
Til Frederikshavn Byråd 

Nu nærmer tidspunktet sig, hvor I som byrådsmedlemmer skal tage stilling til, om det 
franske olieselskab Total i samarbejde med Nordsøfonden, kan igangsætte 
efterforskningsboringen på Ovnstrupvej ved Dybvad.  Det er jer, der står med det politiske 
ansvar. 

Politisk er det uheldigt, at projektet er delt op i flere faser. Teknisk er det nødvendigt, da 
Total jo ikke kan vide, om der er naturgas i skiferlaget, eller hvor meget der er, og hvordan 
det kan udvindes.  

Total fik deres licens ”Vendsyssel 1” ved brug af en ”åben dør” procedure, hvor 
Energistyrelsen siden 1997 har haft en åben invitation til olieselskaber, om at søge 
licenser i udvalgte områder, hvor der ikke er gjort kommercielle olie og gas fund. Det sker 
efter først til mølleprincippet. 

Først i marts 2012 gik det op for politikerne i klima-, energi-, og bygningsudvalget, at der 
var givet 2 efterforsknings- og udvindingstilladelser i 2010 af daværende miljø- og 
energiminister Lykke Friis til skifergas udvinding. Den manglende information af 
folketingspolitikerne og befolkning skyldes hensyn til ønsket fra olieselskaberne om 
fortrolighed om, hvilken specifikke udvindingsmål der er tale om.    

Den 1. juli 2012 blev Hydraulisk frakturering i forbindelse med udvinding af skifergas gjort 
obligatorisk VVM-pligtigt af miljøminister Ida Auken, således at der for disse projekter skal 
udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse og kommuneplantillæg. Det gælder også for 
TOTALs efterforskning af skifergas ved Dybvad. 

Som reglerne er i dag, er det kommunen, der er VVM-myndighed, men staten har 
mulighed for at gøre indsigelse, så kommunen først kan vedtage et kommuneplantillæg og 
afslutte VVM-sagen efter, at der er opnået enighed med Miljø- og Energistyrelsen. På den 
måde medvirker de statslige myndigheder i risikovurderingen af eksempelvis kemikalier i 
disse sager. 

Endvidere besluttede Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard, at der for en 
periode ikke kan gives nye tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas på land. 

Frederikshavn Kommune er klimakommune med ønsker om, at Frederikshavn skal blive 
CO2-neutral inden for få år. Danmark har en målsætning om at blive fri for kul, olie og gas 
i 2050. Den socialdemokratisk ledede regering har også det mål, at hele den danske el- og 
varmeproduktion skal være fossilfri allerede i 2035. 

Internationalt har FN et ønske om at holde den globale opvarmning på under 2 grader. Det 
er en udfordring, der bliver vanskelig at opfylde, hvis vi bliver ved med at søge efter fossile 
brændsler. Faktisk skal vi lade 65 til 80 procent af alle kendte fossile brændselslagre i 
verden blive, hvor de er. Det er nok for meget forlangt at tro på, at det kan lade sig gøre, 
når der er investeret mange milliarder kroner i efterforskningsboringer.  

Konsekvensen er, at kommende generationer, vores børnebørn og deres børn, må 
indstille sig på et varmere klima og et mere ekstremt vejr i fremtiden, alt sammen på grund 
af deres bedsteforældres overforbrug og manglende politiske handlekraft. 



Et snævert flertal i Frederikshavn Byråd sendte i december sidste år en opfordring til 
Klima- og Energiministeren om at genoverveje beslutningen om at udvinde skifergas i 
Vendsyssel. Han svarede, at det ville han ikke, før han har noget mere viden, om der er 
skifergas i undergrunden, altså et skridt frem og et skridt tilbage. 

Vælger I at sige nej til efterforskning af skifergas ved Dybvad, medvirker I til, at Klima- og 
Energiministeren selv skal handle i stedet for at sidde tilbagelænet og vente på et resultat 
af efterforskningsboringen. Det vil også medvirke til, at skifergas kommer på Folketingets 
dagsorden, hvilket er godt for den fremtidige debat. 

Vælger I at sige ja til efterforskningsboringen den 27. februar, så siger I også ja til en 
efterfølgende udvinding af naturgas i skiferlagene dybt i undergrunden. Hvis I siger ja, så 
etableres boreplads og produktionsanlæg. Se efterforskningsboringen for jer, som en 
motorvej der bliver anlagt. Når motorvejen er bygget er det for sent at sige nej til bilkørsel. 
Er der naturgas i skiferen, så bliver det også udvundet efterfølgende. 

Er I bare en lille smule i tvivl, eller ønsker I, at Folketinget bør tage politisk lederskab, at de 
forureningsmæssige aspekter for grundvand og klima bør komme mere frem i lyset, i fuld 
offentlighed med efterfølgende landsdækkende debat, så er det nu, I skal sige nej!  

Vendsyssel Energi- og Miljøforening, mener at skifergassen skal blive liggende i 

undergrunden og alt efterforskning skal indstilles straks. Vores begrundelse er: 

- At skifergassen vil medvirke til at øge den globale opvarmning. 

- Skifergassen vil forsinke omstilling til vedvarende energi og et fossilt frit Danmark i 

2050. 

- Der vil være risiko for forurening af drikkevandet med sundhedsskadelige kemikalier 

og metan. 

- Der vil ophobe sig farligt spildevand, der kan være radioaktivt og forurenet med 

tungmetaller og en lang række tilsætningsstoffer, samt ukendte 

kemikaliesammensætninger.  

På vegne af Vendsyssel Energi- og Miljøforening 

Jan Hermansson, Hørbylundvej 63, Hørby, 9300 Sæby 

Flemming Benny Rasmussen, Stenskrogvej 77, Sæssing, 9830 Taars 

 

 

 



 


