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Energistyrelsen nedskriver de danske
olie- og gasressourcer

Energistyrelsen offentliggør nye produktionsprognoser for olie og gas, hvor
Danmarks olie- og gasressourcer i det forventede forløb er nedskrevet med
ca. 4 pct. Danmark forventes fortsat at være nettoeksportør af olie frem til
2026 og for naturgas frem til og med 2032 – bortset fra enkelte år.

Energistyrelsen offentliggør en opdateret 5-årsprognose for produktionen af
olie og salgsgas og nye langsigtede prognoser, der indgår som element i bl.a.
Danmarks Konvergensprogram 2017. De langsigtede prognoser udarbejdes



normalt hvert andet år, men der er i 2017 ekstraordinært udarbejdet en
produktionsprognose på lang sigt på baggrund af et revurderet datasæt og en
række nye oplysninger. Dette års prognose lå til grund for statens
beregninger i forbindelse med forhandlingerne med DUC om
genopbygningen af Tyra og indregner også effekterne af denne aftale.

Olie- og gasressourcer nedskrives

Produktionsprognoserne viser en nedskrivning i det forventede forløb af de
tilbageværende olie- og gasressourcer med 4 pct. i forhold til sidste års
prognose. Tælles bidragene fra efterforskning og teknologisk udvikling med,
nedjusteres prognosen med 10 pct. Nedskrivningen skyldes primært nye
produktionsprognoser fra industrien samt en revideret risikovejning af
projekterne på baggrund af nye oplysninger. Herudover afspejler
produktionsprognoserne, at idriftsættelsestidspunktet for flere fund forventes
udsat.

Produktion og langsigtet prognose for olie.

Fortsat nettoeksportør af olie og gas de kommende år

Danmark vil fortsat kunne være nettoeksportør af olie frem til 2026 og for
naturgas frem til og med 2032 – med undtagelse af enkelte år. Den
mellemliggende periode, hvor Danmark ikke er selvforsynende med olie,
udvides dog i den nye prognose med to år til 2019-2022.



Generelt er der væsentlig usikkerhed knyttet til særligt størrelsen af dansk
nettoeksport af olie i perioden. Det forstærkes af, at forskellen mellem den
forventede produktion og det forventede forbrug er relativt lille i perioden,
bl.a. som følge af nedskrivningen af prognosen.

Indregnes forventningerne til teknologiske forbedringer og potentielle nye
fund, forlænges perioden som nettoeksportør af olie frem til og med 2031 og
for naturgas frem til efter 2035. Dette er en forkortelse på et år for oliens
vedkommende i forhold til sidste års prognose.

Læs afsnittet om ressourcer og prognoser i "Danmarks olie- og gasrapport
2016", april 2017.

Kontakt:

Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25137846, tfh@ens.dk

Kontorchef Trine Fugmann, mobil: 26180292, tfu@ens.dk

Ingeniør Jan H. Andersen, tlf: 33926653, jha@ens.dk

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
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brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
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 Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.
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