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Total -  Latið oljuna í Arktis fáa frið!

Heimsins orkufeløg eiga at sleppa øllum ætlanum um at bora eftir olju í tí 

arktiska økinum, tí vandin fyri einari umhvørvisvanlukku er alt ov stórur. Tað 

er boðskapurin hjá franska oljurisanum Total SA, og hetta er fyrstu ferð, at 

eitt av teimum størstu oljufeløgunum í heiminum mælir øðrum feløgum frá 

at bora eftir olju í Arktis. Tað skrivar Financial Times. -Olja í Grønlandi hevði 

verið ein vanlukka, og ein leki hevði verið til stóran skaða fyri felagið, sigur 

aðalstjórin í Total, Christophe de Margerie, við blaðið, sum ger nógv burturúr, 

at eitt so stórt oljufelag nú mælir frá oljuvinnu í Arktis. Tað arktiska økið 

hevur havt serliga stóran áhuga í Russlandi, sum metir økið sum eina sera 

týðandi inntøkukeldu í komandi tíð, men fyrr í hesum mánaðinum útsetti tað 

russiska felagið Gazprom sínar boriætlanir í Arktis av trygdarávum. Fleiri 

oljufeløg hava gjørt milliardaíløgur við vón um eitt oljuævintýr norðuri í 

kuldanum. Teirra millum er tað danska Maersk Drilling, sum leitar eftir einum 

samstarvsfelaga til at menna ein nýggjan pall, sum kann bora ígjøgnum 

tjúkkan ís. Sambært Børsen er Maersk Drilling sinnað til at brúka 55 milliardir 

krónur til at loysa trupulleikan við ísinum við at byggja 15 nýggjar pallar tey 

næstu fimm árini. Greenpeace fegnast Men tað danska felagið kann vænta 

sær atfinningar, um tað ger álvara av at fara í gongd í Arktis, tí 

umhvørvisverndarfelagsskapir stúra av álvara fyri avleiðingunum. Ávaringin 

fyri Total-stjóranum fekk alt fyri eitt undirtøku frá umhvørvisverndarfólki. -

Hini feløgini í oljuvinnuni eiga at leggja sær hesa ávaringina í geyma. Orsakað 

av tí stóra umhvørvisvandanum eiga oljufeløgini at halda seg langt burturi frá 

Arktis, sigur Ben Ayliffe hjá Greenpeace við Financial Times. Sambært 

blaðnum hevur Shell, sum roynir seg við boringum í Arktis, ikki viljað gjørt 

viðmerkingar til ávaringina frá Total.
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