Til Miljøministeren

Nej tak til udvinding af skifergas i Nordsjælland
Vi finder det bekymrende at Total E&P fortsætter deres efterforskning af skifergas i Nordsjælland på trods af kendte negative miljøeffekter og stor risiko for
grundvandsforurening. Nordsjælland leverer rent vand i verdensklasse til hele
Hovedstadsområdet, med godt 1,8 millioner indbyggere. Det ville derfor være
tankeløst at sætte grundvandet på spil for udvinding af et fossilt brændstof som
skifergas, som bidrager til den globale opvarmning. Især når både regering, region og kommuner har sat et konkret mål om at el- og varmeforsyningen skal
være 100% baseret på vedvarende energi i 2035.
Udvinding af skifergas er langt mere miljøskadende og ressourcekrævende end
udvinding af konventionel naturgas. Det skyldes, at der bruges store mængder
ferskvand iblandet miljøskadelige kemikalier, som under højt tryk pumpes ned i
skiferlagene for at frigøre den sporadiske gas, der findes i sprækkerne mellem
skiferen. Kemikalierne kan trænge ned til grundvandet og gøre skade på mennesker og natur. Derudover skaber udvindingen store mængder forurenet vand og
industriaffald, der kan være farligt.
Det er vanskeligt, selv med moderne teknologi, at udnytte al den gas, der frigøres ved denne proces. En del af gassen vil blive udledt direkte til atmosfæren og
bidrage til den globale opvarmning – uden at være udnyttet først. Der findes i
dag bedre og grønnere energiformer, som fx biogas, vindenergi, solenergi og
geotermi, som kan træde i stedet for gas i vores energisystem.
Vil Danmark som foregangsland for miljø, klima og grøn teknologi virkeligt tillade at der bores efter skifergas? Som kommuner med en klar, grøn dagsorden
vil vi opfordre Miljøministeren til at hindre efterforskning og udvinding af skifergas i Nordsjælland, såvel som i Danmark generelt.
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