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USA hevur síðani oljukreppuna í 1973 havt útflutningsbann fyri ráolju. Men nú floymir USA 

yvir í olju, og goymslurnar eru á tremur. Hetta kemst serliga av stórari framleiðslu av 

sokallaðu skiferoljuni. Greinarar siga at trýstið er nú so stórt á politisku skipanina í USA, 

at útflutningsbannið kann verða tikið av um stutta tið. Nevnt verður at bannið kann 

hvørva um eitt ella tvey ár. 

Tað vil so merkja at trýst verður lagt á prísin fyri oljuna sum verður framleidd í 

Norðsjónum. 



USA framleivir í dag á fyrsta sinni líka nógva olju, sum landið innflytur.. Hetta leggur trýst 

á prísinfyri amerikansku lættoljuna WTI (West Texas Intermediate), ið ikki hevur verið 

verið á so lágum prísstøði síðani 2009. 

Í løtuni liggur prisurin á WTI á umleið 43 dollarum fyri fatið. Tað er 20 prosent lægri enn 

prísurin er fyri ráoljuna aðrastaðni í heiminum. 

Í samrøðu við Stavanger Aftenblad sigur oljugreinarin, Thina Saltvedt, í Nordea Markets, 

at orkustøðan er broytt munandi í USA farnu tíggju árini. 

- Framleiðslan av bæði skiferolju og skifergass er økt munandi, og hevur gjørt at USA nú 

innflytur minni av olju, sigur Saltvedt. 

Amerikansku oljuframleiðararnir eru nú troyttir av at teir noyðast at selja olju og gass fyri 

munandi lægri prís enn útlendsku kappingarneytarnir. Tað er eisini orsøkin til at fleiri av 

oljustjórunum í farnu viku fóru til Washington, har teir royndu at ávirka politisku 

skipanina, við Barack Obama forseta á odda, til at broyta lógina, og at lata upp fyri at 

amerikansku oljufeløgini kunnu útflyta ráolju úr USA. 

Ein annar oljugreinari, Torbjørn Kjus hjá DNM Markets, sigur við Stavnager Aftenblad, at 

roknast kann við at USA um stutta tíð kemur at taka bannið av. 

- Um tvey ár, so rokni eg við at bannið er tikið av, sigur Kjus. 

- Í USA er spurningurin um at forða fyri at amerikanska arbeiðspláss ikki hvørva. Eg rokni 

ikki við at hendan broytingin kemur mevan Obama er forseti, men at hetta gerst eitt av 

stóru evnunum í amerikanska valinum næsta ár, og at hetta verður eitt evni sum komandi 

forsetin skal gera nakað við, sigur Kjus. 

Hann leggur afturat, at í ti løtuni USA letur upp dyrnar fyri at amerikanska ráoljan kann 

útflytast, so hækkar prísurin á henni við eini 3-4 dollarum fyri fatið. Avtí at hendan oljan 

minnir so nógv um Brent-oljuna úr Norðsjónum, so kann roknast við at Brent-oljan kemur 

at lækaa við eini 3-4 dollarum fyri fatið. 
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