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 “Eg hevði ein sera góðan og upplýsandi fund við umboð fyri Dong Energy og skulu teir 

vera so hjartaliga vælkomnir aftur at leita eftir olju og gassi í “Gullhorninum,” sigur 

Johan Dahl, landsstýrismaður í oljumálum, aftaná fund við fleiri av teimum mest týðandi 

persónunum í leiti- og framleiðslupartinum hjá danska orkufelagnum Dong. 

 

Dong, sum herfyri fekk tillutað tvey nýggj leitiloyvi 018 og 019 á landgrunninum, hevur 

alment úttalað, at tað sær stórar møguleikar at gera olju- og gassfund I øllum økinum 

millum Føroyar og Hetland. Dong metir hetta økið sum ein samanhangandi oljulandlut, 

sum í framtíðini kann fáa stóran týdning. 

 



Tá sipað verður til “Gullhornið”, so er tað tann parturin av landgrunninum, har 

oljufeløgini boraðu teir fyrstu brunnarnar fyrst og miðskeiðis í hesi øldini, og har nettupp 

Dong saman við øðrum oljufeløgum gjørdi eitt lutvíst stórt oljufund á Marjun-leiðini, tó at 

tað tá ikki varð mett at vera lønandi. Nú vísa so nýggjar kanningar, at økið kann verða 

meira áhugavert enn hildið. 

 

At Dong nú aftur hevur varpað ljós á sama øki heldur landsstýrismaðurin kann metast sum 

at lata “gamlar” dyr uppaftur, tí talan er um eitt alt ov stórt øki til at fara frá og síggja 

heilt burtur frá, “bara” tí at nakrir brunnar har vórðu turrir. 

 

“Vit hava sæð gongdina í Norðsjónum, at sjálvt tá øki vera mett turr og at einki er at fara 

eftir, so finna djarvir og nýhugsandi jarðfrøðingar kortini olju, har eingin hevði roknað við 

tí. So eg síggi, at hetta sama kann henda í Føroyum og fari eg at ynskja Dong góða eydnu 

við leiklutinum sum fyristøðufelag. Vit eru fegnir um Statoil sum fyristøðufelag á 

landgrunninum, men tað er eisini gott at fáa nýtt blóð – at fáa Dong sum nýtt 

fyristøðufelag eisini.” 

 

Johan Dahl sigur, at hann kundi merkja eitt ávíst bjartskygni hjá Dong-fólkunum, sum 

vitjaðu í Tinganesi í farnu viku. “Tey vóru sera positiv og greiddu frá arbeiðinum at blíva 

uppaftur klókari uppá Gullhornið og finna svar uppá, um oljan, sum longu er funnin, er 

nóg góð og um umstøðurnar í undirgrundini eru soleiðis háttaðar, at nóg stórar nøgdir av 

olju og gassi kunnu liggja goymd har. 

 

Landsstýrismaðurin greiddi eisini Dong-umboðunum frá ætlanini hjá landsstýrinum at gera 

meira fyri at marknaðarføra landgrunnin. “Eg haldi hetta fall í góða jørð hjá gestunum, tí 

teir síggja jú fegnir, at uppaftur fleiri oljufeløg fara at vísa Føroyum ans, ikki minst tá 

Dong sjálvt skal til at finna partnarar, tá og um felagið tekur avgerð um at bora. 

 

Við á fundinum í Tinganesi var eisini stjórin á Jarðfeingi, Petur Joensen. 

 

Mynd 

Søren Gath Hansen, altjóða stjóri fyri leiting og framleiðslu hjá Dong Energy vitjar Johan 

Dahl, oljumálaráðharra í Tinganesi. 
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