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DONG ger um seg vestan fyri Hetland

Danska orkufelagið DONG Energy, sum er eitt av oljufeløgunum, ið er við í 

oljuleitingini við Føroyar, er eisini sera virkið hinumegin markið, vestan fyri 

Hetland. Tað fara vit eisini at síggja meira ítøkiliga til komandi árini. Dong, 

sum stendur fyri og er partur av nógvum loyvum vestan fyri Hetland, her 

serstakliga norðanfyri, fyrireikar nú eina útbyggingarverkætlan, sum fevnir 

um avmarkingarbrunnar á Glenlivet leiðini. Felagið rakti við gass á hesum 

leitimiðinum fyri nøkrum árum síðani. Felagið hevur søkt myndugleikarnar 

um neyðugu loyvini at fara undir ymsar kanningar í hesum sambandi. Tá 

útbyggingarætlanirnar gerast veruleiki, er ætlanin at brúka ta 

rørleiðingsskipan, sum verður løgd í løtuni til gassfundini longur vesturi, 

Laggan og Tormore. Hesi útbygging, sum franska Total stendur fyri, er Dong 

eisini partur av. Dong hevur eisini fingið tillutað rættiliga nógv nýggj leitiloyvi 

vestan fyri Hetland seinastu mongu árini, og man í dag vera eitt av 

feløgunum, sum hevur flestu leitiloyvini á hesum leiðum. Vert er at merkja 

sær, at føroyska oljufelagið Faroe Petroleum er við í Glenlivetfundinum. 

Faroe er somuleiðis rættiliga virkið á Hetlandsleiðunum. Dong verður annars 

partur av tí komandi brunninum, sum skal borast á landgrunninum í seinata 

lagi í 2014. Tað er Statoil, sum er fyristøðufelag. Aftrat teimum er 

eysturríkska felagið OMV við. Ætlanin er at bora heilt úti við markið, skamt frá 

stóra Rosebankfundinum á bretskum øki, har øll trý feløgini eisini eru við. 

Dong er eisini við í enn einum loyvi á har norðuri á landgrunninum, har Statoil 

eisini er fyristøðufelag. Kort Vit síggja her tríggjar av olju- og gassleiðunum, 

har DONG er við, Cambo, Rosebank og Laggan. Nú verður so farið undir at 

fyrireika útbyggingar fyri Glenlivet leiðirnar, sum liggja eitt sindur nærri 

Hetlandi.
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