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Hóast Kandeh Yumkella úr Sierra Leone er settur sum orkustjóri í ST og skal standa fyri 

arbeiðinum hjá ST og Heimsbankanum til frama fyri varandi orku, heldur hann ikki, at tað 

útilokar útvinning av afrikanskari olju og gassi. 

 

Og hóast hann skal skunda undir grønu orkukollveltingina í heiminum ávarar hann uppá 

tað harðasta at nokta Afrika at gerast partur av oljuævintýrinum, skrivar dn.no. 

 

Nakað tað sama síggja vit henda í Grønlandi, har politikararnir har verja rættin hjá 

landinum at leita eftir olju og gassi. 

 

 

“Sjálvandi ynskja vit leiting og framleiðslu av olju og gassi í Afrika vælkomið. Onnur lond 

hava notið gott av hesi menning seinastu 150 árini. Tað eru vit í ferð við at uppdaga nú. 

Gevið okkum tøkni, hjálpið okkum at minka um Co2 útlátið men sigið ikki, at vit ikki skulu 



troyta hetta tilfeingið. Nei, nei og aftur nei, ikki siga okkkum, at vit ikki skulu troyta 

oljuna sigur hann og ristir á høvdinum við peikifingrinum í luftini. Tað vil ikki vera 

rættvíst.” 

 

ST hevur sett sær fleiri mál, men amboðið er eitt, og tað er at útvega elorku til tvær mia. 

fólk I fátækka partinum av heiminum, sum í dag mugu vera elorku fyriuttan. Nógv av 

hesum arbeiði snýr seg um vind, sól og bioorku, men ikki bara. 

 

“Eg eri vísur í einum: Eg stuðli alla tøkni, sum eg meti kann minka um Co2 útlátið. Men 

komið ikki við forboðum móti orkuhættum, sum afrikanarar hava brúk fyri nú. Teir eru 

mest orkufátækka fólkið í heiminum og koma at rinda hægsta prísin fyri 

veðurlagsbroytingarnar, men teir hava bara staðið fyri 2% av útlátinum. 

 

Tað ber ikki til at forbjóða teimum eina tøkni, sum teimum tørvar fyri at betra um 

vælferðina. Vit vilja hava alla tøkni á borðið. Og ikki alt brúk av olju og gassi krevur 

risastórar útbyggingar. 

 

Her hugsar Yumkellan m.a. um at finna røttu tøknina, sum kann steðga avbrenning av 

gassinum úti í luftina. Oljukeldur í Afrika brenna sum er hvørt ár so mikið nógv gass, at 

tað hevði kunnað verið nokk til meira enn helvtina av tí orku, sum Afrika hevur tørv á. 

 

Í løtuni verður roynt at fáa bilbukt við brenning av gassi frá oljukeldum í Afrika við at 

brúka gassið til orkuframleiðslu heldur. Meiningin er eisini at menna ein marknað fyri 

gass, soleiðis at tað kann verða selt og brúkt lokalt, sigur Yumkella. 

 

Hann heldur, at hetta kann koma uppá pláss innan 2-3 ár. Londini mugu seta forboð fyri at 

brenna gassið av, og samtíðis mugu tað skapast møguleikar fyri, at feløgini kunnu vinna 

pening burtur úr at steðga brenningini. 

 

“Politikarar mugu raðfesta rætt, um orkustríðið skal vinnast. Vit mugu royna at flyta 

orkustríðið til sosiala sektorin. Tá fara politikararnir at lurta. Tá tosað verður um tøl, 

íløgur og marknaðir, so klóra teir sær í nakkanum. Vísið teimum eitt sjúkrahús, har ein 

kvinna føðir uttan ljós. Tá vakna teir,” sigur hann. 

Yumkella er fyrsti leiðarin í ST skipanini, sum hevur fingið starvsheitið CEO, 

fyrisitingarligur stjóri. Hann stendur á odda fyri einum sera leiðslutungum liði av 

politikarum og vinnulívsfólki. 

 

Tað var vinnan, sum vildi, at hann fekk hetta starvsheiti, so hann visti, hvønn hann 

arbeiddi fyri. Hann sigur, at fyri at fáa neyðugu íløgurnar til at steðga brenningini av 

gassinum og heldur brúka tað skilagott, so er tað tørvur á samarbeiði við vinnulívið, og 

uppgáva hansara er at vísa politikarunum, at tað ber til 

Noreg og norska oljufelagið Statoil eru fyrimyndir, tá talan er um at endurbrúka gassið frá 

oljuframleiðandni keldum heldur enn at brenna tað av. Her eru strangar reglur galdandi í 

Norra fyri avbrenning, sum bert er loyvd í sambandi við trygd ol. Í fjør lat ein 

arbeiðsbólkur við Helga Lund, stjóri í Statoil á odda eina frágreiðing til altjóða 



orkustovnum um, hvussu til ber at sleppa undan at brenna gass frá oljupallum av og 

heldur brúka tað skynsamt, so minni Co2 sleppur út í luftina og soleiðis at tað kann 

brúkast í framleiðsluni. 

 

Mynd 

Orkustjórin hjá ST, Kandeh Yumkella frá Sierra Leone vísir aftur, at olja og gass í Afrika 

skal vera liggjandi í undirgrundini orsakað av atlitinum til veðurlagsbroytingar. Mynd 

Ronald Zak 
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