 

Men ES hevur allatíðina verið ímóti ætlanini, og hevur hótt við at revsa limalond sum fóru 

við í ætlanina. Hetta skal vera ein orsøk til at Bulgaria ikki hevur játta at vera við enn. 

Putin segði í gjár at um Evropa ikki vil hava gass gjøgnum hesa leiðina, so verður hetta 

ikki bygt. 

- Vit meina at hesin mótviljin gongur ímóti búskaparligu áhugamálunum hjá Evropa, segði 

Putin 

Russiski forsetin var í Ankara í samband við eina avtalu millum Russland og Turkaland um 

gass. Putin hitti turkiska forsetanRecep Tayyip Erdogan. Á tíðindafundinum aftaná segði 

Putin at londini eru samd um eina gassavtalu, og Turkaland fær gass frá Russlandi fyri seks 

prosent lægri prís enn higartil. 
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