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Shell-boring í Arktis má bíða til næsta ár

Shell noyðist at útseta eina ætlaða boring eftir olju og gassi í Arktis til næsta 

ár, tí at trygdarútgerð vísti seg ikki at vera nóg góð. 

Umhvørvisverndarfelagsskapurin Greenpeace sigur, at hetta vísir, at hvørki 

Shell ella nakað annað oljufelag er til reiðar at fara undir boring í teimum 

arktisku økjunum. Málið hjá Shell er framvegis at bora ovara partin av 

brunnunum norðan fyri Alaska, men felagið sigur í einari fráboðan, at tað fær 

ikki tíð til at bora tann niðara partin í summar, og at tað arbeiðið tí má bíða til 

næsta ár. Shell var í ferð við ta seinastu trygdarroyndina, tá kupilin 

(containment dome) á pallinum Arctic Challanger fekk skaða. Felagið sigur, at 

tað tekur nakað av tíð at umvæla skaðan og at fáa staðfest, um hann kann 

brúkast. Um hesa tíðina byrjar hvalaveiði í økinum og hesi viðurskifti saman 

við vandanum fyri ísi gera, at tað er ov seint at fara undir eina størri boring 

nú. -Vit eru harmir um, at kupilin ikki svaraði til okkara strongu trygdarkrøv, 

men vit hava alla tíðina sagt, at at vita gera einki, fyrr enn vit hava vissu fyri, 

at tað kann gerast uttan nakran vanda fyri trygdini, sigur Shell í fráboðanini. 

Tað eru teir amerikonsku myndugleikarnir, sum hava kravt, at oljufeløg skulu 

brúka kupilin, um tey skulu bora á hesum leiðunum. Málið er, at hann skal 

forða fyri oljudálking, um leki kemur á. Shell hevur í mong ár roynt at fáa 

atgongd til at bora í tí arktiska økinum. Upprunaliga skuldi felagið bora tann 

fyrsta brunnin longu í 2007, so vónbrotið er so mikið størri, nú tann fyrsta 

royndin mátti útsetast. Tað er eisini dýrt. Sambært Financial Times hevur 

Shell brúkt 4,5 milliardir dollarar til fyrireikingarnar, síðani felagið byrjaði at 

keypa loyvi á Chukchi og Beaufort úti fyri Alaska-strondini. Ikki til reiðar til 

Arktis Umhvørvisverndarfelagsskapir og serstakliga Greenprace hava funnist 

hvassliga at Shell, nú felagið ætlaði sær at bora, og í summar setti 

felagsskapurin fyri aðru ferð fólk umborð á tann finska ísbrótaran Nordica í 

einari roynd at forða Shell at bora. Nordica er annar av tveimum ísbrótarum, 

sum Shell hevur leigað í sambandi við verkætlanina. Hjá Greenpeace kemr 

tað sum vera man væl við, at Shell noyðist at bíða við boringini. -Hetta vísir, 

at Shell er ikki til reiðar at fara í gongd í Arktis, hóast felagið sigur seg vera 

tað. Hetta er eitt álvarssamt bakkast fyri umdømi felagsins, sigur Truls 

Guloesen, leiðari hjá Greenpeace í Noregi, við Aftenbladet. Shell vísir 

hinvegin á, felagsins verkætlan er sera týdningarmikil til at nøkta orkutørvin 

hjá Amerika og fyri tann lokala búskapin í Alaska.
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