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Den 8. november 2011 begyndte
naturgassen at flyde fra Rusland til
Tyskland via Nordstream I, et sæt
1.224 km lange naturgasrørlednin-
ger på bunden af Østersøen, som
bl.a. krydser dansk territorialfar-
vand. Projektet havde sit udspring
i en frygt for stigende energiknap-
hed, og fortalere for Nordstream I
fremhævede det som et eksempel
på rettidig planlægning, mens kri-
tikere hævdede, at Tyskland blot
ville sikre sig selv en større del af
den tilgængelige naturgas for næ-
sen af partnerne i EU. 

Efter en del skænderier blev pro-
jektet dog godkendt og færdiggjort
i 2012. Sidste år sendte Gazprom,
det store russiske statskontrollede
gasselskab 39,1 mia. kubikmeter
naturgas gennem rørledningerne,
hvilket svarer til 71 pct. af den
maksimale kapacitet. Til sammen-
ligning producerer Danmark ca.
4,6 mia. kubikmeter naturgas år-
ligt. Nu er der planer om at etable-
re Nordstream II, som skal sænkes
ned ved siden af de allerede lagte
rørledninger, og som skal have cir-
ka samme kapacitet. Bag projektet
står Gazprom og energiselskaber
fra Tyskland, Frankrig, Nederlan-
dene og Østrig. Gazprom ejer 50
pct. af konsortiet bag Nordstream
II, og selskabet skal også levere den
planlagte naturgas til forbrugere i
bl.a. de nævnte lande. Anlægsud-
gifterne er henved 75 mia. kr., og
Nordstream II skal efter planen
være klar ved udgangen af 2019.
Hvis projektet ellers bliver god-
kendt af EU-Kommissionen.

Politik i gassen
Der er nemlig gået endnu mere
storpolitik i naturgassen, end der
var for blot få år siden. Investorer-
ne bag Nordstream II fik en første
advarsel i december 2015, da Do-
nald Tusk, formanden for Det Eu-
ropæiske Råd, åbent erklærede, at
projektet »ikke er i EU’s interesse«.
Tusks modstand har været vel-
kendt siden hans tid som polsk re-
geringsleder, men det var alligevel
bemærkelsesværdigt, at han så
klart lagde sig i sporet af de mere
højrøstede kritikere, som vi finder
flest af i Centraleuropa. 

Nordstream II har på den måde
udviklet sig til en konflikt ikke ba-
re mellem EU og Rusland, men og-
så mellem forskellige EU-med-
lemslande.

På sidelinjen af det seneste mø-
de i Det Europæiske Råd, afholdt i
marts 2016, afleverede regerings-
cheferne fra Estland, Letland, Li-
tauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet,
Ungarn, Kroatien og Rumænien

således et fælles brev til EU-Kom-
missionens formand, Jean-Claude
Juncker, hvori de advarede om fa-
rerne ved at indgå et tættere ener-
gisamarbejde med Rusland. De
henvendte sig til Juncker, fordi det
er kommissionen, som i sidste en-
de skal vurdere, om Nordstream II
lever op til EU’s krav om bl.a. fri
konkurrence og energisikkerhed,
og som derfor også skal afgøre pro-
jektets skæbne. Kommissionen er
den nye kampplads for disse me-
get forskellige interesser.

Kritikerne fremfører både juridi-
ske og politiske argumenter. Væ-
sentligst er påstanden om, at Gaz-
proms monopollignende status –
leverandør af naturgassen og med-
ejer af rørledningerne – vil gøre
forbrugerne i EU sårbare og gå
imod EU’s tredje energipakke. Det
var netop sådanne bekymringer,
som i 2014 fik EU-Kommissionen
til at give det gule kort til South-
stream, et andet Gazprom-projekt,
som skulle føre naturgas til Bulga-
rien og videre ind i EU, hvorefter
et fortørnet Rusland selv gav pla-
nerne det røde kort og lagde dem
på hylden.

