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Um ikki kostnaðurin fyri oljuvirksemi í Norðsjónum minkar og aðrar óvissur verða beindar
av vegnum, so fer oljurisin Shell at halda fram við at minka um sítt virksemi í hesum
partinum av heiminum. Hesum boðar fíggjarstjórin hjá felagnum, Sir Henry frá.
“Tað er eingin, sum sigur, at júst Shell er mest náttúrligi eigarin av ognum í Norðsjónum.
Tað kann eins væl vera onnur feløg, sum hava fleiri royndir og vitan um, hvussu man fær
mest burtur úr tilfeinginum her, sigur fíggjarstjórin.

Leikluturin hjá Shell hevur meira verið at vera við frá byrjan og fáa sett hol á leiting og
framleiðslu. Shell er hugað at selja øðrum feløgum, sum duga betri at fáa meira burtur
úr, burturav sínum loyvum. Hesi úttalilsi koma í kjalarvørrinum av, at Shell kunngjørdi
úrslitið av 1. ársfjórðingi, har yvirskotið minkaði munandi. Afturgongdin kundi verið enn
størri, um ikki bretska stjórnin herfyri lækkaði skattin hjá oljufeløgum.
Fíggjarstjórin hjá Shell sigur, at broytingarnar í oljuprísinum hava skapt eitt heilt nýtt
íløguumhvørvi í Norðsjónum, sum ger økið minni áhugavert at gera íløgur í.
“Vit halda avgjørt, at her finst ein framtíð, tí nógv virði liggja goymd í undiregrundini í
Norðsjónum, men høgi kostnaðurin ger tað meira ótrygt at gera íløgur her.”
Herfyri segði Shell upp 250 fólkum, sum arbeiða í Norðsjónum, og er tað framvegis vandi
fyri, at uppaftur fleiri gerast arbeiðsleys. Shell sigur, at fyri at felagið framhaldandi kann
vera kappingarført, so verður neyðugt at minka um arbeiðsplássini.
"Allur ídnaðurin má taka hetta á sínar herðar, ikki bara Shell.”
Sum skilst er yvirtøkan av stóra oljufelagnum BG ein partur av nýggju strategiini hjá Shell.
Shell er ein av høvuðseigarunum av stóru oljukeldunum Schiehallion og Clair vestan fyri
Hetland, sum verða útbygdar í løtuni. Felagið hevur eisini kunngjørt, at tað fer at bora í
Arktis í ár, hóast mótstøðu frá umhvørvisfelagsskapum.

