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Danska oljufelagið Maersk Oil hevur ikki í løtuni nakra ætlan um at vera partur av 

oljuleitingini á føroyska landgrunninum, hóast hitt stóra danska oljufelagið, Dong Energy, 

er eitt av undangongufeløgunum í oljuleitingini í Føroyum. 

 

Tað var tó tann tíð, tá danska oljufelagið hjá A.P.Møller samtakinum, Mærsk Olie og Gas, 

taldist millum mongu útlendsku feløgini, sum í 90-unum vóru partur av fyrireikingunum til 

oljuleitingina í Føroyum. Felagið tók seg kortini út aftur, tá tað gjørdist greitt, hvørjar 

tøkniligar avbjóðingar so sum tjúkka basaltið vórðu tengdar at føroysku undirgrundini. 

 

Oljan.fo hitti stjóran í Maersk Oil, Jakob Thomasen á oljuráðstevnu í danska 

høvuðsstaðnum herfyri. Vit spurdu hann, nær vit fara at síggja Maersk aftur í Føroyum 

sum partur av oljuleitingini? 

 

”Nú var tað áðrenn mína tíð, at vit vóru í Føroyum og tóku okkum út aftur, men eg haldi, 



at tað var ein rímuliga gyldug tøknilig orsøk til, at vit gjørdu tað. 

Um tað hendir ein munandi broyting av tí tøkniliga partinum, og man uppdagar nakað 

nýtt, so kunnu vit sjálvandi vera áhugað í at hyggja nærri at føoryska økinum aftur.” 

 

-Nú eitt danskt felag sum DONG longu er partur av oljuleitingini, hvat skuldi tá verið til 

hindurs fyri, at eisini Maersk er her.” 

 

”Vit hava einki ímóti at vera í Føroyum. Eg haldi Føroyar eru eitt sera gott stað. Men at 

siga, at vit skulu vera her, tí Dong er her, er nokk at fara ov langt.” 

Maersk Oil arbeiðir annars í Grønlandi, har tað hevur leitiloyvi saman við stórum altjóða 

oljufeløgum. Annars er oljufelagið sera virkið í danska partinum av Norðsjónum umframt 

at arbeiða úti í heimi so sum í Angola, Algeria og Qatar. 

 

Mynd 

Umboð fyri føroyska oljuvinnu hitta stjóran í Maersk Oil á oljuráðstevnu í Danmark 

herfyri. Johan Mortensen, fyrrverandi umboðsmaður hjá oljufeløgunum Amerada Hess og 

Anadarko og í dag ráðgevi hjá fleiri føroyskum fyritøkum, sum arbeiða í altjóða 

oljuvinnuni, í práti við Maersk-stjóran um oljuleiting við Føroyar. Á myndini eisini Páll 

Vesturbú, stjóri í FT Net. 
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