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Danska DONG trýr uppá føroysku oljuna

(Tíðindi og greining) Danska oljufelagið DONG hevur fingið tillutað tvey nýggj 

leitiloyvi á føroyska landgrunninum. Hetta varð upplýst á tíðindafundi í 

Tinganesi fyri løtu síðani. Við hesum er føroyska oljuleitingin tryggjað fleiri ár 

fram í tíðina. Venda aftur til Gullhornið Tað hevur eyðkent ungu føroysku 

oljusøguna, at eitt oljufelag fyri og annað eftir miseydnaðar boringar eru 

rýmd úr Føroyum. Danska oljufelagið DONG Energy, sum hevur verið her frá 

byrjan, ætlar sær ikki at rýma úr Føroyum. Beint tvørturímóti ætlar felagið, 

sum longu er við í tveimum loyvum á føroyska landgrunninum, nú at standa 

heilt á egnum beinum og gera eina nýggja roynd at finna oljuna har suðuri í 

gamla Gullhorninum, har fleiri oljufeløg royndu eydnuna fyrst í hesi øldini 

men gjørdu av at rýma higani eftir fleiri boringar, ið ikki góvu tey ynsktu 

úrslitini  tá. Fyri løtu síðani gjørdi DONG álvara av sínum nýggju, spennandi og 

jaligu ætlanum á føroyska landgrunninum og skrivaði undir sáttmála við 

landsstýrið um tvey nýggj leitiloyvi. Hesi fevna um seks ymsar teigar í ein 

landssynning úr Føroyum, tætt upp at markinum. Tað vórðu Johan Dahl, 

landsstýrismaður í oljumálum og leitistjórin hjá DONG fyri Atlantsmótið og 

harvið eisini Føroyaøkið, Søren B. Andersen, sum í morgun skrivaðu undir 

nýggju avtaluna, sum hervið fer at longja oljuleitingina við Føroyar við umleið 

6 árum. Verandi leitiloyvi ganga annars út um gott og væl eitt ár, meðan hesi 

bæði nýggjastu loyvini hjá DONG vara í sjey ár. Kærkomin tíðindi Hetta mugu 

sigast at vera sera góð tíðindi fyri øll tey, sum bíða eftir, at føroyska oljan skal 

verða funnin. Fyri Jarðfeingi og ikki minst fyri oljumálaráðharran, Johan Dahl 

eru hetta sera kærkomin tíðindi, tí tey tryggja, at leitingin við Føroyar nú fær 

eitt veruligt skump frameftir. Tað fer at halda lív í leitingini heilt fram til 2020, 

og tað betrar sjálvandi um møguleikarnar at finna olju og gass. Tað er eisini 

eitt sera gott signal at senda umheiminum, teimum mongu altjóða 

oljufeløgunum, sum sita á síðulinjuni og bíða eftir, hvat fer at henda á 

føroyska landgrunninum. Ein kann tí við røttum siga, at DONG við síni umsókn 

til føroyskar oljumyndugleikar og positivu viðgerðina av henni her, er við til at 

menna føroysku leitingina umframt at geva eitt týðandi íkast til 

marknaðarføringina av Føroyum í oljuleitihøpi. Hetta kemur stutt eftir, at 

oljuráðstevna varð hildin í Havn nettupp við tí endamáli at skapa nýggjan 

áhuga fyri leitingini. Hetta nýggja stigið hjá DONG er eitt týðandi stig á hesi 

leið. Open Door skipan letur dyr upp Í avtaluni, sum er fyrsta veruliga royndin 

at brúka nýggju skipanina við Open Door, har oljufeløg kunnu søkja um 

leitiloyvi uttan at skula bíða eftir eini veruligari útbjóðing við tí tíð og orku 

hon tekur, fær Dong tvey leitiloyvi í tí partinum av landgrunninum, har 

oljufeløg fyri meira enn 10 árum síðani fóru undir at bora. Tá var Dong eisini 

partur av leitingini og varð við til at bora Marjunbrunnin, sum vísti seg at 

goyma oljuberandi løg og vera eitt fund, men mett varð ikki tá, at fundið var 

lønandi. Síðani eru gjørdar nýggjar analysur av fundinum, og tær eru so mikið 

positivar, at jarðfrøðingarnir og ovasta fíggjarliga leiðslan hjá Dong hava mett, 

at vert er at fara inn aftur í økið og kanna tað nærri við nýggjastu seismisku 

útgerðini og arbeiðsháttum umframt nýggjum hættum at tulka seismikkin. 

