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DONG-leitistjóri -  Trúgvi olja er í Grønlandi

Eg trúgvi veruliga, at vit fara at finna olju í Grønlandi. Í Vesturgrønlandi finst 

ein sera stórur landgrunnur við nógvum møguleikum. Olja kemur upp nógva 

staðani á landi. Hetta eru alt tekin um, at olja finst í økinum, sigur Jan Terje 

Edvardsen, leitistjóri hjá danska orkufelagnum DONG við Berlingske Tidende. 

Hann vísir á, at havøkini kring Grønland minna nógv um tey økini, har DONG 

arbeiðir í Noregi og vestan fyri Hetland. Jarðfrøðiliga líkist grønlendska 

undirgrundin eisini havøkjunum við New Foundland og Labrador, har tað 

longu er ein týðandi oljuframleiðsla, tí havísur, isfjøll og djúpt vatn er eisini 

nakað vit finna í Grønlandi. Tað hevur sjálvandi avbjóðingar við sær fyri 

leitingina hjá bæði DONG og Maerk Oil men eisini fyri útbyggingina av 

framtíðar framleiðslueindum og møguleikunum fyri at fáa olju og nátúrgass 

flutt til lands. DONG Energy, sum hevur tvey leitiloyvi í Vesturgrønlandi vónar, 

sambært Jan Terje Edvardsen at fara undir oljuframleiðslu í 2020. Felagið er 

saman við ConocoPhillips og Nunaoil í Baffinvíkini og saman við Chevron, 

ExxonMobile og Nunaoil í Disko víkini. Eisini Maersk Oil, sum saman við 

DONG og fleiri stórum altjóða oljufeløgum hevur loyvi at leita eftir kolvetni í 

Grønlandi, hevur góðar vónir um, at olja ella gass verður funnið. Við danska 

blaðið sigur Esbern Hoch, sum er leitistjóri hjá Maersk í Grønlandi -  Vit fara 

vónandi undir royndarboring um 3-5 ár. Tað fara at ganga í minsta lagi tvey 

ár, áðrenn DONG fer undir at bora. Stóri áhugin fyri Grønlandi eins og hinum 

økjunum í Arktis kemur eftir, at jarðfrøðingar í bæði USA, Kanada og Ruslandi 

hava vist á møguleikarnar fyri at finna risastórar nøgdir av kolvetni í 

undirgrundini. Almenni amerikanski stovnurin fyri jarðfrøðiligum kanningum 

USGS metir, at tað finnast 17 mia. tunnur av olju og gassi við Vesturgrønland. 

Havið út fyri Eysturgrønland kann goyma 31 mia. tunnur. Altjóða 

oljuráðgevarafelagið Wood Mackenzie Consultants metir, at tað fara at verða 

brúktar umleið 380 milliardir krónur til oljuleitingina í Arktis komandi árini. 

Altjóða Orkustovnurin IEA, metir, at oljuprísirnir í næstu framtíð fara at vera 

150 dollarar fyri tunnuna Berlingske Tidende skrivar, at oljan kann gera 

Grønland til eitt nýtt Bonanza, eins og svarta gullið í dag er fyri Brasilia.
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