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Orientering om evaluering af erfaringer med skifergas i Danmark 

 

I juni 2012 blev der indført et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning og 

indvinding af olie og gas, hvor målet er naturgas i skiferlag. Hensigten var at 

undersøge muligheden for at fremme en produktion af skifergas, der kan ske 

sikkerheds- og miljømæssigt fuldt forsvarligt. Regeringen har valgt at fastholde 

denne linje, og igangsatte en videnskabelig udredning af international viden om 

skifergas relateret til en dansk kontekst, som blev offentliggjort i januar 2016.  

På baggrund af de erfaringer der indhentes fra boringen i Nordjylland og den 

nationale videnskabelige udredning om skifergas, skal der gennemføres en 

evaluering, hvorefter der kan tages stilling til, om der igen må udstedes nye 

tilladelser, hvor målet er naturgas i skiferlag. 

I forhold til boringen i Nordjylland har rettighedshaveren konkluderet, at 

efterforskningsarbejdet i tilladelsen ikke skulle fortsætte. Den afsluttende 

rapportering vedrørende tilladelsen forventes sendt til Energistyrelsen i juni 2016.  

Da erfaringer fra boringen i Nordjylland snarligt forventes på plads, har Energi-, 

Forsynings- og Klimaministeriet nu igangsat en evaluering. De relevante 

myndigheder bliver inddraget i arbejdet.  

Evalueringen inddeles i to trin for at kunne træffe en faglig velfunderet beslutning 

om, hvorvidt det midlertidige stop skal videreføres, ophæves eller gøres 

permanent. Den væsentligste årsag til den trinvise proces er, at den videnskabelige 

udredning har identificeret en række områder, hvor mere viden betegnes som 

”afgørende nødvendig”. Der er derfor behov for, at der tidligt i 

evalueringsprocessen foretages en vurdering af, hvor og hvordan denne 

manglende viden kan indhentes (trin 1). Arbejdet med denne del påbegyndes nu og 

det er Energistyrelsens forventning at kunne afslutte vurderingen omkring 

årsskiftet.  

Næste skridt er at træffe beslutning om, hvordan og hvornår den fulde evaluering 

(trin 2) kan foretages. Jeg agter at holde EFK-udvalget orienteret om regeringens 

beslutninger i så henseende.  
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