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Nú borað verður aftur á føroyska landgrunninum er sjálvandi stórur spenningur um 

úrslitið  bæði hjá føroyska almenninginum, politikarum og ikki minst hjá oljufeløgunum, 

sum standa aftanfyri boringarnar. Fyrra boringin í ár. Brugdan 2 er liðug og varð turr. Men 

nú verður so farið undir at bora seinna brunnin, Súla Stelker. Eitt av feløgunum, sum er 



við at bora henda brunnin, er danska DONG Energy, sum annars hevur verið partur av 

leitingini við Føroyar frá byrjan fyri skjótt 15 árum síðani. 

Tann 16. juuni nýtti Jan Terje Edvardsen, “Senior Vice President” í leiti- og 

framleiðsludeildini hjá DONG høvi at taka ímóti teimum báðum føroysku 

fólkatingsmonnunum, Edmund Joensen og Sjúrða Skaale, á DONG háborgini í Nesa Allé 1 í 

Gentofte, fyri at vísa og greiða teimum frá arbeiðinum í Føroyum og aðrastaðni og vísa 

teimum stásiligu hølini. Henda vitjan kemur stutt eftir, at ein annar føroyskur politikari, 

Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnu- og orkumálum, vitjaði. 

“Vit eru altíð glaðir at hava vitjan av umboðum fyri føroyskar myndugleikar, soleiðis at vit 

á okkara egna heimavølli hava møguleika at tosa saman og greiða frá orsøkunum til 

okkara langtíðar leitistrategi á økinum. Og tá tað vísir seg, at føroysku umboðini eru 

hugnaligir persónar við góðum inniliti í bransjuna, er tað ein frægd at hitta teir,” sigur 

Jan Terje Edvardsen. 

Góð kunning 

Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður fyri Javnaðarflokkin sigur við oljan.fo, at hetta var 

kunningarvitjan, sum kom í lag eftir oljuráðstevnurnar, sum í vár vórðu hildnar í 

Keypmannahavn og Runavík. 

“DONG greiddi frá, hví felagið hevur áhuga í føroyska økinum, hví felagið søkti um tey 

nýggju loyvini, tey fingu tillutað í fjør, og hvat felagið væntar av seinnu boringini á 

føroyskum øki í summar. 

Eisini varð greitt frá tíðarhorisontinum. Víst varð á, at felagið var við til at finna olju 

beint hinumegin markið í 2003, men at framleiðsla ikki væntast haðani fyrr enn í 2020. Og 

mint varð á, at hóast olja verður staðfest í boringini í summar, er hetta í sær sjálvum 

eingin garantur fyri seinni framleiðslu. Skal tað loysa seg at framleiða undir so truplum 

umstøðum, skal tilfarið vera gott, og nøgdirnar sera stórar. 

Og tað ber ikki til at staðfesta við bert einari boring,” sigur Sjúrður Skaale, sum vísir á, at 

tað varð eisini greitt frá við dømum, at áhugin fyri føroyskum øki er í vanda fyri at fána 

burtur, og at áhugin fyri einum heilt nýggjum øki – Barentshavinum – í løtuni er nógvar 

ferðir størri enn áhugin fyri føroyska økinum, hóast tað eftirhondini er skotin nógvum 

seismikkur í Føroyum, og fleiri boringar eru gjørdar. 

“Mælt var til at gera alt fyri at halda áhugan fyri føroyska økinum við líka – og her er 

stabilitetur og varandi, tryggir karmar rættiliga avgerandi.” 

Føroyski fólkatingsmaðurin, sum herfyri skipaði fyri eini oljuráðstevnu í Keypmannhavn og 

eini í Runavík, nýtti eisini høvi at greiða umboðum frá DONG frá ymiskum av tí, sum kom 

fram á teimum báðum oljuráðstevnunum – m.a. óttan, sum nógv hava fyri, at oljuvinnan 

kann skeikla føroyska búskapin. 



“Eg haldi tað vera frálíkt, at felagið skipar fyri slíkari kunning og sýnir áhuga fyri tí, sum 

føroyingar síggja sum vandar við hesi vinnu. Dialogur millum fyritøkurnar og føroyska 

samfelagið – bæði myndugleikar og onnur – er eftir mínum tykki sera týdningarmikil.” 

Stabil viðurskifti 

Hin føroyski fólkatingsmaðurin, Edmund Joensen, hevur annars sum løgmaður sjálvur 

umsitið oljumál og hevði vitjanin tí ikki minst hansara stóra áhuga. 

“Fyri meg sum fólkatingsmann var henda vitjan sera áhugaverd. Eins og Statoil telist 

DONG eisini millum tey stóru orkufeløgini í Norðurlondum. Tað eru m.a. hesi feløgini, sum 

vísa serstakan áhuga fyri Føroyaøkinum. Fyri meg sum fólkatingsmanni og eisini sum tann, 

ið setti verandi oljulóggávu í verk sum táverandi løgmaður, er tað áhugavert at hoyra, 

hvat eitt felag sum DONG heldur um vánirnar og útlitini fyri olju í Føroyum og eisini, hvat 

feløgini finna út av við sínum seismisku kanningum. 

Vit vita væl, at tað er eitt slag av keyparamarknaði í løtuni, har tað bara eru oljufeløg við 

ávísari stødd, sum hætta sær at fara undir at leita í slíkum váðafullum øki í mun til í 

Norra, har tað er seljarans marknaður, og har staturin ger sum hann vil, tí áhugin fyri at 

leita er so stórur. 

Her snýr tað seg um finna loysnir sum gera, at rímuliga stór oljufeløg vilja vera við til at 

gera neyðugar kanningar í einum basaltøki. 

At sita við borðið saman við stjórunum fyri hesi stóru feløg er sera áhugavert, her ikki 

minst at hoyra, hvat serfrøðingarnir siga. Og so er tað sjálvandi eisini týdningarmikið at 

fylgja væl við, hvat Føroyar kunnu fáa burtur úr, og um okkara lóggáva er tíðarhóskandi 

osfr. Hinvegin vita vit, at fyri oljufeløg, sum gera stórar íløgur her, eitt nú Statoil og 

DONG, har hava støðug og stabil viðurskifti stóran týdning. Tá feløg vilja gera íløgur í 

milliardaklassa, so er greitt, at tað krevur avgjørt trygg og stabil viðurskifti. Hetta eru 

eisini íløgur, sum røkka langt fram í tíðina. So hetta er ein ballansagongd, og tí haldi eg 

tað er ómetaliga óhugavert hjá mær og okkum fólkatingsmonnum og øðrum politikarum at 

hava fingurin á pulsinum.” 
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