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Valart hotas av jätteoljeprojekt – inblandade nordiska företag gör ingenting

Ett gigantiskt gas- och oljeprojekt på Sakhalin i nordöstra Ryssland har medfört att den sällsynta västra grå-
valen hotas av utrotning. Två havsbukter har drabbats av omfattande miljöförstöring och pipelines dras som 
sträcker sig 80 mil genom mer än 1000 floder och åar, där vilda laxarter normalt leker. Nordiska företag har 
tecknat kontrakt med Sakhalin Energy som driver projektet på drygt fyra miljarder kronor. Sakhalin Energy 
som styrs av Shell, hävdar att projektet följer miljölagar och internationella riktlinjer. SwedWatchs granskning 
visar att det inte stämmer.

– ABB har miljonkontrakt med en kund som har brutit mot nationella lagar och internationella riktlinjer. Trots detta 
har ABB inte agerat. Det är inte acceptabelt, säger Svante Axelsson, Generalsekreterare på Svenska Naturskyddsfören-
ingen (SNF).

SwedWatch har besökt Sakhalin och talat med lokalinvånare, företag, myndigheter och miljörörelsen. Idag släpps rap-
porten ”Oljans pris” som handlar om ett av världens största olje- och gasutvinningsprojekt, där många nordiska leve-
rantörer deltar. Sakhalin Energy bygger en 80 mil lång rörledning för gas och olja från plattformarna utanför nordöstra 
Sakhalin till Anivabukten i söder. Den nya PA-B plattformen installerades i somras, endast sju kilometer från den enda 
kända plats där den utrotningshotade västra gråvalen finner sin föda. Det beräknas endast finns 100 individer kvar av 
denna valart. 

I Anivabukten har 1,4 miljoner ton muddringsmassor dumpats mitt i havsbukten. Lokalbefolkningen berättar hur en 
vacker strandmiljö har förvandlats till en så gott som död strand. Företaget har dömts till böter för brott mot miljöla-
gen och det pågår flera mål mot Sakhalin Energy. Europeiska utvecklingsbanken, EBRD, har under tre år tvekat om 
att ge finansiellt stöd till fas två på grund av att projektet inte har följt bankens miljöpolicy. Nu, när hälften av kon-
struktionen redan är färdigställd och stora skador på miljön redan ägt rum, har Sakhalin Energy presenterat ett tillägg 
till sin miljö- och socialkonsekvensbeskrivning. EBRD, där Sverige har en plats, ska snart ta ställning till om lånet ska 
godkännas.

– Våra skattepengar ska inte gå till att stödja projekt som hotar en valart till utrotning. Sveriges finansminister Pär 
Nuder måste se till att Sveriges direktör i EBRD röstar nej till finansiering av Sakhalin II, säger Ulrika Gunnarsson, 
Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV).

SwedWatch kan visa att nordiska företag som ABB, Consafe Offshore, Aker Kvaerner och Quattro Gemini tillsam-
mans har kontrakt värda över fyra miljarder SEK med Sakhalin II. Flera av företagen uppger att de känner till de ne-
gativa miljökonsekvenserna, men inget av de företag SwedWatch har varit i kontakt med har försökt påverka Sakhalin 
Energy att ta större ansvar för miljön och de sociala frågor. Nu riktar SNF, MJV och SwedWatch ett antal rekommen-
dationer till de nordiska företagen.

För hela rapporten och mer information, se: www.swedwatch.org
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SwedWatch är en förening vars syfte är att undersöka hur företag med svenska kopplingar följer internationella konventioner, 
nationell lagstiftning och etiska riktlinjer om företagande. Medlet är offentlig information till allmänheten. MJV och SNF är två 
av SwedWatchs fem medlemsorganisationer.


