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Besvarelse af spørgsmål 92 alm. del stillet af udvalget den 10. december 

2020 efter ønske fra Sikandar Siddique (UFG). 

 

Spørgsmål: 
Nordsøfonden har tidligere i år meldt ud, at de forventer et underskud, som 

følge af de lave oliepriser i år. Hvor stort forventes underskuddet at blive? 

 

Svar: 

Til besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet svarbidrag fra Nordsøfon-

den. 

 

”Forventningerne til 2020 er beskrevet i ledelsesberetningen i Nordsøfon-

dens årsrapport for 2019, der blev offentliggjort medio april 2020. Heraf 

fremgår det: 

 

”Resultatet i 2020 vil være stærkt afhængig af olieprisens udvikling og li-

geledes påvirket af den igangværende genopbygning af Tyra anlæggene. I 

DUC forventes olie- og gasproduktionen i 2020 noget under niveauet i 

2019 som følge af felternes naturlige produktionsfald og nedlukningen af 

Tyra området.  

 

Nordsøfondens investeringer i 2020 forventes at blive omkring 1,1 mia. kr., 

hvilket næsten er en fordobling i forhold til 2019. Det skyldes de mange 

aktiviteter omkring genopbygningen af Tyra.  

 

Produktionsomkostningerne forventes at være på et lavere niveau end i 

2019, bl.a. på grund nedlukningen af Tyra området samt færre omkostnin-

ger til reparation og vedligeholdelse af produktionsbrønde.  

 

Omfanget af efterforskning i 2020 er i lyset af det kraftige fald i olieprisen 

og Covid-19 situationen meget usikkert.  

 

Alt i alt forventer Nordsøfonden med det nuværende olie- og gasprisniveau 

et underskud på omkring 100 mio. kr. for 2020 opgjort før effekt af en even-

tuel nedskrivningstest.  
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Den store udbredelse af Covid-19 og effekten heraf på det globale oliefor-

brug samt konflikten i OPEC medførte i marts 2020 et markant fald i olie-

prisen. Det er på datoen for aflæggelse af årsrapporten ikke muligt at vur-

dere de langsigtede konsekvenser for Nordsøfondens aktiviteter af disse to 

begivenheder.” 

 

Nordsøfonden aflægger regnskab efter årsregnskabslovens regler, og stør-

relsen på Nordsøfondens underskud i 2020 kan således først verificeres i 

forbindelse med udarbejdelsen og godkendelsen af årsrapporten for 2020. 

Årsrapporten forventes at foreligge i april 2021.” 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 
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