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Dengang i oktober 1991 var 
det stort set kun de grønne og 
de røde, der talte om vedva-
rende energi. Mange mente, 
det var noget flippet pjat. Så 
hellere olie og A-kraft.

Det trak da heller ikke de 
store overskrifter, da Dan-
mark, som det allerførste land 
i verden, indviede en park af 
vindmøller på søen. Det skete 
med opførelsen af Vindeby i 

Langelands Bælt.
Men idealisterne knokle-

de ufortrødent videre, og nu 
hvor dansk havvindmølle- 
industri kan fejre 20 års ju-
bilæum, blæser vindene i en 
helt anden gunstig retning. 
Nu er stort set alle enige om, 
at det er alletiders at satse 
på vedvarende energi både 
af hensyn til klima og miljø 
- men også af hensyn til den 

økonomiske og politiske sik-
kerhed i en verden, der bliver 
mere og mere ustabil med et 
skrantende USA, et fremad-
stormende Kina, et arabisk 
forår, oliepriser på himmel-
flugt og ulykkerne på atom-
kraftværkerne i Japan.

Her i 2011 har havet om-
kring Danmark fået vinger. 
Lige nu står der 404 stolte 
og strunke møller i 12 hav-

Havet har fået vinger
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Danmark er uden sammen-
ligning det land i verden, der  
henter den største del af sit 
bruttonationalprodukt fra  
grønne energiteknologier, og 
lige nu er 25.000 personer  
ansat alene i den hjemlige  
havvindmølleindustri.
Et projekt med etablering af en 

enorm havvindmøllepark  
i Nordsøen vil skabe endnu flere 
arbejdspladser de kommende 
år. Man forventer, at havvind-
møllerne vil kunne forsyne op til 
36 millioner europæiske hjem 
med strøm, når de engang står 
færdige.

Verdensmester i grøn energi

■■På■bare■tyve■år■er■der■bygget■404■■
havvindmøller■langs■de■danske■kyster.■■
Tilsammen■dækker■de■7,5■procent■■
af■vores■strømforbrug

vindmølleparker ude i den 
skumsprøjtende sø. Sidste år 
producerede de tilsammen 
7,5 procent af den strøm, vi 
danskere tapper. Flere er un-
dervejs. Og hvis man skal tro 

den nye regering, så stopper 
det ikke her. Vi skal have me-
get mere grøn energi og am-
bitionerne er store. Målet er, 
at hele vores energiforsyning 
skal dækkes af vedvarende 
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I denne måned er det tyve 
år siden, verdens første hav-
vindmøllepark blev indviet. 
Det skete med etableringen 
af 11 møller i Langelands 
Bælt, og begivenheden skulle 
vise sig at trække spor langt 
ind i fremtiden.

Som de første og de mest 
ihærdige fik vi danskere et 
enormt forspring, og den 
dag i dag er vi stadig verdens-
mestre i at udnytte havenes 
grønne og gratis energi.

Danmark anses rundt om i 
hele verden som nummer et, 
når det gælder udvikling af 
vindkraft på havet, og over 90 
procent af de 308 store hav-
vindmøller, der blev instal-
leret i Europa i 2010, blev da 
også lavet af danske virksom-
heder.

Men vi bliver åndet i nak-
ken. Flere nationer er nem-
lig begyndt at få øjnene op 
for det enorme potentiale, 
der findes i vind på havet, og 
især Storbritannien og Tysk-
land har flere store projekter 
i støbeskeen - også fransk-
mændene vil være med, og de 
vil selvfølgelig allerhelst selv 
lave møllerne.

Frem til 2020 vil der blive 
opstillet et enormt antal møl-
ler i EU, hvoraf størstedelen 
skal stå i Østersøen, Nord- 
søen og omkring de britiske 
øer.

Men hvis dansk havvind-
mølleindustri skal bevare po-

sitionen som verdens bedste 
de kommende år, er det nød-
vendigt, at hele industrien 
arbejder på at optimere sine 
produkter og sin service, og at 
alle arbejder på at nedbringe 
prisen. Det mener kilder in-
den for energi og havvind-
mølleindustrien, som Dag-
bladenes Bureau har talt med:

- I dag er strømmen fra 
havvindmølleparker cirka 
tre gange så dyr som strøm-
men fra møllerne på land, så 
det er nødvendigt at få udgif-
terne bragt betragteligt ned 
de kommende år, hvis dansk 
havvindmølleindustri også 
i fremtiden skal have mar-
kante markedsandele, siger 
Steen Broust Nielsen, der er 
direktør i firmaet Make Con-
sulting, der blandt andet råd-
giver vindmølleindustrien.

Kineserne kommer
Den opfattelse deler de dan-
ske producenter af havvind-
møller:

- Vi har stadig en mulig-
hed for at bevare førerposi-
tionen på det her marked, 
men vi står over for massive 
udfordringer, siger Jakob 
Lau Holst, der er vicedirek-
tør i brancheorganisationen 
Vindmølleindustrien, der 
blandt andet tæller medlem-
mer som Siemens Wind Po-
wer, Vestas Windsystem og 
DONG, der er nogle af ver-
dens største producenter af 

havvindmøller.
Og det er ikke kun europæ-

iske havvindmøllevirksom-
heder, der ånder de danske 
producenter i nakken. Også 
kineserne har meldt sig som 
aktører på markedet. Forelø-
big leverer de kinesiske virk-
somheder fortrinsvis møller 
til hjemmemarkedet, men 
der er ingen garanti for, at de 
ikke engang i nær fremtid vil 
gå ind og blande sig i konkur-
rencen på verdensmarkedet:

- Konkurrencen bliver ben-
hård i fremtiden, og det er 
altafgørende, at danske virk-
somheder arbejder sammen 
om at få prisen ned på el fra 
havvindmøller, lyder det fra 
Jakob Lau Holst.

