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Hóast eingin olja ella gass varð funnið á Brugdu leitimiðinum inni á føroyska 

landgrunninum, so hevur hetta á ongan hátt ávirkað vónirnar til og metingarnar av 

brunninum Súla Stelkur tætt við markið. 

DONG bjartskygt 



DONG Energy, sum er partur av Súla Stelkur brunninum, sigur í eini viðmerking til 

oljan.fo, at úrslitið av Brugduni ávirkar ikki prospektivitetin í Súla Stelkur økinum tvs. at 

metingarnar at finna olju í hesum partinum av landgrunninum eru ikki broyttar eftir 

úrslitið av Brugduni. 

DONG, sum í fjør fekk tillutað tvey nýggj leitiloyvi longur syðri á landgrunninum, har 

Marjun fundið varð gjørt í 2001, sigur eisini, at úrslitið av Brugduni hevur heldur onga 

ávirkan á tey loyvini. Felagið arbeiðir framhaldandi við at tulka seismikkin av nýggjum. 

Annars heldur DONG tað vera spell fyri Føroyar og feløgini, sum vóru við í Brugduni, at 

brunnurin var turrur. 

Kúlubøkan 

DONG, sum hevur verið partur av leitingini við Føroyar frá byrjan, er í dag einasta felag 

umframt Statoil, sum er fyristøðufelag í Føroyum. Umframt at vera við í Súla Stelkur 

boringini og standa fyri teimum báðum nýggju loyvunum í tí gamla “Gullhorninum”, so er 

DONG eisini partur av loyvi 016, har Statoil er fyristøðufelag. 

Hetta loyvið liggur har norðuri móti markinum og hava jarðfrøðingar hampuliga góðar 

vónir til tað. Enn er tó heilt óvist, um feløgini við Statoil á odda fara at bora brunn í 

hesum loyvinum , sum eisini verður nevnt Kúlubøkan, í framtíðini – men verður byrsan 

lødd aftur, so eru sannlíkindini helst best fyri, at borurin verður settur í Kúlubøkuna. 

Enn hava so ongar útmeldingar verið alment um tað. Jarðfrøðingar hava tó sagt so mikið 

sum, at teir her halda seg síggja ein tann størsta struktururin, sum er sæddur í føroysku 

undirgrundini í heila tikið. Og hildið verður, at hetta kann verða ein gasselefantur. Øll 

feløgini á landgrunninum eru við í loyvi 016: Statoil, ExxonMobil, DONG, OMV og Atlantic 

Petroleum. 

Smanhangandi oljulandslutur 

Nú verður so borað á Súla Stelkur leitimiðinum. Hetta liggur sum sæst á kortinum stutt frá 

markinum. Hinumegin markið liggja so tvær stórar oljukeldur, Rosebank og Cambo. Tær 

vóru longu funnar fyri umleið tíggju árum síðani og eru nógvir pengar brúktir til at bora 

avmarkingar- og metingarbrunnar fyri at kunna taka avgerð um útbygging. Endalig avgerð 

um útbygging av Rosebank skuldi takast í ár, men fyristøðufelagið Chevron er farið í 

“tænkepausu”, nú tað metir útbyggingarkostnaðin at vera í so høgan. Arbeitt verður tí við 

at kanna møguleikan fyri minka um kostnaðin, og verður hetta so helst eisini at ávirka 

útbygging av hini kelduni longur syðri, Cambo, sum kann verða bundin í Rosebank. 

Áhugavert er tað eisini at bíta merki í, at bæði DONG og OMV, sum eru við í Súla Stelkur, 

eisini eru við í Rosebank og Cambo, so eingin ivi er um, at eitt fund í Súla Stelkur kann 

skapa nýggjan áhuga kring grannakeldurnar á bretska landgrunninum, Rosebank og 

Cambo. So ein kann siga, at tað gongur báðar vegir, nevniliga at fund øðrumegin markið 

kann hava ávirkan á, hvat kann koma at henda hinumegin markið. Eisini er vert at hava í 

huga, at um so er, at Súla Stelkur verður eitt lønandi fund men kanska ov lítið til at verða 



bygt út einsamalt, at tað so kann bindast í framleiðslu hinumegin markið, eitt sokallað 

"tighback", sum tað verður rópt á oljumáli.  

Súla Stelkur vegamót 

Til ber at siga, at vit við boringini á Súla Stelkur eru við eitt slag av vegamóti í leitingini á 

Atlantsmótinum. Tað er nevniliga eisini strategiin og hugsanin hjá DONG og OMV, sum 

hava verið mest treisk at varðveita og fáa nýggj loyvi bæði vestan fyri Hetland og eystan 

fyri Føroyar, at alt hetta økið er at meta sum ein samanhangandi oljulandspartur, eisini 

kallaður Atlantsmótið. 

Boringin av Súla Stelkur eigur tí eisini at síggjast í hesum størra perspektivinum og er 

harvið rættiliga áhugaverd fyri alt økið sum so. Sum eitt kuriosum aftrat kann nevnast, at 

m.a. DONG og OMV standa eisini fyri at bora ein nýggjan spennandi brunn, Blackrock, 

komandi ár, og sum liggur tætt upp at føroyska markinum á bretskari síðu millum 

Rosebank og Cambo keldurnar (sí kort). 

Tað kann tí staðfestast, at Súla Stelkur kann gerast enn ein týðandi brikkur í 

puslispælinum, sum eitur Atlantsmótið ella meira spesifikt, marknaøkið millum Føroyar og 

Hetland. Aftrat hesi søgu hoyrir so eisini, at stórur áhugi er eisini millum oljufeløg fyri 

økjunum nær markið bæði longur syðri og norðari. 
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