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Tað fær onga ávirkan á virksemið og arbeiðið hjá danska orkufelagnum, DONG, at teir 

báðir brunnarnir í summar vóru turrir. Heldur ikki um DONG var partur av tí eini boringini. 

Hetta sigur ein hin fremsti leitistjórin hjá DONG, sum hevur ábyrgd av Føroyaøkinum, Jan 

Terje Edvardsen. 

“Úrslitið ávirkar ikki beinleiðis okkara metingar av loyvum okkara 018 og 019, men tað er 

greitt, at hesi úrslit kunnu hava negativa ávirkan á áhugan hjá øðrum oljufeløgum at koma 

inn á føroyska landgrunnin at arbeiða. 



DONG, sum fekk tillutað tvey nýggj leitiloyvi undir nýggju “Open Door” loyvisskipanini í 

fjør, arbeiðir í løtuni við at endurskoða síni loyvi og væntar at taka eina avgerð um boring 

innan eitt til hálvtannað ár. 

Sambært loyvistreytunum skal felagið gera ymsar kanningar av loyvunum í tí sokallaða 

“Gullhorninum”, har Marjun-brunnurin varð boraður í 2001, áðrenn tað síðani skal taka 

avgerð um “drill or drop”, sum tað verður tikið til á oljumáli. 

Tá tað kemur so langt skal felagið helst eisini hava funnið onkran ella onkrar partnarar, tí 

tað er ikki vanligt, at eitt einstakt felag fer undir eina váðafulla boring sum hesa 

einsamalt. Eftir tí sum oljan.fo skilur, so hyggur DONG longu eftir møguligum partnarum. 

Hvørjir hesir eru ella kunnu verða er ógreitt, men talan kann jú bæði vera um feløg, sum 

longu hava loyvi í Føroyum ella feløg, sum t.d. arbeiða saman við DONG vestan fyri 

Hetland. 

Umframt at vera fyristøðufelag í loyvunum 018 og 019 er DONG eisini partnari í tveimum 

av loyvunum, har Statoil er fyristøðufelag. Annað av hesum loyvunum 016 er tað, sum 

Statoil og tess partnarar hyggja at í løtuni. Her finst ein sera stórur strukturur, Kúlubøkan, 

ið er mettur at vera ein gasselefantur. 

Statoill fer í næstum at gera elektromagnetiskar kanningar á Føroya-økinum og hava tær 

til endmál at varpa heilt nýtt ljós á undirgrundina fyri at skilja hana betur. 

Jan Terje Edvardsen hevur starvast hjá DONG øll árini felagið hevur verið partur av 

leitingini við Føroyar, heilt aftur frá fyrst í 90 árunum. Hann er “Senior Vice President 

Exploration” 
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