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Klimabevægelsen opfordrer staten til at sælge sit olieselskab “Nordsøfonden”. Salget skal ske uden at de 

danske myndigheder mister sin plads som observatør i Dansk Undergrunds Consortiums (DUCs) 

besluttende organer.  

 

Her følger tre centrale argumenter for at sælge Nordsøfonden: 

Indledning og anbefalinger
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Folketinget er enige om at vedtage en klimalov, der indebærer markante reduktioner af CO2-udledninger 

over de næste 30 år, hvilket harmonerer meget dårligt med, at staten som olie- og gasudvindingsaktør er 

forpligtet til at drive udvindingsaktiviteten rentabelt. Som ejer at et olieselskab har staten et svært 

problematisk incitament til at forsøge at undgå økonomiske tab ved at fremme lovgivning, der vil 

stimulere efterspørgslen på olie i mange år frem. 

 

Danmark er medunderskriver af Paris aftalen og har dermed forpligtet sig til at levere sin del af løsningen 

på klimakrisen. Det svækker imidlertid den danske klimaindsats og argumentation, at den danske stat er 

kommercielt agerende medproducent af olie og gas i Nordsøen. Det statslige olieselskab, Nordsøfonden, 

har siden sin indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC i 2012 i gennemsnit været ansvarlig for 

en produktion på mere end 25.000 tønder olie om dagen. Dertil kommer gasproduktionen
2
. Begge 

bidrager til at CO2-udledningen går den forkerte vej. Det gør det dermed sværere for Danmark at 

opfylde sine klimaforpligtelser og det gør det svære for Danmark på troværdig vis at fremstå som grønt 

forgangsland.  

 

I 2019 udgav FN’s miljøprogram, UNEP, en rapport, som viste, at verdens lande lige nu har planer om at 

producere 120 % flere fossile brændsler frem mod år 2030, end det der er mulighed for, hvis vi skal holde 

den globale temperaturstigning nede på 1,5 grader.  

 

Altså mere end dobbelt så meget kul, olie og gas end kloden kan holde til (se figur 1. Rapporten 

understreger, at det er nødvendigt, at lande genovervejer deres produktionsplaner og undlader at 

bidrage til overproduktionen af kul, olie og gas
3
. Det bør regeringen og Folketinget lytte til og reagere på. 

Som olie- og gasproducerende nation bærer vi en del af ansvaret for overproduktionen, herunder 

ansvaret for at blive en del af løsningen.

Statens medvirken til udvinding af olie og gas 

modvirker klimapolitikken 

 Staten skal ikke investere i udvinding af olie og gas, der modarbejder regeringens og 

Folketingets vedtagne målsætninger om CO2-reduktioner i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.  

 

 Staten kan få frigjort penge fra salget (potentielt 30 mia. kr.) til at investere i grøn omstilling. 

 

 Olie og gasudvinding er en økonomisk risikobetonet aktivitet, der i disse år og fremover vil 

indebære en stærkt øget risiko for, at det vil koste staten penge at eje Nordsøfonden. Staten 

hæfter via Nordsøfonden som medejer af DUC, for markante investeringer i fossil energiteknologi 

og fossil infrastruktur. Fossil energi ventes at være under udfasning i verden over de næste 30 år 

og dermed risikerer staten store tab ved at blive medejer af ‘stranded assets’
1
. 
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Nordsøfonden ejer 20 % af DUC, Total ejer 43,2 % og Noreco ejer de sidste 36,8 %. Partnerskabet i DUC 

forpligter Nordsøfonden til at afholde 20% af DUC’s samlede udgifter til efterforskning og investering i 

produktionsanlæg mm. Det kan medføre en risiko for, at partnerne i DUC kan være mere tilbøjelige til at 

tage nogle mere risikovillige investeringsbeslutninger, der ikke betaler sig selv hjem i et scenarie, hvor 

Parisaftalen bliver fulgt. Det skyldes, at DUC er garanteret at få dækket mindst 20 % af udgifterne fra 

Nordsøfonden, da den danske stat, modsat private virksomheder, ikke sådan lige kan gå konkurs.  

 

Hvis klimakrisen skal løses, skal verdens olieselskaber tilpasse deres forretningsstrategi til Parisaftalen. I 

praksis betyder det, at olieselskaberne på et tidspunkt skal lukke forretningen, med mindre de formår at 

gennemføre en transformation, der eksempelvis minder om den DONG gennemgik, før selskabet blev til 

det vedvarende energiselskab Ørsted. Nordsøfonden har ikke nogen planer i den retning. Ifølge loven om 

Nordsøenheden og Nordsøfonden, er formålet at skabe den størst mulige værdi for staten af 

Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark
4
. Hvilket betyder, at 

Nordsøfonden skal tjene så mange penge på olie- og gasproduktionen som muligt. 

