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Royna at fáa oljupall í Alaska leysan

Bjargingarfeløg oo. royna í hesi løtu at forða fyri eini oljudálkivanlukku út fyri 

strondina á oynni Kodiak í Aleutunum í Alaska, eftir at Shell boripallurin 

Kulluk fór á land herfyri. Óhappið hendi eftir, at ein av nýggju og stóru 

togarunum hjá Shell, sum sleipaði pallin, fekk maskinskaða, og harvið rak 

pallurin á land. Hendingin er eitt skot beint í bógvin á royndunum hjá Shell at 

fara undir aftur oljuboring í Arktis. Óhappið kemur tí sera illa við hjá Shell, 

sum hevur brúkt meira enn 20 milliardir krónur hesi seinastu árini fyri at fara 

undir aftur at bora í Arktis. Hóast pallurin er stæddur sunnan fyri Alaska, so 

kann hendingin í ringasta føri fáa avleiðingar fyri ætlaninar hjá Shell at bora í 

høvunum norðan fyri Alaska. Nýggjastu tíðindini frá Alaska vilja vera við, at 

vónirnar nú eru góðar at fáa pallin leysan og togaðan inn í trygga havn 

nærhendis. Tað var eftir at ein av stóru togarunum fekk maskinbrek, at 

pallurin rak á land. Eina løtu varð vandi fyri, at ódnarveður í økinum kundi 

seta hol á pallin við eini oljudálkivanlukku sum úrslit. Men sum skilst, gongur 

rætta vegin sambært Sean Churchfield, trygdarstjóra hjá Shell. Komandi 

dagarnar fara royndir at verða gjørdar at toga pallin í tryggari vatn. Her fer 

longu fram eitt tætt samstarv millum Shell, Noble Drilling, US Coast Guard og 

umhvørvisstovnin í Alaska. Tað verður serbygdi togarin The Aiviq, sum Shell 

eigur, ið skal toga pallin av aftur og flyta hann á tryggari stað. Roynt verður at 

byrja arbeiðið longu mándagin skrivar heimasíðan www.alaska dispatch.com. 

Umborð á pallinum eru 150.000 litrar av dieselolju og 12.000 litrar av aðrari 

olju. Enn bendir einki á, at hol er komið á tangarnar, og olja er heldur ikki likin 

til havs. Hendingin hevur longu fingið umhvørvisfelagsskapir sum Greenpeace 

at ávara um, at einki hald er í útsøgnunum hjá Shell um, at útgerðin, eitt nú 

skip og pallar, sum verða brúkt, er so góð og trygg, at óhapp kunnu ikki 

henda. Shell fór annars undir sína boriætlanir norðan fyri Alaska í fjør, men 

mátti gevast í hálvum gekki, tí ísurin kom fyrr enn væntað. Kortini eyndaðist 

at seta borin í undirgrundina fyri tó at gevast stutt eftir. Shell ætlar at fara 

undir aftur boriverkætlaninar í Chuchihavinum og Beaufort havinum norðan 

og eystan fyri Alaska í summar. Keldur seta nú spurnartekin við, at óhappið 

við Kodiaq kann fáa amerikanska umhvørivsmyndugleikar at steðga 

boringunum ella seta uppaftur strangari krøv, áðrenn borað verður aftur. 

Boriætlaninar hjá Shell í Arktis hava fingið nógv umrøðu hetta seinasta árið, tí 

tær eru tær fyrstu í økinum í umleið 20 ár umframt at umhvørivsfelagsskapir, 

myndugleikar og eisini einstøk oljufeløg hava sáa iva um trygdina og vísa á, at 

umhvørvið í Arktis er alt ov viðbrekið til at bora eftir olju og gass. So kalt er á 

hesum leiðum, at ein dálkivanlukka fer at fáa álvarsligar fylgjur fyri 

umhvørvið. Myndir og keldur -  Shell, alaskadispatch.com, US Coastguard
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