Forholdet er på køl
Men debatten om Nordstream II
kommer også på et tidspunkt, da
EU’s forhold til Rusland er på køl
pga. landets annektering af Krim
og dets engagement i konflikten i
Østukraine, og de aktuelle sanktio-
ner mod Rusland vidner meget
klart om dette. I kredsen af mod-
standere af Nordstream II finder vi
lande, som ønsker en hård – eller
endog hårdere – kurs over for Rus-
land og en større støtte til Ukraine.
De påpeger bl.a., at Nordstream II
vil overflødiggøre en del af forsy-
ningen via Gazproms netværk i
Ukraine og medføre et årligt tab i
transitindtægter for den slunkne
ukrainske statskasse på henved 13
mia. kr. Og overkapaciteten for
Nordstream I er for dem et klart
tegn på, at Kreml ønsker at straffe
Ukraine.

På dén baggrund, siger de, er det
helt forkert at styrke Rusland og at
svække Ukraine. Og i øvrigt, fort-
sætter de, vil det betyde, at EU ak-
tivt modarbejder sin egen politik
ift. at opnå forandringer i såvel
Rusland som Ukraine.

Flere andre medlemslande, her-
under især de lande, som er repræ-

senteret i Nordstream II, advarer
mod at lade politiske overvejelser
spænde ben for en kommerciel af-
tale, som i sidste ende blot tjener
til at sikre forbrugerne en uhindret
leverance af naturgas. 

Hvis vi endelig skal tale om poli-
tik, spørger de retorisk, er det så ik-
ke bedre at låse Rusland fast i et
gensidigt forpligtende forhold?
Netop rørledningerne gør jo, at
Gazprom ikke blot kan vælge at
sælge naturgassen til anden side –
i al fald ikke uden betydelige tab.
Og måske er det netop denne for-
bundethed – og tilliden, som den
afspejler – som vi kan bruge til at
bringe forholdet tilbage på ret
kurs?

Gensidig forbundethed
Det umiddelbare alternativ til na-
turgas via rørledninger er via tank-
skibe. Naturgassen kan nedkøles
og leveres på havnen i væskeform
(såkaldt LNG), hvorefter modtage-
ren kan varme den op igen og lade
den flyde via rørledninger. Det
kræver en del energi at gennemfø-
re denne proces, og den samlede
operation gør naturgassen væsent-
ligt dyrere. Rusland har en lille
LNG-kapacitet (ca. 6,5 pct. af den
samlede eksport), og der ligger en
bevidst strategi bag denne besked-
ne kapacitet: Man har valgt den
billigere og teknologisk mere sim-
ple løsning, som rørledningerne
udgør, og så har man accepteret
den gensidige forbundethed som

et vilkår. Det er selvsagt en nem-
mere beslutning at træffe som le-
verandør end som forbruger, men
tilbage står fortsat, at et stop for le-
verancerne også vil skade den rus-
siske økonomi. 

I sidste ende er det bl.a. et
spørgsmål om, hvorvidt vi tør sto-
le på de russiske forsikringer om,
at naturgassen vil tilflyde forbru-
gerne i EU, selvom der på et senere
tidspunkt skulle opstå en alvorlig
krise i forholdet til Rusland.

Og hvad er Danmarks rolle så i
dette? Indtil videre har vi været
lidt afventende, hvilket muligvis
skyldes, at vi roligt kan se til, mens
andre slås. Til sidst kan vi dog bli-
ve aftvunget et svar, og så er der
vanskelige politiske, militære og
miljømæssige forhold, som skal
vurderes. Det er især den politiske
situation i Europa, som har foran-
dret sig siden Nordstream I, mens
de andre emner i højere grad vil
afspejle en gentagelse af tidligere
argumenter. 

Sidstnævnte peger i retning af et
dansk ja til Nordstream II, men det
er usikkert, hvorledes Folketinget
vurderer den politiske baggrund
for projektet. Der står meget på
spil – energisikkerheden er ikke
engang det væsentligste – og vi
bør også gøre vores holdning klar.

Der er gået yderligere storpolitik i naturgassen – EU-præsident Donald Tusk har åbent 
erklæret, at naturgasledningen Nordstream II ikke er i EU’s interesse, mens andre taler om
det positive i at låse Rusland fast i et gensidigt forpligtende forhold.

Gazproms hovedkvarter i Moskva –
den væsentligste kritik af Nord-
stream II centrerer sig om, at det
russiske gasselskab med monopol-
lignende status både er leverandør
af naturgassen og medejer af rør-
ledningerne. Arkivfoto: Pavel Golovkin/AP
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