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“Vit blíva í Føroyum soleingi vit halda her eru møguleikar fyri at finna olju og gass, men 

tað er greitt, at tað er eisini avgerandi, um vit gera eitt fund, og tað vóni eg vit gera í 

summar.” 

Hetta sigur ovasti stjórin í donsku orkufyritøkuni DONG Energy, Henrik Poulsen við 

oljan.fo. 



Hann vísir á, at fyritøkan hevur brúkt nógva orku til at evaluera loyvini í Føroyum saman 

við partnarunum. 

“Vit skulu til at bora Súlan/Stelkur brunnin um fáar mánaðir, og tað eru vit sera spentur 

um. Tað er jú talan um eina váðiliga vinnu. Onkuntíð rakar tú við og onkuntíð ikki. Og tað 

er greitt, at eitt einstakt fund í rímuligari stødd vil gera stóran mun í Føroyum fyri 

íløguáhugan. So vit gera tað vit kunnu fyri at finna kolvetni,” 

Nú eru tað tvey norðurlendsk oljufeløg, Statoil og Dong, sum ganga á odda í føroysku 

oljuleitingini. Vit spurdu Dong-stjóran, um henda sannroynd skapar størri trygd fyri 

Føroyar. 

“Eg trúgvi, at øll størri oljufeløg bera seg ábyrgdarfult at eisini í Føroyum, so eg fari nokk 

ikki at leggja størri virði í tað, men tá er sagt, so er greitt, at tað finst ein ávísur 

felagsskapur mentanarliga, søguliga og í aðrar mátar, sum ger, at tað eru góð sambond 

millum júst Norra, Danmark og Føroyar. Og tí er tað kanska eisini náttúrligt, at tað eisini 

finst eitt samstarv á hesum økinum.” 

Henrik Poulsen dylur ikki fyri, at tað hevði verið gott fyri seg sum ovasta stjóra í Dong og 

ikki minst fyri leiti- og framleiðslupartin av Dong, um eitt fund bleiv gjørt í Føroyum í ár. 

Tað hevði havt stóran týdning fyri øll, sum arbeiða hjá Dong. 

Hvussu kann ein turrur brunnur koma at ávirka virksemið hjá Dong í Føroyum? 

“Rokni ikki við at tað fer at ávirka tað stórvegis, tí vit hava fleiri onnur loyvi, eitt nú tey 

nýggju, har vit eru fyristøðufelag, og tey arbeiða vit við at gera meira búgvin.” 

Sær Dong-stjórin aðrar møguleikar fyri samstarvi millum Dong og Føroyar í framtíðini? 

“Vit hava jú longu eitt samstarv við SEV innan elorku og sum vit eru sera fegnir um. Vit 

fara sjálvandi at halda fram við hesum og øðrum møguleikum innan okkara kjarnuøki í 

framtíðini.” 
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