 

Nordsøfondens formål hænger ikke sammen med de danske klimaambitioner. Med klimaloven i den ene 

hånd vil Danmark drastisk reducere efterspørgslen på bl.a. olie og gas ved at fremme grønne alternativer, 

både inden for transport, opvarmning og industri. Samtidig forsøger staten med den anden hånd at 

maksimere indtjening på salg af olie og gas. Det giver en interessekonflikt, forekommer kontra-produktivt 

og tilmed uetisk, at den danske stat på denne måde hænger fast i en skadelig olie- og gasproduktion.  

Hvis den danske stat sælger Nordsøfonden gavner det ikke klimaet direkte, såfremt det selskab, som 

overtager Nordsøfondens ejerandel i DUC vælger at fortsætte olieudvindingen. Men hvis staten bruger 

pengene fra salget på den grønne omstilling, kan salget gøre en betydningsfuld grøn forskel. Dertil kan 

det gøre en positiv forskel for klimaet, at staten ikke længere står i en problematisk interessekonflikt 

mellem sin indtjening i Nordsøen og den grønne omstilling, ligesom Danmark vil fremstå mere troværdig i 

de internationale klimaforhandlinger og generelt, når Danmark fører grønt diplomati i udlandet.  

 

Mærsks andel i DUC var 31,2%. Denne andel solgte Mærsk i 2018 til Total for 47 mia. kr. Derudover 

overtog Total, nedtagningsforpligtelser for 18 mia. kr
5
. Hvis den danske stat formår at lave en tilsvarende 

handel, vil staten kunne tjene omkring 30 mia. kr. på at sælge Nordsøfonden. Dertil kommer, at 

Nordsøfondens nedtagningsforpligtelse på omkring 8 mia. kr. vil overgå til det nye selskab. Til 

sammenligning solgte staten 19 procent af aktierne i Dong for otte milliarder kroner til Goldman Sachs
6
.  

Det gavner klimaet, hvis staten bruger pengene fra salget 

til at investere i grøn omstilling

Et modargument til at sælge Nordsøfonden vil formentlig være, at staten kan miste en stor indtjening. 

Men det ser ikke sådan ud. Det modsatte kan meget nemt gå hen og blive en realitet – nemlig at staten i 

stedet for indtjening, taber penge ved at eje Nordsøfonden.  

 

Siden Nordsøfonden indtrådte i DUC i 2012 har selskabet overført et samlet beløb på 7,75 mia. kr. til 

statskassen – altså i gennemsnit under 1 mia. om året (se bilag 1 for Nordsøfondens regnskaber)
7
. Dertil 

kommer skatter og afgifter, men de penge ville et privat selskab skulle bidrage med tilsvarende.  

 

De 7,75 mia. kr. skal ses i relation til udviklingen i Nordsøfondens egenkapital. I 2012 havde 

Nordsøfonden en egenkapital på 8,9 mia. kr. I 2019 var egenkapitalen faldet godt 7 mia. til 2 mia. kr. 

Staten har således ikke indkasseret 7,75 mia. kr. over 8 år, fordi Nordsøfonden har haft store overskud, 

men fordi Nordsøfonden spiser af sin egenkapital. Det kan Nordsøfonden ikke fortsætte med, da 

egenkapitalen snart er opbrugt.  

 

 

Staten risikerer at tabe penge på at eje Nordsøfonden
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År 2020 tegner til at blive et ekstra svært år for Nordsøfonden, der allerede nu har meldt ud, at de 

forventer et underskud
8
. Det skyldes de historisk lave oliepriser forårsaget af corona-krisen. Selvom 

oliepriserne forventes at stige i det næste halvår, spår mange eksperter, at brent-prisen vil fortsætte 

med at være under 50 US dollars pr. tønde året ud
9
. Det er ikke gode nyheder for Nordsøfonden. 

Nordsøfondens hidtil største underskud forekom i 2015, hvor årets resultat var -1,4 mia. kr. I 

Nordsøfondens årsrapport for 2015 fremgår det, at den lave oliepris det år, på i gennemsnit 53 US 

dollars, var direkte årsag til det dårlige resultat. Spørgsmålet er om de endnu lavere oliepriser vi ser nu, 

vil betyde et underskud i 2020, der er større end den tilbageværende egenkapital på 2 mia. kr. I så fald 

står staten og dermed skatteborgerne med regningen, da staten har stillet statsgaranti for 

Nordsøfonden.  

 

2020 er ikke kun et regnskabsmæssigt udfordrende år for Nordsøfonden pga. de lave oliepriser, men 

også fordi fonden bruger en del penge på genopbygning af Tyrafeltet og fordi genopbygning af 

Tyrafeltet betyder en lavere produktion. Nedenstående figur fra Økonomisk Redegørelse 2019
10

 viser 

således en forventet statsindtægt på 0 % af BNP i 2020 fra alle aktiviteterne i Nordsøen inklusiv udbytte 

fra Nordsøfonden. Produktionen fra de nye anlæg forventes først at starte i 2022. 