Tað er nevniliga nógv hent tøkniliga sæð hesi 10 árini, meðan Marjun hevur 

ligið í dvala. Og tað kann nú vónandi lata upp nýggjar dyr til Marjunar-oljuna í 

undirgrundini. Sambært avtaluni fyriliggur ikki nøkur binding um at bora ein 

møguligan brunn. Dong skal nú fyrst til at gera ymsar kanningar, sum vónandi 

kunnu føra til, at avgerð verður tikin um at bora einaferð í framtíðini. Dong 

gongur undan á Atlantsmótinum At tað nettupp er Dong, sum við hesum vil 

brúka meira orku, tíð og pengar uppá Føroyaøkið er ein ábending um, at 

felagið veruliga trýr uppá føroysku oljuna. Og henda trúgv er neyvan tikin úr 

leysari luft. Hon byggir uttan iva á drúgvu royndirnar og vitanina hjá felagnum 

vestan fyri Hetland, har felagið í dag er tað mest virkna yvirhøvur. Felagið er 

nevniliga við í fleiri av fundunum, sum eru gjørt seinastu árini og er eisini við í 

útbyggingum. Vert er eisini at hava í huga, at økið, sum DONG hevur fingið 

tillutað frá føroysku myndugleikunum, liggur tætt upp at fleiri kendum 

fundum hinumegin markið. Og til hesa spennandi søgu hoyrir eisini, at nógv 

oljufeløg hava søkt um og fingið tillutað nýggj leitiloyvi á bretskum øki tætt 

upp at tí sokallaða Gullhorninum. Vit hava ikki gloymt stóru vónirnar hjá eitt 

nú BP og Shell at finna oljuna í Gullhorninum fyrst í hesi øldini. Tey raktu ikki 

við hana tá. Men altjóða oljusøgan er full av dømum um, at oljan verður fyrst 

funnin, tá feløg venda aftur til gomlu leitiøkini við nýggjum hugskotum og 

nýggjari tøkni. Hetta kann væl eisini henda, nú DONG aftur hevur sett kós 

móti Gullhorninum. Kanska tað er gullvert kortini. At leitingin við Føroyar nú 

aftur verður spjødd til ymsar partar av landgrunninum kann bara gagna 

søkini. Og meðan hesi orð verða skrivað er Statoil saman við øðrum 

oljufeløgum, eitt nú DONG, við at fyrireika boring av tveimum brunnum 

aðrastaðni á landgrunninum komandi ár. Myndir: Søren B Andersen, leitistjóri 

hjá DONG og Johan Dahl, landsstýrismaður hava júst undirskrivað nýggju 

avtaluna. Myndatøka: Rólant W. Dam
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(Tíðindi og greining) Danska oljufelagið DONG hevur fingið tillutað tvey nýggj 

leitiloyvi á føroyska landgrunninum. Hetta varð upplýst á tíðindafundi í 

Tinganesi fyri løtu síðani. Við hesum er føroyska oljuleitingin tryggjað fleiri ár 

fram í tíðina. Venda aftur til Gullhornið Tað hevur eyðkent ungu føroysku 

oljusøguna, at eitt oljufelag fyri og annað eftir miseydnaðar boringar eru 

rýmd úr Føroyum. Danska oljufelagið DONG Energy, sum hevur verið her frá 

byrjan, ætlar sær ikki at rýma úr Føroyum. Beint tvørturímóti ætlar felagið, 

sum longu er við í tveimum loyvum á føroyska landgrunninum, nú at standa 

heilt á egnum beinum og gera eina nýggja roynd at finna oljuna har suðuri í 

gamla Gullhorninum, har fleiri oljufeløg royndu eydnuna fyrst í hesi øldini 

men gjørdu av at rýma higani eftir fleiri boringar, ið ikki góvu tey ynsktu 

úrslitini  tá. Fyri løtu síðani gjørdi DONG álvara av sínum nýggju, spennandi og 

jaligu ætlanum á føroyska landgrunninum og skrivaði undir sáttmála við 

landsstýrið um tvey nýggj leitiloyvi. Hesi fevna um seks ymsar teigar í ein 

landssynning úr Føroyum, tætt upp at markinum. Tað vórðu Johan Dahl, 

landsstýrismaður í oljumálum og leitistjórin hjá DONG fyri Atlantsmótið og 

harvið eisini Føroyaøkið, Søren B. Andersen, sum í morgun skrivaðu undir 

nýggju avtaluna, sum hervið fer at longja oljuleitingina við Føroyar við umleið 

6 árum. Verandi leitiloyvi ganga annars út um gott og væl eitt ár, meðan hesi 

bæði nýggjastu loyvini hjá DONG vara í sjey ár. Kærkomin tíðindi Hetta mugu 

sigast at vera sera góð tíðindi fyri øll tey, sum bíða eftir, at føroyska oljan skal 

verða funnin. Fyri Jarðfeingi og ikki minst fyri oljumálaráðharran, Johan Dahl 

eru hetta sera kærkomin tíðindi, tí tey tryggja, at leitingin við Føroyar nú fær 

eitt veruligt skump frameftir. Tað fer at halda lív í leitingini heilt fram til 2020, 

