
 

Norsku oljuinntøkurnar 
minka komandi árini 
 

Jan Müller 

15.10.2013 - 13:20 

Oljan.fo 
 

Inntøkurnar frá norska olju- og gassvirkseminum fara at minka við 100 mia. kr. frá 2012 til 

2015. 

 

Í 2012 vóru inntøkurnar frá olju og gassi uppá 395 mia. kr. Í ár fara inntøkurnar frá størstu 

útflutningsvinnuni í Norra at minka við 50 mia. kr. til 344 mia. kr. 

 

Tað skrivar Hegnar Online og vísir til útrokningar, sum vórðu lagdar fram saman við 

fíggjarætlanini hjá stjórnini mánadagin. 

 

Longu í 2014 verður roknað við, at inntøkurnar minka uppaftur meira við 30 mia. kr. til 

314 mia. kr. 

 

Í 2015 eru inntøkurnar mettar til 282 mia. kr. sambært fíggjarætlanini, sum eru 100 mia. 



kr. minni enn í 2012. 

 

Orsøkin til niðurgongdina í inntøkunum er fyrst og fremst lægri oljuprísur komandi árini. 

Hóast nógvir oljugreinarar meta, at høgi oljuprísurin fer at halda sær leingi aftrat. Men 

tey, sum hava gjørt almennu fíggjarætlanina fyri komandi ár, meta kortini, at prísurin fer 

at falla. 

 

Norska oljuframleiðslan er eisini minkandi, so tann høgi oljuprísurin er komin væl við. Tað 

er greitt, at skal oljuprísurin framhaldandi viga upp ímóti minkandi framleiðsluna komandi 

árini, so skal hann vera methøgur sigur Thina M. Saltvedt, oljugreinari í Nordea Markets. 

 

Nýggja norska stjórnin sigur í fíggjarætlan síni, at stór óvissa er um gongdina á 

oljumarknaðinum í framtíðini, bæði hvat viðvíkur eftirspurningi og útboði. 

 

Búskaparvøksturin í Kina og øðrum vakstrarbúskapum er minkaður, og útlitini eru vorðin 

verri. Ein enn størri afturgongd í hesum búskapum fer at fáa stórar avleiðingar fyri 

oljuprísin verður mett. 

 

Saltvedt sigur við Stavanger Aftenblad, at stór óvissa er knýtt at oljuprísinum. Hon ivast 

tó ikki í, at við minkandi framleiðsluni, so fara inntøkurnar til norska samfelagið og her 

serstakliga norska oljugrunnin at minka komandi árini. 

 

Metingarnar vísa eisini, at Norra fer at framleiða nógv meira olju og gass, enn tað, sum 

ber til at finna av nýggjum. Sjálvt við stórum keldum sum Johan Sverdrup og Johan 

Castberg, fer norska framleiðslan at minka komandi árini vísa tøl frá Oljudirektoratinum. 

Roknað verður eisini við, at framleiðslan av gassi fer at økjast komandi árini. 

 

Fyrstu sjey mánaðirnar í ár hevur Norra útflutt gass fyri 120 mia. kr. og eigur norskt gass 

eina stóra framtíð í Europa, serstakliga nú gass verður funnið í Barentshavinum. 

 

Roknað verður tó við, at gassprísurin fer at minka komandi árini orsakað av øktari 

framleiðslu av skifurgassi í USA og bíligum koli í Europa. 

 

“Í og við at roknað verður við at selja meira gass enn olju komandi árini, hevur tað eisini 

við sær lægri inntøkur í framtíðini,” sigur Saltvedt við norska blaðið. 

 

Hon vísir á, at henda gongdin ger, at Norra má til at fjøltátta sína vinnu meira og hugsa 

um aðrar vinnur eisini. Neyðugt er at laga seg meira til broytingarnar á marknaðinum skal 

Norra framhaldandi varðveita sína búskapaligu støðu. 

 

Eins og greinarar vanliga kunnu vera á ymsum máli um, hvussu oljuprísurin fer at laga seg, 

so eru eftir øllum at døma eisini fíggjarmyndugleikarnir í ymsum londum sera ymiskir í 

sínum metingum. Eitt nú er 50% munur millum metingarnar hjá donsku og norsku 

stjórnini. Meðan norska stjórnin í síni fíggjarlóg metir, at oljuprísurin fer at lækka 

komandi árini og fer at liggja um 89 dollarar fyri tunnuna í 2015, so metir danska stjórnin 



í sambandi við menningina av einum tokgrunni, at prísurin í 2015 fer at vera 134 dollarar 

fyri tunnuna. 
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