Men heller ikke efter 2020/2022 er der udsigt til, at forretningen vil gå meget bedre, end den har gjort i 

årene fra 20122019. Jo længere vi kommer frem i tiden desto mere svinder produktionen ind. I figur 3 

fremgår det at, selvom produktionen stiger en smule frem mod 2025, vil produktionen fortsat være 

meget lavere end i 2012, hvor Nordsøfonden indtrådte i DUC. Og efter 2025 falder produktionen støt. De 

sidste reserver er typisk dyrere og sværere at hive op af jorden.  Alt i alt betyder det et lavere overskud. 

Her er det vigtigt at holde for øje, at overskuddet i forvejen var meget lavt. I gennemsnit har 

Nordsøfonden siden 2012 haft et årligt overskud på kun 134 mio. kr.

Derudover er olieprisen umulig at forudsige, men i takt med at efterspørgslen på olie falder, fordi det 

globale samfund omstiller sig til grøn fossilfri energi, så vil olieprisen falde (ligesom vi har set det med 

Coronakrisen). Til den tid vil der ikke være udsigt til, at olieprisen stiger igen. Vi ved ikke præcis, hvornår 

det vil ske, men hvis ikke staten får solgt Nordsøfonden inden, står skatteborgerne med regningen. 

 

Det er med andre ord økonomisk sund fornuft at sælge Nordsøfonden.  
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Bilag 1 

Nordsøfondens 

regnskab 2019

Bilag

Bilag 2 

Nordsøfondens 

regnskab 2014

I 2012 var egenkapi-

talen  8,9 mia. Kr.

2019 

Olieproduktion i tønder pr. dag i gennemsnit (afrundet) 17.700 

Gasproduktion i MWh pr. dag (afrundet) 15.700 

Gennemsnitlig oliepris pr. tønde for året (Brent) kr. 427 

Gennemsnitlig gaspris pr. MWh for året kr. 85 

mio. kr 2019 

Nettoomsætning 3.280 

Nedskrivninger, produktionsanlæg 

Efterforskn ingsaktiviteter 84 

Resultat før finansielle poster 791 

Resultat af finansielle poster -168 

Årets resultat 565 

Investering i materielle anlægsaktiver 666 

Egenkapital 2.077 

Balancesum 7.455 

Betalte skatter 806 

Overført ti l staten 400 

mio. kr. 

Olieproduktion i tønder pr. dag, i gennemsnit (afrundet) 

Gasproduktion i millioner m 3 pr. dag (afrundet) 

Gennemsnitlig oliepris for året (Brent) kr. 

Nettoomsætning 

Resultat før finansielle poster 

Resultat af finansielle poster 

Ned skrivninger, produktionsanlæg 

Efterforskningsaktiviteter 

Årets resultat 

Investering i materielle anlægsaktiver 

Egenkapital 

Balancesum 

Betalte skatter 

Overført til staten 

2018 

20.100 

21.600 

449 

143 

2018 

4.382 

34 

1.455 

-155 

464 

669 

1.913 

7.795 

1.429 

1.000 

2017 

23.100 

25.000 

357 

105 

2017 

4.058 

47 

874 

-233 

466 

274 

2.449 

8.248 

1.019 

600 

2014 

28.000 

2,0 

577 

7.421 

-1.271 

-174 

-2.500 

238 

-620 

532 

4.679 

16.985 

3.574 

1.600 

2016 2015 

22.900 26.000 

22.800 23.500 

294 358 

93 154 

2016 2015 

3.228 3.904 

440 1.776 

43 276 

-737 -3.844 

-248 -179 

-443 -1.353 

904 944 

2.583 3.027 

9.795 11.646 

240 1.755 

300 

2013 2012*1 

31.200 32.000 

2,1 2,3 

610 661 

9.016 4.540 

3.606 2.195 

-200 -140 

232 

1.277 

426 

6.898 

22.750 

3.553 

3.300 

187 

716 

201 

8.921 

27.950 

1.497 

550 



1
 Aktiver der må afskrives væsentlig før forventet. 

2
 Nordsøfondens Årsrapporter 20122019 

3
 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/worlds-governments-plan-

produce-120-more-fossil-fuels-2030-can-be 

4
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163285 

5
 https://www.berlingske.dk/virksomheder/maersk-saelger-maersk-oil-til-franske-total-for-47-milliarder-

kroner 

6
 https://www.dr.dk/nyheder/penge/goldman-sachs-saelger-sidste-dong-aktier-har-tjent-124-milliarder 

7
 Nordsøfondens årsrapporter 

8
 https://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article12080928.ece 

9
 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/20/oil-prices-sink-to-20-year-low-as-un-sounds-alarm-

on-to-covid-19-relief-fund 

10
 Økonomisk redegørelse, august 2019, side 151,  

https://fm.dk/media/17137/oekonomisk-redegoerelse-august-2019_weba.pdf 
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