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Danska DONG Energy, sum er við í oljuleitingini í Føroyum og sum í hesum døgum borar á 

leitimiðinum Súla Stelkur saman við Statoil og OMV, er við í eini nýggjari gassútbygging 

eystan fyri føroyska markið saman við franska orkurisanum Total. 

Tey bæði feløgini hava nú í nøkur ár arbeitt við at útbyggja fyrstu gassframleiðsluna á 

Atlantsmótinum vestan fyri Hetland, nevnd Laggan Tormore.Útbúnaður verður settur á 

havbotnin og ein gassleiðing førd inn til lands, har ein nýggj verksmiðja tekur ímóti 

gassinum. 



Nú fara feløgini eitt stig víðari og hava avgjørt at byggja út enn eitt gassfelt, Edradour, 

sum verður knýtt í høvuðsgassleiðingina frá Laggan Tormore gassfeltunum, eitt sokallað 

“tieback”. Útbyggingin av Edradour er mett at kosta 3,2 mia., harav parturin hjá DONG er 

800 mill. kr. Total, sum er fyristøðufelag, eigur 75% av verkætlanini. 

Umframt hesa verkætlan hevur Total gjørt avtalu við DONG um at keypa 60% av 

gassfeltinum Glenlivet, sum liggur nærhendis, og har DONG higartil hevur staðið fyri 80%. 

Aftrat hesum eigur Faroe Petroleum 10% og First Oil 10% í Glenlivet. Eftir søluna til Total 

er ognarparturin hjá DONG 20%. Ætlanin er eisini at byggja út Glenlivet.Tann avgerðin 

verður fráboðað fyrsta dagin. Tey bæði feltini eru mett at goyma tað, sum svarar til 60 

mill. tunnur av olju. 

Edradour-keldan, sum liggur 75 kilometrar í ein norðan og vestan fyri Hetland, fer í 

framleiðslu í 4. ársfjórðingi í 2017. 

Økið vestan fyri Hetland er mett at goyma 17% av øllum olju- og gassgoymslunum í 

Bretlandi. Ætlanin hjá DONG er, at ein triðingur av teimum 150.000 tunnunum av olju, 

sum felagið hevur sett sær fyri at framleiða um dagin í 2020 , skal koma frá økinum 

millum Hetland og føroyska markið. Restin kemur úr donskum og norskum øki. 

Enn er ov tíðliga at siga nakað um møguliga olju og gass frá føroyskum øki. 
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