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 Norski oljugrunnurin kemur at fáa minst 500 milliardir norskar krónur frá olju og gassi 

sum er funnin, men enn ikki er komin í framleiðslu. 

Tað er amerikanska greiningarfyritøkan Wood Mackenzie sum kemur til hesa niðurstøðu í 

eini ferskari frágreiðing. 

Aftenposten skrivar at fyritøkan metir at 4,8 milliardir føt av olju eru møgulig at fáa 

hendur á, og at 1,6 milliardir før er kanska møguligt at pumpa upp, meðan tey seinastu 

3,6 milliardir føtini neyvan loysa seg at royna at fáa pumpaði upp. 

Fyritøkan hevur mett tey 206 fundini sum eru kend í Noregi, og talan er um alt av 

brunnunum, frá teimum minstu sum eru minni enn ein millión føt til risar sum Johan 

Sverdrup, har mett verður at møguligt er at fáa hendur á 2,4 milliardir føt. 



Út frá hesum tølunum hava tey roknað seg fram til at hetta gevur oljuvinnuni eina inntøku 

uppá 135 milliardir krónur, meðan norski landskassin fær 514 milliardir í skattainntøku frá 

hesum. Afturat hesum kemur yvirskot í Statoil og øðrum íløgum sum norski staturin ger 

beinleiðis í oljuvinnuna. 

Mettu skattainntøkurnar vilja geva tað sum svarar til 100.000 krónur í inntøku hjá 

landskassanum fyri hvørnn einasta skrásetta íbúgva í Noregi. Um politiska skipanin í 

framtíðini velur at halda seg til sokallaða handlingsregulin, tað vil siga hvussu nógv av 

oljupengunum sum kann brúkast árliga í norske búskapinum, so fara hesar 500 milliardinar 

í skattainntøkan fara at geva 4000 krónur um árið fyri hvønn einstakan íbúgva í landinum, 

í øktari vælferð 
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