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Í summar gav framleiðslan á Gudrun-boripallinum hja Statoil í Norðsjónum 70 milliónir 

krónur um døgnið. Í dag er inntøkan 35 milliónir fyri somu framleiðslumongd. 

Sum ein av stóru oljufyritøkunum merkir Statoil gott at prísurin er lækkaður niður i eina 

helvt. Men 2014 gjørdist ikki bara tungt tí oljuprísurin lækkaði, tí hjá starvsfólkunum í 

norsku fyritøkuni byrjaðitað tunga árið longu í februar, tá Statoil boðaði frá at neyðugt 

var at spara milliardir av krónum bæði til kostnaðir í verandi øtlanum, og í nýggjum 

íløgum. Avgerðin í februar merkti at bæði starvsfólk í Statoil og undirveitarum brádliga 

fóru at óttast at størvini ikki vóru trygg. Fesk tøl vísa at meir enn 9000 størv eru horvin í 

norsku oljuvinnuni síðani februar. Talan er sjálvandi ikki bara um eina avgerð sum Statoil 

tók, og sum sambært fyritøkuni var neyðug fyri at vera klár til at taka ímóti eini framtíð 



sum verður meir krevjandi, men tað var tá vinnan sá at broytingartíðir eru á veg. 

Príslækkingin sum byrjaði í summar gjørdi bara støðuna enn greiðari. 

Búskaparfrøðingurin Per Hansen hjá Nordnet sigur í eini viðmerking, sum hann hevur 

skrivað fyri Shippingwatch, at Statoil merkir meir sveiggini í oljuprísinum enn onnur feløg 

tí fyritøkan í størri mun er tengd at tí tey kalla "upstream." Inntøkan hjá Statoil verður 

meir merkt av um oljuprísurin hækkar ella lækkar, sigur Hansen. 

Hann vísir á at virði á Statoil er lækkað við 35 prosentum síðani í summar, og tað er hóast 

alt betri enn gongdin í oljuprísinum sum er meir at hálveraður. Oljuprísurin hevur í vikuni 

verið niðanfyri 50 dollarar fyri fatið, samanborið við góðar 115 dollarar tá oljuprísurin var 

í hæddini í juni. 

Øll tey stóru oljufeløgini hava hetta farna árið lækkað íløgupottin. Statoil boðaði sum sagt 

longu í februar í 2014 frá at íløgurnar lækka, og í vikuni hevur Lundin Oil sagt at teirra 

íløgupottur minkar við 30 prosentum í 2015, samanborið við 2014. 

Eitt annað dømi um gongdina er norska felagið Seadrill, ið eigur West Hercules-boripallin, 

ið var í Føroyum í heyst. Meðan umvælingarnar fóru fram á Skálafjørðinum voru, so 

fossaðu virðini úr Seadrill. Frá august til jólar, so minkaðu virðini í Seadrill við umleið 26 

milliardrum norskum krónum 

 

http://shippingwatch.dk/Mennesker/Meninger/article7341169.ece
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