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DONG á veg við metgóðum úrsliti

Seta met annað ár á rað Dong Energy, sum danski staturin eigur 76 prosent 

av, er á veg við einum metgóðum ársroknskapi fyri árið í fjør. Tað er annað 

árið á rað, tí í 2010 setti felagið eisini met. Tað er ikki greitt, nær Dong fer at 

almannakunngera úrslitið fyri 2011, men stjórin, Anders Eldrup, dylur ikki fyri, 

at nakað gott er á veg. Hann vísir á, at longu tíðliga í fjør segði felagið, at um 

væl vildi til, fór úrslitið í 2011 at blíva á leið tað sama í 2010, og hendan 

forsøgn sær út til at halda. Í 2010 seldi Dong fyri 55 milliardir krónur, og 

rakstraravlopið var 14,1 milliardir krónur. Ábendingarnar um, at Dong aftur 

kemur við einum metúrsliti, man vera søtur tónleikur í oyrunum á 

fíggjarmálaráðharranum, Bjarne Corydon. Tí tess størri avlopið hjá felagnum 

er, tess meiri fær ríkiskassin burtur úr sínum ognarparti. Í fjør fekk ríkiskassin 

1,7 milliard krónur í vinningsbýti frá Dong. Hvussu stórt talið verður fyri 2011, 

er ikki greitt enn, men greinarar vænta, at ríkiskassin fær í hvussu er meiri 

enn 1,7 milliard krónur hesaferð, og tað kemur uttan iva væl við í hesum 

tíðum skriva danskir miðlar. Eisini týdningarmikið fyri Føroyar Føroyingar 

kunnu so eisini óbeinleiðis gleðast um góða úrslitið hjá danska orkufelagnum. 

Eitt er tað, at har eru fleiri føroyingar í arbeiði, annað er at DONG er eitt av 

feløgunum, sum framvegis er við í oljuleitingini við Føroyar. Og felagið hevur 

verið við frá byrjan. DONG er við í loyvi 008 saman við Statoil og OMV. 

Ætlanin er at bora har í 2014, men undan tí fara feløgini at skjóta seismikk, so 

tað er neyvan skeivt at siga, at góðu úrslitini hjá DONG eru eisini við til at 

varðveita tess áhuga fyri Føroyum. Og her hevur høgi oljuprísurin sjálvandi 

eisini nógv at siga. Eisini er vert at leggja til merkis, at DONG er eitt av 

teimum sera virknu feløgunum vestan fyri Hetland, har tað m.a. er saman við 

Chevron, Statoil og OMV í Rosebankfundinum tætt upp at føroyska 

markinum. DONG er so eisini við í fleiri øðrum loyvum vestan fyri Hetland, 

eitt nú risastóru gassútbyggingini av Laggan/Tormore keldunum, sum verða 

tær fyrstu gasskeldurnar, sum fara í framleiðslu á Atlantsmótinum. DONG 

hevur so eisini gjørt eitt fund, Glenlivet nærhendis, ið tað umhugsar at byggja 

út. Samanumtikið kann sigast, at gongur tað olju- og gassfeløgum, sum hava 

loyvi í Føroyum, væl sum heild, so kann tað eisini hava týdning fyri Føroyar.
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