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Stóru oljufeløgini útseta leiting í Alaska

Eftir at oljurisin Shell herfyri gjørdi av at útseta sítt borivirksemi í Alaska til 

2014 hevur eisini norska Statoil tikið avgerð um at bíða við at bora brunnar, 

sum vóru á skránni næsta ár. Nú hevur so eisini enn eitt av heimsins størstu 

oljufeløgum, ConocoPhillips gjørt av at útseta sínar boriætlanir í Alaska. 

Orsøkirnar til hesar útsetingar eru fyrst og fremst tey brek, sum vóru í 

sambandi við virksemið hjá Shell í Alaska í fjør, tá fleiri tøkniligir trupulleikar 

vóru við boriskipunum. Eisini hava myndugleikarnir eftir hetta sett enn 

strangari krøv. Tað fekk so Shell at taka avgerð um at bíða til 2014. Onnur 

oljufeløg, sum eisini hava stóran áhuga fyri leiðunum út fyri Alaska so sum 

Statoil og ConocoPhillips hava higartil viljað sæð úrslitið av boring hjá Shell, 

áðrenn tey seta á. So tey fara neyvan at bora fyrr enn í 2015. Tað eru 

framvegis ymiskar meiningar um, antin tað er rætt at fara undir at bora í 

Arktis orsakað av umhvørvisvandum. Men eftir øllum at døma vilja 

myndugleikarnir í Alaska hava oljufeløgini at bora og gera íløgur í oljuvinnu í 

statinum. Hetta er m.a. politikkurin hjá Obama forseta sum liður í royndunum 

at gera USA sjálvsveitandi við olju og gassi og helst eina sum útflytari. Nú um 

dagarnar tók lóggávutingið í Alaska so avgerð um at lækka skattin hjá 

oljufeløgunum fyri harvið at rudda slóð fyri nýggjum leitivirksemi. Hetta 

hevur longu givið úrslit. ConocoPhillips, sum annars ynskir at bíða við at bora 

til havs til 2015, hevur nú gjørt av at økja munandi um sínar íløgur í Alaska í 

framtíðini. Her er eisini talan um leiting og framleiðslu á landi í statinum. 

Umhvørvisfeløg nøgd Tíðindini um, at trý av heimsins stóru oljufeløgunum 

ætla at útseta sínar boriætlanir í Alaska, hava skapt sanna frøði millum 

umhvørvisfólk og tey, sum eru ímóti, at tað verður borað í Arktis sum heild 

vegna umhvørvisvandarnar. Tey halda, at nú hava myndugleikarnir uppaftur 

betri tíð til at seta fyriskipanir og reglur i verk, sum forða oljufeløgunum at 

bora út fyri Alaska og annars í Arktis sum heild. Og tey halda eisini, at hetta 

nýggja skotbráið gevur Obama forseta betri stundir at seta seg inn í 

viðurskiftini og broyta avgerð sína um at loyva oljufeløgunum at bora út fyri 

Alaska. Oljufeløgini harafturímóti siga seg vilja brúka tíðina fram til boring í 

ávikavist 2014 og 2015 til at tryggja seg enn betur, soleiðis at øll tøknilig og 

lógarlig ivamál verða loyst til fulnar, áðrenn tey seta borarnar í køldu 

undirgrundina. Eisini eru oljufeløgini saman við myndugleikunum farin at tosa 

um at samstarva meira, soleiðis at tey gjøgnum tætt samstarv bæði innan 

tilbúgving og sjálva boringina kunnu stuðla hvør øðrum og harvið vera við til 

at tryggja, at alt fer rætt fram. Og møguliga eisini minka um stóru 

útreiðslurnar. Varaforsetin í Statoil, Tim Dodson segði herfyri, at tað er eitt 

gott hugskot, at tey hóast alt fáu oljufeløgini, sum vilja arbeiða í Alaska og 

Arktis fara inn í eitt tættari samstarv. Hetta er eitt stað, har tú hevur brúk fyri 

at læra av hvørjum øðrum, ikki minst tí talan er um eitt jomfrúligt øki við 

lítlum og ongum infrastrukturi. Tað kann bara vera gott, um tú saman við 

øðrum kann fáa royndir, brúka somu facilitetir og harvið eisini spara kostnað. 

Arktis er tó ikki bert Alaska. Oljufeløgini arbeiða eisini í kanadiskum, 

grønlendskum, norskum og russiskum øki, sum eru partur av Arktis.
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