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Nú borar Shell í Arktis

Eftir ein steðg í 20 ár verður nú aftur borað eftir olju og gassi í Arktis ella 

neyvari út fyri Alaska. Shell, sum seinastu seks árini, hevur brúkt 20 milliardir 

krónur til at gera seg út til at bora við Alaska, setti sunnudagin borin í 

undirgrundina í Chukchi havinum. Hetta verður mett at vera byrjanin til eina 

heilt nýggja tíð í arktiska økinum. Tað er boriskipið Noble Discoverer, sum 

hevur sett borin í. Talan er í fyrstu syftu um eina royndarboring, sum fyribils 

bara fer stutt niður í undirgrundina, hetta fyri at tryggja sær, at gasslummar 

ikki standa í vegin. Hetta verður eisini gjørt fyri at kunna taka í brúk nútímans 

trygdarútgerð, sum er ment síðani vanlukkuna í Meksikanska Flógvanum. Enn 

eru tó ikki allar súðir syftar í sambandi við boriverkætlanina hjá Shell, tí enn 

resta nøkur endalig loyvi, skal Shell av álvara fara longur niður í undirgrundina 

við borinum. Boriætlanin er nógv seinkað orsakað av manglandi loyvum, 

óvæntaðum nógvum ísi og írestandi royndum við ymsu hjálparskipunum. Tað 

er enn óvist, um Shell sleppur at bora á mál í ár. Hetta veldst um, hvat 

myndugleikarnir í Alaska siga. Umboð fyri Shell siga, at tað hevur ikki so 

avgerandi týdning, um boringin ikki verður gjørd liðug í ár, tí so eru teir so 

mikið betur fyrireikaðir til næsta ár. Tó verður roynt at kunna fara víðari 

longu í hesum árinum. Felagið skal eisini bora í Beaufort Havinum við Kulluk 

boriskipinum. Her kemur ferðingin hjá stórhvali í økinum inn í myndina. 

Boringin má á ongan hátt órógva hvalin. Ein heilur floti av ymsum hjálpar- og 

útgerðarskipum er eisini í økjunum, har Shell borar og fer at bora. Talan er 

um at bora nakrar fáar brunnar í hesum umfarinum. Verður rakt við olju ella 

gass ganga meira enn 10 ár, áðrenn nøkur framleiðsla kemur í gongd. Mett 

verður at tað liggja 90 milliardir tunnur av olju í undirgrundini norðan fyri 

Alaska og eins stórt tal av gassi. Umhvørvisfelagsskapir gera annars alt tað 

teir eru mentir fyri at steðga komandi oljuvirkseminum í Arktis. Teir eru 

sannførdir um, at oljufeløgini megna als ikki at liva upp til tær stóru 

avbjóðingar, sum borivirksemi fer at hava við sær. Serstakliga bera teir ótta 

fyri avleiðingunum ein oljuleki í tí kalda havinum kann hava við sær. Shell 

sigur hinvegin, at tað hevur brúkt stórar upphæddir fyri at tryggja seg móti 

eini dálkivanlukku. Fyri Alaska kann nýggja leitingin gerast ein nýggj byrjan. 

Oljuframleiðslan á landi minkar, og tí verður mett, at nýggj fund til havs, 

kunnu fáa alstóran týdning fyri Alaska. Eisini fer nýggja virksemi at skapa nógv 

arbeiðspláss í Alaska. Umframt Shell eru eisini onnur oljufeløg, sum hava 

leitiloyvi í Alaska. Hesi eru BP, Statoil, ExxonMobil og ConocoPhillips. BP 

hevur tó slept sínum ætlanum, meðan ConocoPhillips og Statoil, sum arbeiða 

saman, hava avgjørt at útseta sítt borivirksemi til 2014. Tey vilja fyrst síggja, 

hvussu gongur hjá Shell.
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