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Samstundis sum løgtingið roynir at fáa fíggjarlógina at hanga saman, við millum annað at 

økja skattabyrðuna á serliga ali- og uppsjóvarvinnuna, so kunnu somu vinnur í Noregi 

gleðast um at útlitini fyri hesar vinnurnar eru sera góðar fyri 2016. Samstundis sum 

skattalækkingar eru á veg hjá norsku vinnuni, so ger lági oljuprísurin at norska krónan 



viknar. Hetta ger norsku vinnuna enn meir kappingarføra mótvegis millum annað føroysku 

vinnuni. 

Oljuprísurin nærkast 36 dollarar fyri fatið. Seinnapartin í gjár var prísurin á Norðsjóvaroljuni 

Brent 36,05 dollarar fyri fatið. Hetta er lægsti prísur í meir enn tíggju ár. Í morgun er prísurin 

hækkaður til 36,55 dollarar fyri fatið. 

Oljugreinarin hjá Nordea, Thina Saltvedt, segði í samrøðu við NRK í morgun at hon ikki 

gerst ovfarin um prísurin lækkar enn meir áðrenn nýggjárið. 

Tá hædd er tikin fyri inflasjónini, so er oljuprísurin í dag lægri enn hann var undir 

fíggjarkreppuni í 2008 og 2009. Og lækkingin sum vit hava sæð í oljuprísinum síðani á 

sumri 2014 sammeta greinarar nú við oljuprísskrædlið miðskeiðis í áttatiárunum. 

Saltvedt vísir á, í samrøðu við E24, at oljuprísurin er farin at lækka javnt aftur aftaná OPEC-

toppfundin, og amerikanska rentuhækkingin hevur eisini verið ávirkandi til at prísurin 

lækkar. 

Samstundis sum lækkandi oljuprísur eru keðilig tíðindir fyri tey sum arbeiða í oljuídnaðinum, 

so er tað ein fyrimunur fyri onnur. Millum annað er lági oljuprísurin, ið hevur gjørt fleiri 

tíggjutúsundtals arbeiðsleys í norsku oljuvinnuni, samstundis við til at tryggja arbeiðspláss 

og góðar inntøkur í øðrum vinnum. Oljuprísurin trýstur norsku krónuna til eitt óvanliga lágt 

støði, samanborið við gongdina seinnu árini. Seinnapartin í gjár mátti tú gjalda 9,59 og 8,77 

norskar krónur fyri ávikavist eina evru og ein dollara. 

Hetta eru góð tíðindir fyri fiski- og alivinnuna hjá norðmonnum. Prísurin á norskum laksi 

verður trýstur upp, og sambært bæði iLaks og IntraFish verður laksur hesa vikuna seldur fyri 

nærri 50 norskum krónum fyri kilo. 

Við teimum útlitunum sum eru fyri framhaldandi lágum oljuprísi og eini veikari norskari 

krónu, so kunnu norskir fiskaseljarar gleða seg um óvanliga kappingarførar prísir, og góðar 

inntøkur, í øllum førum fram til páskirnar. 

Afturat hesum kemur at norski fyritøkuskatturin lækkar úr 27 til 25 prosent, og útlit eru fyri at 

hann kann lækka enn meir um norska stjórnin sær at tað gerst neyðugt fyri at tryggja norska 

arbeiðspláss í útflutningsvinnunum. 

 


