Johan Dahl, landdsstýrismaður í oljumálum og Petur Joensen, stjóri á Jarðfeingi á vitjan hjá danska orkufelagnum
Dong, har teir fingu áhugaverda kunning um Dong og tess virksemi. Myndatøka Jan Müller/oljan.fo
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“Hetta var eináhugaverd og upplýsandi vitjan, har vit m.a. sóu vælútgjørda
tilbúgvingarrúmið hjá DONG Energy og hoyrdu, hvussu stóran dent danska orkufelagið
leggur á trygdina hjá sínum túsundtals starvsfólkum bæði á sjógvi og landi,” sigur Johan
Dahl, landsstýrismaður eftir vitjan sína á høvuðsstøðini hjá DONG uttan fyri
Keypmannahavn nú um dagarnar.
Tað er eingin ivi um, at DONG telist millum tey oljufeløgini, ið raðfesta trygd og umhvørvi
sera høgt og fekk landsstýrismaðurin gott innlit í, hvussu professionelt arbeitt verður í

sambandi við eitt nú tilbúgving. Danska fyritøkan rekur fleiri oljupallar í Norðsjónum, og
tí er júst tilbúgvingin eitt kjarnuøki. Hetta gav landsstýrismanninum í oljumálumeina góða
kenslu, nú Dong er eitt av oljufeløgunum, sum gongur á odda í leitingini á føroyska
landgrunninum.
Landsstýrismaðurin varð eisini kunnaður um sjálva leitingina eftir olju og gassi, og her ikki
minst hvussu jarðfrøðingar og jarðalisfrøðingarnir arbeiða saman við øðrum fakfólki.
“Vit sóu, hvussu tulkingin av seismikki fer fram, og hvussu serfrøðingarnir finna røttu
støðini í undirgrundini at seta borin í. Her var serstakliga talan um leitingina vestan fyri
Hetland men eisini báðumegin føroyska markið.”
Johan Dahl sigur, at tað var eisini áhugavert at hoyra stjóran Henrik Poulsen siga frá,
hvussu stóran áhuga felagið hevur fyri Føroyaøkinum. Hann kunnnaði um loyvini, sum
Dong er partur av og segði, at fyritøkan hevur ikki minst stóran áhuga fyri og vónir umjúst
tí økinum, har tað fer at bora í summar, tætt upp at markinum og skamt frá tí stóra
fundinum, Rosebank á bretskum øki.
“Vit mugu hava tunguna mitt í munninum og vóna tað besta, at har verður okkurt funnið,
nær Rosebank oljukelduni í summar.”
Johan Dahl sigur víðari, at hann og Henrik Poulsen eisini umrøddusamstarvið rundan um
grøna orku, har Dong í eina tíð hevur samstarvað við SEV. Landsstýrismaðurin greiddi
honum frá avgerðini hjá landsstýrinum, at nógv størri partur av elorkuni í 2020 skal koma
frá varandi orkukeldum, og at landsstýrið vil vera minni heft at dýrari innfluttari olju.
“Tað er hugaligt at fáa staðfest frá sjálvum høvuðsstjóranum undir slíkari vitjan,at Dong
fer framhaldandi at vera partur av leitingini. Tað at stór og kapitalsterk og vitanartung
feløg sum eitt nú Dong vilja samsstarva við okkum føroyingar bæði um at finna olju og
gass umframt at menna varandi orkukeldur, er sera gott fyri Føroyar. Og eg ivist ikki í, at
vit kunnu fáa stóra nyttu burtur úr samstarvinum við Dong í nógvar aðrar mátar eisini í
framtíðini.”

