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Til Guvernør i Murmansk fylke
Dmitrienko, Dimitri Vasiljevich
Med kopi til:
- Russlands industri og handelsminister V.B. Khristenko
- Russlands utenriksminister S.V. Lavrov
- Russlands transportminister I. E. Levitin
- Russlands minister for krisehåndtering og beredskap S. K. Shoigo
Ærede Dimitri Vasilevitsj
10 juni 2008 ble det i Murmansk åpnet et laboratorium for analyse av petroleum. Dette
skjedde innenfor miljøprogrammet på det statlige Murmansk senter for standardisering,
metrologi og sertifisering. Bak programmet sto StatoilHydro og ledelsen for Murmansk
fylke, som nylig hadde skrevet under en avtale om teknisk og økonomisk samarbeid.
Lokaler for oljelaboratoriet ble stilt til rådighet av Murmansk fylke. StatoilHydro på sin
side sørget for nødvendig utstyr og organiserte opplæring av de ansatte i samarbeid med
SINTEF.
Oljelaboratoriets viktigste oppgave er analyse av petroleumsprøver, for å kunne avgjøre
hvor de kommer fra, særskilte egenskaper og for å lære om dens egenskaper dersom den
skulle for eksempel slippes ut i vann. I tilfelle en ulykke vil informasjon fra laboratoriet
kunne føre til bedre og mer effektiv opprydning av oljesøl. I dag er det ikke aktivitet ved
petroleumslaboratoriet på grunn av manglende finansiering. Laboratoriet har ikke penger
til å kjøpe prøver av oljeselskapene for analyse og russisk lovgivning krever ikke at
selskaper gir fra seg prøver for analyse kostnadsfritt.
Vi mener at denne situasjonen er uholdbar og det kreves en løsning på problemet.
Naturen i Arktis er så sårbar at kun et lite oljeutslipp vil kunne få få store
miljøkonsekvenser.
Petroleumstransport for eksport gjennom Barentshavet er sterkt økende. Risikoen for
ulykker er like økende. Den regionale beredskap og krisehåndteringsgruppen har ved
flere anledninger kritisert mangler ved både skip, teknologi, mangel på utstyr og
bevilgninger for oljevernberedskap.

Vi mener det er nødvendig at politikerne straks igangsetter tiltak slik at laboratoriet
igjen kan fylle sin funksjon og spille sin viktige rolle i kampen mot oljeforurensning
i nordvest-Russland.
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