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Yngve Slyngstad er stjóri í norska oljugrunninum. Tað er størsti pengakassin hjá 

norðmonnum, og ein av heimsins størstu. Pengarnir hava beinleiðs fossa inn í grunnin 

seinnu árini, men nú sigur Slyngstad at veitslan helst er av á hesum sinni. 

Orsøkin til tað er sera lága rentan á heimsmarknaðinum. 

Í samrøðu við Aftenposten sigur hann at norðmenn ikki skulu rokna við at tey góðu tølini 

frá grunninum fara at halda fram at koma. 

Renturnar eru søguliga lágar, og Slyngstad metir at hetta helst kemur at merkja at 

grunnurin ikki klárar at fáa eitt avkast uppá fýra prosent um árið, aftaná at prísvøksturin 

er drigin frá, ið er tað sum norska fíggjarmálaráðið leggur til grund í síni meting tá 

fíggjarlógin verður løgd. 



Slyngstad fær stuðul frá fleiri, millum annað greinaranum Pål Ringholm í Swedbank, ið 

vísir á at rentan ikki hevur verið so lág í Europa seinastu 500 árini. 

Tað eru ikki góð tíðindir hjá einum grunni sum hevur sett 2.000 milliardir norskar krónur í 

rentupappírir, sigur hann. 2000 milliardir norskar krónur svara til góðar 1800 milliardir 

danskar krónur. 

Slyngstad segði tá hann legði fram tølini fyri fyrra hálvár, at í løtuni er rentan um tvey 

prosent, og tá prísvøksturin er tað sama ella meir, so merkir tað at norski oljugrunnurin í 

løtuni ikki økir í virði. Í løtuni er langt á mál at náa kravdu fýra prosentini. 

Norski oljugrunnurn er ein av heimsins størstu grunnum, um ikki tann størsti. Í løtuni eru 

880 milliardir dollarar (fimm milliardir danskar krónur) í grunninum. Tað er munandi meir 

enn grunnurin hjá Saudia Arabia, ið er uppá 743 milliardir dollarar (4,2 milliardir krónur). 

Í 2013 var grunnurin uppá 838 milliardir dollarar (4,75 milliardir krónur), og tað var tá 

meir enn virði á øllum norskum íbúðarhúsum, ið høvdu eitt virði uppá 830 milliardir 

dollarar (4,7 milliardir krónur). 

Norski oljugrunnurin skal tryggja norska vælferðarsamfelagið tá olju- og gassbrunnarnir 

einaferð í framtíðini eru tómir. 
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