
 

DONG setir ferð á 
føroyska oljuverkætlan 
 

19.09.2013 - 16:00 

Oljan.fo 
 

Síðani danska orkufelagið DONG Energy fyri nøkrum mánaðum síðani breyt upp úr nýggjum 

á føroyska landgrunninum við at søkja um tvey nýggj leitiloyvi, hevur felagið arbeitt við at 

búna loyvini tvs. m.a. at fara til arbeiðsborðið við seismiskum kanningum og tulka tær av 

nýggjum. 

 

Tað var eftir, at Jarðfeingi herfyri heitti á amerikanska fyritøku um at greina úrslitið av 

leitiboringini í Marjun-brunninum frá 2001 av nýggjum, at ein nýggj vend kom í føroyska 

oljuleiting. Amerikanska felagið kom til ta niðurstøðu, at fundið, sum varð gjørt møguliga 

varð meira áhugavert enn feløgini tá høvdu gjørt sær greitt. 

 

Hetta fekk Jarðfeingi at kunna oljufeløg um nýggjastu greiningina. Og oljufelagið DONG 

beit á. Nú tað var eitt av feløgunum, sum var við til at bora Marjun brunnin og nú tað sær 

stórar møguleikar á føroyska landgrunninum eins og vestan fyri Hetland, var nattúrligt at 

troyta nýggju føroysku loyvisskipanina “Open Door”, har oljufeløg skjótari og lættari 



kunnu koma framat loyvisøkjum. 

 

Tað er sum liður í hesum arbeiði, at ein bólkur av jarðfrøðingum, jarðalisfrøðingum, 

sakførara og leitistjóra hjá DONG í vikuni vitjaði føroysku oljumyndugleikarnar, 

Jarðfeingi. 

 

Søren B. Andersen, sum stendur á odda fyri leitingini í Føroyum, sigur við oljan.fo, at tað 

er gott fyri tey at hitta umboð fyri Jarðfeingi so tíðliga til ber í tilgongdini og hava teirra 

fakfólk havt høvi at hitta fakfólk hjá Jarðfeingi eisini. 

 

“Vit eru fegin um at hava fingið tey bæði loyvini og eru longu í gongd við at gera okkara 

heimaarbeiði. Hetta sær bæði áhugavert og spennandi út,” sigur DONG-stjórin. 

 

Undir vitjanini nýttu DONG fólkini eisini høvi at støkka inn á gólvið hjá FOÍB á 

Bryggjubakka at hitta stjóran og síggja arbeiðsumhvørvið har. DONG er sum leitifelag 

limur í FOÍB, hvørs uppgáva er at taka sær av áhugamálunum hjá limunum, sum eru 

feløgini við leiti- og forkanningarloyvi í Føroyum. 

 

Myndir 

Jarðfrøðingar, jarðalisfrøðingar og onnur hjá DONG vitja Jarðfeingi, har Heri Ziska, tók 

ímóti. Eisini er umboðsmaðurin hjá DONG, Jógvan Elias W. Poulsen við. 

 

DONG fólkini vitjaðu eisini hjá FOÍB á Bryggjubakka, har Jan Müller, stjóri tók ímóti. 
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