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Shell í Arktis -  Hyggja 40 ár fram í tíðina

Shell hevur ongar ætlanir um at gevast við sínum virksemi í Arktis, hóast 

felagið hevur møtt trupulleikum og mótgangi í sambandi við oljuboring út fyri 

Alaska. Vit hyggja 30 til 40 ár fram í tíðina, og hvat hevur tá eitt einstakt 

boriár at siga, spurdi ovasti Shellstjórin Peter Voser á kunnandi fundi herfyri 

og svaraði sjálvur -  Nei eitt boriár hevur einki at siga, tí vit arbeiða uppá 

longri sikt. 30 milliardir brúktar Shell hevur seinastu sjey árini brúkt knappar 

30 milliardir krónur til fyrireikingarnar at fara undir aftur at bora út fyri 

Alaska. Felagið fór undir boring í fjør men noyddist at gevast av fleiri ymsum 

orsøkum. Eitt nú tí ísurin kom fyrr enn roknað við og orsakað av tøkniligum 

trupulleikum og nýggjum trygdarkrøvum frá myndugleikunum. M.a. rak ein av 

boripallunum á land í Alaska. Peter Voser segði, at nú verður bíðað eftir, at 

m.a. krøv til trygdina koma uppá pláss og so verður tað upp til amerikonsku 

myndugleikarnar at meta um, nær Shell kann fara undir aftur at bora. Shell 

bíðar eftir hesum útmeldingunum og tekur eftir tað eina avgerð um, hvat skal 

henda. Shell hevur ætlanir um at bora 40 leitibrunnar kring heimin í ár og eru 

brunnar í Arktis partur av hesi boriætlan. Læra av óhappum Eg eri sannførdur 

um, at arktiska økið sum heild fer at verða útbygt av feløgum, sum hava 

tøknina og røttu leitiætlanirnar eins og vit hava tað. Eg síggi heilt greitt, at 

Shell verður eitt av feløgunum, sum fer at arbeiða í Arktis í framtíðini, sigur 

Peter Voser og leggur aftrat, at Shell fer at læra av mistøkunum og 

óhappunum, sum hava verið í Alaska í fjør, men vildi tó ikki koma nærri inn á 

hetta. Øll vinna og forrætning hevur váðar við sær, og tú mást duga at 

handfara hesar váðar. Vit gera tað so gott vit kunnu, vit læra, tá alt ikki 

gongur sum mett, og vit fara at megna hetta sum frálíður. Eg kann tó ikki siga, 

at tað fer ongantíð at henda eitt óhapp. Um framtíðina annars segði 

Shellstjórin, at felagið sær møguleikar í shale gassi í Europa, eitt nú Bretlandi. 

Shell hyggur eisini eftir íløgumøguleikum í Ruslandi, sum hava strategiskan 

týdning, men Voser legði dent á, at Shell ætlar sær ikki at vera partur av 

virkseminum í russiska partinum av Arktis, tí felagið heldur sær 

menningarmøguleikar aðrastaðni í tí arktiska økinum. Mynd -  Shellstjórin 

Peter Voser her saman við Kaj Leo Holm Johannessen, løgmanni, Johan Dahl, 

landsstýrismanni í oljumálum og Rúna M. Hansen, Statoilstjóra og ovasta fyri 

arktisku deildini hjá Statoil. Teir eru á oljuráðstevnu í sambandi við ONS-

oljumessuna í Stavanger í fjør. Myndatøka -  Oljan.fo/Jan Müller Kelda -  The 

Telegraph

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\202945\skrmbillede_2013-02-02_kl._13.07.50.png

http://www.oljan.fo/


Shell hevur ongar ætlanir um at gevast við sínum virksemi í Arktis, hóast 

felagið hevur møtt trupulleikum og mótgangi í sambandi við oljuboring út fyri 

Alaska. Vit hyggja 30 til 40 ár fram í tíðina, og hvat hevur tá eitt einstakt 

boriár at siga, spurdi ovasti Shellstjórin Peter Voser á kunnandi fundi herfyri 

og svaraði sjálvur -  Nei eitt boriár hevur einki at siga, tí vit arbeiða uppá 

longri sikt. 30 milliardir brúktar Shell hevur seinastu sjey árini brúkt knappar 

30 milliardir krónur til fyrireikingarnar at fara undir aftur at bora út fyri 

Alaska. Felagið fór undir boring í fjør men noyddist at gevast av fleiri ymsum 

orsøkum. Eitt nú tí ísurin kom fyrr enn roknað við og orsakað av tøkniligum 

trupulleikum og nýggjum trygdarkrøvum frá myndugleikunum. M.a. rak ein av 

boripallunum á land í Alaska. Peter Voser segði, at nú verður bíðað eftir, at 

m.a. krøv til trygdina koma uppá pláss og so verður tað upp til amerikonsku 

myndugleikarnar at meta um, nær Shell kann fara undir aftur at bora. Shell 

bíðar eftir hesum útmeldingunum og tekur eftir tað eina avgerð um, hvat skal 

henda. Shell hevur ætlanir um at bora 40 leitibrunnar kring heimin í ár og eru 

brunnar í Arktis partur av hesi boriætlan. Læra av óhappum Eg eri sannførdur 

um, at arktiska økið sum heild fer at verða útbygt av feløgum, sum hava 

tøknina og røttu leitiætlanirnar eins og vit hava tað. Eg síggi heilt greitt, at 

Shell verður eitt av feløgunum, sum fer at arbeiða í Arktis í framtíðini, sigur 

Peter Voser og leggur aftrat, at Shell fer at læra av mistøkunum og 

óhappunum, sum hava verið í Alaska í fjør, men vildi tó ikki koma nærri inn á 

hetta. Øll vinna og forrætning hevur váðar við sær, og tú mást duga at 

handfara hesar váðar. Vit gera tað so gott vit kunnu, vit læra, tá alt ikki 

gongur sum mett, og vit fara at megna hetta sum frálíður. Eg kann tó ikki siga, 

at tað fer ongantíð at henda eitt óhapp. Um framtíðina annars segði 

Shellstjórin, at felagið sær møguleikar í shale gassi í Europa, eitt nú Bretlandi. 

Shell hyggur eisini eftir íløgumøguleikum í Ruslandi, sum hava strategiskan 

týdning, men Voser legði dent á, at Shell ætlar sær ikki at vera partur av 

virkseminum í russiska partinum av Arktis, tí felagið heldur sær 

menningarmøguleikar aðrastaðni í tí arktiska økinum. Mynd -  Shellstjórin 

Peter Voser her saman við Kaj Leo Holm Johannessen, løgmanni, Johan Dahl, 

landsstýrismanni í oljumálum og Rúna M. Hansen, Statoilstjóra og ovasta fyri 

arktisku deildini hjá Statoil. Teir eru á oljuráðstevnu í sambandi við ONS-

oljumessuna í Stavanger í fjør. Myndatøka -  Oljan.fo/Jan Müller Kelda -  The 

Telegraph


