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Få overblik over olie- og gasproduktionen
i 2015

Energistyrelsen offentliggør afsnittet om produktionen af olie og gas fra
dansk område i 2015. I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m3 olie. Dette var
et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014. Mængden af salgsgas
var stabil fra 2014 til 2015 med 3,8 mia. Nm3.

Tendensen med faldende produktion siden 2006 synes at fortsætte. Der har
været fokus på forebyggende vedligehold og brøndvedligehold, og samtidig
fortsatte udbygningen af Syd Arne feltet med en nordlig platform.
Produktionen fra nye brønde fra både Syd Arnes nordlige platform og fra Tyra
SE har været medvirkende til at dæmpe faldet i produktionen.



Trinvis udgivelse af rapport om olie og gas
Afsnittet om produktion er en del af den årlige afrapportering om Danmarks
olie og gasproduktion. For året 2015 vil der blive udarbejdet individuelle
afsnit om:

• Efterforskningoffentliggjort 22. september 2016
• Ressourcer og prognoseroffentliggjort 29. august 2016
• Produktionoffentliggjort 3. januar 2017
• Økonomi 

De enkelte afsnit vil løbende blive offentliggjort på Energistyrelsens
hjemmeside.

Hjemmesiden indeholder desuden en række oplysninger om olie og gas, bl.a.
produktionsdata samt oversigter over licenser og boringer.

Kontakt
Kontorchef Trine Fugmann, tfu@ens.dk, 26 18 02 92

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/produktion_dk.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/efterforskning_dk_150916.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/ress_progn_2015_dk_05092016_endelig.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/OlieGas/produktion_dk.pdf
https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/rapporter-om-olie-og-gasaktiviteter
https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/rapporter-om-olie-og-gasaktiviteter


forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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