og tað betrar sjálvandi um møguleikarnar at finna olju og gass. Tað er eisini 

eitt sera gott signal at senda umheiminum, teimum mongu altjóða 

oljufeløgunum, sum sita á síðulinjuni og bíða eftir, hvat fer at henda á 

føroyska landgrunninum. Ein kann tí við røttum siga, at DONG við síni umsókn 

til føroyskar oljumyndugleikar og positivu viðgerðina av henni her, er við til at 

menna føroysku leitingina umframt at geva eitt týðandi íkast til 

marknaðarføringina av Føroyum í oljuleitihøpi. Hetta kemur stutt eftir, at 

oljuráðstevna varð hildin í Havn nettupp við tí endamáli at skapa nýggjan 

áhuga fyri leitingini. Hetta nýggja stigið hjá DONG er eitt týðandi stig á hesi 

leið. Open Door skipan letur dyr upp Í avtaluni, sum er fyrsta veruliga royndin 

at brúka nýggju skipanina við Open Door, har oljufeløg kunnu søkja um 

leitiloyvi uttan at skula bíða eftir eini veruligari útbjóðing við tí tíð og orku 

hon tekur, fær Dong tvey leitiloyvi í tí partinum av landgrunninum, har 

oljufeløg fyri meira enn 10 árum síðani fóru undir at bora. Tá var Dong eisini 

partur av leitingini og varð við til at bora Marjunbrunnin, sum vísti seg at 

goyma oljuberandi løg og vera eitt fund, men mett varð ikki tá, at fundið var 

lønandi. Síðani eru gjørdar nýggjar analysur av fundinum, og tær eru so mikið 

positivar, at jarðfrøðingarnir og ovasta fíggjarliga leiðslan hjá Dong hava mett, 

at vert er at fara inn aftur í økið og kanna tað nærri við nýggjastu seismisku 

útgerðini og arbeiðsháttum umframt nýggjum hættum at tulka seismikkin. 

Tað er nevniliga nógv hent tøkniliga sæð hesi 10 árini, meðan Marjun hevur 

ligið í dvala. Og tað kann nú vónandi lata upp nýggjar dyr til Marjunar-oljuna í 

undirgrundini. Sambært avtaluni fyriliggur ikki nøkur binding um at bora ein 

møguligan brunn. Dong skal nú fyrst til at gera ymsar kanningar, sum vónandi 

kunnu føra til, at avgerð verður tikin um at bora einaferð í framtíðini. Dong 

gongur undan á Atlantsmótinum At tað nettupp er Dong, sum við hesum vil 

brúka meira orku, tíð og pengar uppá Føroyaøkið er ein ábending um, at 

felagið veruliga trýr uppá føroysku oljuna. Og henda trúgv er neyvan tikin úr 

leysari luft. Hon byggir uttan iva á drúgvu royndirnar og vitanina hjá felagnum 

vestan fyri Hetland, har felagið í dag er tað mest virkna yvirhøvur. Felagið er 

nevniliga við í fleiri av fundunum, sum eru gjørt seinastu árini og er eisini við í 

útbyggingum. Vert er eisini at hava í huga, at økið, sum DONG hevur fingið 

tillutað frá føroysku myndugleikunum, liggur tætt upp at fleiri kendum 

fundum hinumegin markið. Og til hesa spennandi søgu hoyrir eisini, at nógv 

oljufeløg hava søkt um og fingið tillutað nýggj leitiloyvi á bretskum øki tætt 

upp at tí sokallaða Gullhorninum. Vit hava ikki gloymt stóru vónirnar hjá eitt 

nú BP og Shell at finna oljuna í Gullhorninum fyrst í hesi øldini. Tey raktu ikki 

við hana tá. Men altjóða oljusøgan er full av dømum um, at oljan verður fyrst 

funnin, tá feløg venda aftur til gomlu leitiøkini við nýggjum hugskotum og 

nýggjari tøkni. Hetta kann væl eisini henda, nú DONG aftur hevur sett kós 

móti Gullhorninum. Kanska tað er gullvert kortini. At leitingin við Føroyar nú 

aftur verður spjødd til ymsar partar av landgrunninum kann bara gagna 

søkini. Og meðan hesi orð verða skrivað er Statoil saman við øðrum 

oljufeløgum, eitt nú DONG, við at fyrireika boring av tveimum brunnum 

aðrastaðni á landgrunninum komandi ár. Myndir: Søren B Andersen, leitistjóri 

hjá DONG og Johan Dahl, landsstýrismaður hava júst undirskrivað nýggju 

avtaluna. Myndatøka: Rólant W. Dam


