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Shell bíðar við Arktis

Shell bíðar við Arktis Niðurlendski oljurisin Shell hevur nú endaliga gjørt av at 

bíða við at fara undir oljuleiting í Arktis. Fyribils hevur felagið útsett leitingina 

til næsta ár, og hesa tíðina ætlar felagið at brúka til at gera leitingina so 

trygga sum gjørligt. Fyri átta árum síðani fekk Shell loyvi til at leita eftir olju 

norðan fyri Alaska, og higartil hevur hendan verkætlanin kostað felagnum 4,5 

milliardir dollarar. Hetta hevur verið ein umstrídd verkætlan, sum harafturat 

er rakt av fleiri óhappum. Í sambandi við royndarboringar seinasta summar 

hendu fleiri óhapp, tí teir báðir boriprámarnir vístu seg at vera gamlir og 

ótíðarhóskandi. Nú um ársskiftið fór annar teirra á land við eina oyggj sunnan 

fyri Alaska, tá menn vóru í ferð við at sleipa hann til Seattle til umvælingar. 

Umboð fyri Shell siga, at høvuðsorsøkin til at útseta boriætlanirnar í Arktis er, 

at felagið vil tryggja sær, at tað kann fylgja øllum teimum krøvum og 

reglugerðum, sum hava við trygd og umhvørvi at gera. At taka eina "pausu" 

nú merkir bara, at felagið, tá avgerð verður tikin um at bora aftur, megnar at 

ganga krøvunum til trygdina og umhvørvið enn betri á møti. Shell sigur í eini 

viðmerking, at fyri felagið hevur tað heldur ongan skund at fara undir at bora, 

tí oljuframleiðsla í Arktis verður neyvan klár fyrr enn eftir 2012. Umboð fyri 

umhørvisfelagsskapir eru sera fegnir um avgerðina hjá Shell. Teir siga, at 

náttúran hevur vunnið sín fyrsta sigur og nú eigur Obamastjórnin at syrgja 

fyri, at eingin boring verður í Arktis næstu árini heldur. Republikanski 

senatorurin fyri Alaska sigur harafturímóti, at amerikanskir myndugleikar eiga 

ikki at seta fótin fyri oljuleiting út fyri Alaska, tí oljan haðani hevur stóran 

týdning fyri amerikanska búskapin. Men hon tekur kortini væl ímoti avgerðini 

hjá Shell ikki at bora í ár, tí kann hetta gera, at krøvini til trygdina og 

umhvørvið verða uppaftur betri hildin, so er nógv vunnið heldur hon.
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