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Oljurisar ætla at bora í Arktis

Um somu tíð, sum leitað verður eftir olju og gassi í bæði russiska og norska 

partinum av Barentshavinum er so smátt við at koma lív í aftur ætlanirnar at 

leita eftir olju og gassi í amerikanska og kanadiska partinum av Arktis. Shell, 

sum steðgaði sínum virksemi har í fjør m.a. vegna tøkniligar trupulleikar, 

hevur í kvittanum at fara undir aftur at bora brunnar í 2014-2015. Men eisini 

onnur stór oljufeløg hava í umbúnað at fara undir leiting komandi árini. 

Oljufeløgini Imperial Oil Canada, Exxon Mobil og BP hava saman sent umsókn 

til myndugleikanar í Kanada um í fyrsta lagi at bora ein leitibrunn í Beaufort-

havinum 125 km. í ein útnyrðing úr kanadisku strondini. Tey hava júst latið 

eina drúgva frágreiðing inn til myndugleikarnar um teirra komandi virksemi, 

sum helst fer at fevna um nakrar brunnar. Her er talan um nýggj leitiøki og 

sum krevja nógv ymisk loyvi frá myndugleikunum, og tí verður mett, at tað 

neyvan verður borað fyrr enn um nøkur ár, kanska millum 2016 og 2020. 

Oljiufeløgini vilja møta stórum avbjóðingum í hesum økinum, sum bert er 

ísfrítt einar 4 mánaðir um árið. Tosað verður um at byggja heilt nýggjar og 

serútgjørdar boripallar at kunna arbeiða í júst hesum harðføra umhvørvinum. 

Samlaða upphæddin feløgini ætla at brúka til verkætlanina er uppá umleið 10 

mia. kr. Íbúgvararnir í North Western Territories í Norðurkanada síggja fram 

til komandi boringarnar, tí tær kunnu koma at geva inntøkur og arbeiði til 

henda fjarskotna partin av Kanada. Eisini aðrastaðni í Arktis fær leitivirksemi 

støðugt hægri raðfesting hjá teimum stóru oljufeløgunum. Eitt teirra er 

norska Statoil, sum longu er sera virkið í Barentshavinum og sum raðfestir 

bæði grønlendskt og kanadiskt øki høgt. Herfyri gjørdi Statoil eitt stórt 

oljufund í Newfoundlandi, ið er partur av tess arktisku strategi. Mynd 

Boriskip, sum varð brúkt í Arktis í 2007.
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