Men ikke kun det. Bran-
chen bliver nødt til at stram-
me balderne på endnu flere 
punkter:

- Finanskrisen har ramt 
vindmølleindustrien ligeså 
hårdt som den har ramt an-
dre industrier, og mange virk-
somheder er i fuld gang med 
at overveje, hvordan de skal 
tackle den nye situation med 
skærpet konkurrence og pro-
blemer med at låne penge i 
bankerne. Der skal tænkes i 
nye baner - mere internatio-
nalt og mere modent, siger  
vicedirektøren, der mener, at 
vi for eksempel vil komme til 
at se en række virksomheds-
sammenlægninger blandt 
underleverandører den kom-
mende tid.

Af Sonja Sabinsky
Dagbladenes Bureau

Rift om energien til havs

 ■Det er 20 år siden, den  
første havvindmøllepark blev 
opført herhjemme.  
I dag dækker havvindmøller 
7,5 procent af vores elforbrug. 
Billedet er fra vindmølle- 
parken ved Horns Rev. 
Foto: Dong Energy
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energi i 2050, og halvdelen af 
vores traditionelle el-forbrug 
skal komme alene fra vind 

i 2020 - om otte år. Noget af 
strømmen skal komme fra 
vindmøller på land, men for-

mentlig skal en stor del hen-
tes hjem fra havet.

- På havet er det muligt at 
opstille store vindkraftvær-
ker, der kan producere man-
ge gange mere energi end på 
land. Det skyldes, at vind- 
ressourcerne er væsentligt 
større på havet, fortæller Lis-
beth Nielsen, der er special-
konsulent i Energistyrelsen, 
som står for planlægning og 
opstilling af vindmøller på 
havet, mens det er kommu-
nerne, der står for møllerne 
på land.

Dyrt at bygge havmøller
Men det er også en dyr for-
nøjelse at etablere møller på 
havet. Meget dyrere end på 
land. Fundamenterne skal 
kunne holde til store påvirk-
ninger fra bølger og is, og den 
efterfølgende servicering og 
betjening er også langt dyre-
re, så i tilfælde af dårligt vejr 
kan en mølle på havet komme 
til at stå stille i længere tid end 
en mølle på land. Til gengæld 
er der den store fordel ved 
havmøllerne, at hvis de ellers 
placeres langt nok fra kysten, 
så generer de ikke mennesker.

- Det betyder dog ikke, at vi 
holder op med at udvide med 
mølleparker på land, siger  
vicedirektør Jakob Lau Holst 
fra brancheforeningen Vind-
mølleindustrien:

- Danmark er i en særlig si-
tuation, fordi vi er et relativt 
tæt befolket land med me-
get vand omkring os, så også 
derfor er havmøller en god 
løsning, men det kan ikke 
stå alene. Hvis vi skal dække 
fremtidens behov, er det nød-
vendigt, at mange teknologi-
er kommer i spil - også flere 
vindmøller på land.

Vindmølleindustrien hil-
ser regeringens grønne ener-
gisatsning velkommen. Nu 
venter man bare på, at den 
flytter sig fra papiret ud i vir-
keligheden. Ord alene gør det 
nemlig ikke.

- Det er vigtigt, at politi-
kerne sikrer en kontinuitet 
og laver langsigtede hånd- 
faste planer, som man gør 
med veje og jernbaner, hvor 
man sidder og fastlægger, 
hvad der skal ske langt ud i 
fremtiden. Hvis vi kun ved, 
hvad der skal ske få år frem, 
kommer vi til at købe alt for 
dyrt ind. Vi har brug for en 
helhedsløsning, der peger 
meget længere frem - gerne 
endnu længere end 2020.

Af Sonja Sabinsky
Dagbladenes Bureau

Vindeby - 11 havvindmøller. (1991) 5 MegaWatt.
Tunø Knob - 10 møller. (1995) 5MW.
Middelgrunden - 20 møller. (40MW)
Horns Rev - 80 møller. (2002) 160MW.
Rønland - 8 møller. (2003) 17 MW.
Nysted - 72 møller. (2003) 165 MW.
Samsø - 10 møller. (2003) 23 MW.
Frederikshavn - 3 møller. (2003) 7 MW.
Horns Rev - 91 møller.(2009) 209 MW.
Avedøre Holme - 3 møller. (2010) 13MW.
Sprogø - 7 møller. (2009) 21 MW.
Rødsand II - 90 møller. (2010) 207 MW.

Her har vi havvindmøller

■■Dansk■havvindmølleindustri■er■med■sine■
tyve■år■på■bagen■stadig■verdens■førende,■■
men■vi■bliver■åndet■kraftigt■i■nakken

 ■Havvindmøller kan producere mere energi end møller på land. Til gengæld er de dyre  
og besværlige at opføre og vedligholde. Fotoet er fra opførelsen af de seneste 91 møller  
i havvindmølleparken ved Horns Rev. Foto: DONG Energy
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