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Besvarelse af spørgsmål 48 alm. del stillet af udvalget den 4. november 
(omtrykt) efter ønske fra Rasmus Nordqvist (ALT). 
 

Spørgsmål: 
Hvor mange arbejdspladser findes ifølge ministeren i olie- og gassektoren 
i Danmark i dag? Danmarks Statistik opererer f.eks. med et tal på 2000 
mennesker i de seneste år og kalder dette det højeste antal ansatte siden 
1990 (”Green National Accounts for Denmark”, Danmarks Statistik, 2018, 
side 164, https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/Get-
PubFile.aspx?id=27468&sid=gnatuk), mens Olie Gas Danmark mener, at 
olie- og gassektoren i dag beskæftiger 15.000 mennesker (når man medreg-
ner ansatte hos underleverandører og servicevirksomheder, der leverer til 
olieselskaberne). DAMVAD Analytics beregninger har vist, at der kan 
komme yderligere et sted mellem 52.000 og 95.000 grønne jobs i Danmark, 
hvis det globale grønne marked udvikler sig både efter et 2 graders og busi-
ness as usual scenarie, og hvis Danmark kan fastholde sin nuværende po-
sition (”Den danske grønne beskæftigelse”, Concito, marts 2019, 
https://www.concito.dk/sites/concito.dk/files/media/document/DKGV-
Besk%C3%A6ftigelsesanalyse.pdf). Er ministeren enig i denne prognose? 
Hvor mange arbejdspladser vurderer ministeren, at der vil være i at afvikle 
produktion (nedtage infrastrukturen mv.) i løbet af de kommende årtier? 
Hvad forventer ministeren af nye arbejdspladser, såfremt der gives tilla-
delse til 8. udbudsrunde – særligt i efterforskningsperioden? 
 

Svar: 
Ifølge Danmarks Statistik var der i 2016 ca. 2.300 personer beskæftiget 
direkte med indvinding af olie og gas i Danmark.  
 
Foruden den direkte beskæftigelse er der også en afledt beskæftigelse i an-
dre brancher som følge af aktiviteter forbundet med olie- og gasindvinding, 
hvilket bl.a. omfatter underleverandører til indvinding af olie- og gas. Om-
fanget heraf kan med en vis usikkerhed opgøres ved hjælp af input-output-
tabeller fra nationalregnskabet. 
 
Samlet set har Finansministeriet på den baggrund opgjort, at knap 4.000 
personer var enten direkte eller indirekte beskæftiget med indvinding af 
olie og gas i 2016. Der tages udgangspunkt i oplysninger fra 2016, idet det 
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er det seneste år, hvor det detaljerede brancheopdelte nationalregnskab fra 
Danmarks Statistik er tilgængeligt. 
 
Branchen selv har tidligere vurderet, at ca. 15.000 jobs er direkte eller in-
direkte beskæftiget i industrien. 
 
Fremskrivninger af fremtidige grønne jobs er behæftet med betydelig usik-
kerhed, da de i sagens natur er baseret på en række antagelser. Eksempelvis 
beror den i spørgsmålet nævnte fremskrivning på, hvorvidt danske virk-
somheder fastholder deres nuværende markedsandele inden for en række 
grønne områder. Endvidere vil potentialet for nye grønne jobs afhænge af 
arbejdsstyrken og dens uddannelsessammensætning, udviklingen af kon-
kurrencedygtige produkter og services hos danske grønne virksomheder 
samt væksten på eksportmarkederne. 
 
Antallet af arbejdspladser i forbindelse med at nedtage infrastrukturen i 
Nordsøen er ikke opgjort. Blandt andet vil antallet af arbejdspladser af-
hænge af, hvordan en nedtagning konkret ville blive gennemført. 
 
Antallet af nye arbejdspladser som følge af 8. udbudsrunde er ikke opgjort. 
Omfanget vil bl.a. afhænge af aktiviteterne i det arbejdsprogram, som afta-
les mellem ansøgerne og Energistyrelsen i forbindelse med evt. tildeling af 
nye efterforskningslicenser, og om der som følge heraf gøres fund med ef-
terfølgende udbygning og produktion. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Simon Kollerup 
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