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Eftir at hava sitið sum fyribils stjóri í Statoil, størstu vinnuligu fyritøkuni í Norðurlondum, 

hevur Eldar Sætre nú tikið við sum stjóri í fyritøkuni eftir Helge Lund, ið fór frá í fjør, 

eftir at hava fingið boðið stjórastarv í stóru bretsku olju- og gassfyritøkuni BG. 

Eldar Sætre hevur starvast í Statoil í 35 ár og eru mong fegin um, at nevndin í Statoil 

hevur valt ein av sínum egnum til stjóra. Tað hevur annars verið gitt, at hesaferð fór man 

at leita eftir einum stjóri uttan fyri fyritøkuna. Men so varð ikki.  

"Eldar Sætre var okkara fyrsta val. Bæði vinnan og felagið eru í eini tíð við stórum og 

krevjandi avbjóðingum. Eldar hevur drúgvar royndir í fyritøkuni og hevur víst seg at eiga 



evni til at fremja broytingar, sum eru neyðugar í eini tíð sum hesi. At besti maður til 

starvið eisini kemur frá okkum sjálvum er eisini gleðiligt." Hetta sigur nevndarformaðurin í 

Statoil, Svein Rennemo í eini viðmerking í morgun.  

Sætre hevur verið partur av konsernleiðsluni síðani 2003, fyrst sum økonomi- og fíggjarstjóri 
(CFO), harnæst sum leiðari fyri marknaðarføring, prosessering og varandi orku (MPR).  

"Statoil hevur eitt sera sterkt útgangsstøði. Vit hava ein sera góðan fíggjarligan pall at 

standa á og ein sera góðan bygnað. Øll okkara vinnan er fyri stórari óvissu í løtuni. Statoil 

tók tó longu tíðliga stig til at betra um okkara kappingarmegi. Vit hava nógv arbeiði, sum 

skal gerast men eru sera væl fyri at møta krevjandi avbjóðing í tíðini, sum kemur," sigur 

nýggj konsernstjórin í Statoil, Eldar Sætre.  

Eldar Sætre sigur, at Statoil er eitt trygt felag, og tað verður eisini júst trygdin fyri 

rakstrinum í felagnum,sum hann fer at raðfesta hægst. Tað skal vera trygt at kunna fara 

til arbeiðis sigur hann.  

Hann sigur, at Statoil fer at halda fram á somu strategisku kós sum higartil og fer felagið 

at styrkja og longja um støðu sína á norska landgrunninum. Felagið fer eisini at leggja seg 

eftir at brúka orku úti í heimi at hava eitt trygt og fast grundarlag at standa á. Eisini fer 

felagið at leggja seg eftir framhaldandi at kunna minka um CO2 útlátið. 
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