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Havmølleparken Horns Rev 1, etableret 2002. Foto: Medvind.
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Møller på havet
Om havmølleparkernes udvikling og perspektiv

Af Morten Hahn-Pedersen

Landbaserede vindmøller har været kendt i århundreder, 
mens vindmøller til søs derimod kun har et par årtier bag 
sig. Danmark har været et foregangsland i udviklingen af 
havmølleparker, hvoraf to – Horns Rev 1 og Horns Rev 2 –  
er beliggende i Nordsøen ud for Blåvands Huk. De to an-
læg ved Horns Rev havde ved starten i henholdsvis 2002 og 
2009 status som verdens hidtil største havmølleparker, men 
offshore vindenergi var en ekspanderende sektor, og nye og 
større anlæg var konstant under vejs. I denne artikel beskri-
ves vindkraftens historie med særlig fokus på den udvikling, 
som førte til etableringen af de store havmølleparker. Der 
ses på Esbjergs rolle som base- og udskibningshavn, og 
afsluttende opridses havmølleparkernes perspektiver set i 
relation til såvel esbjergensisk som dansk erhvervsliv.

Indledning 
Olie og gas fra felterne på den danske del af Nordsøen do-

minerede i det første årti efter 2000 energiproduktionen i 

Danmark, hvor kulbrinterne tegnede sig for 88 % af den 

dansk producerede energi. Umiddelbart synede de øvrige 

komponenter i den danske energiproduktion – vedvarende 

energi med 11 % og affaldsforbrænding med 1 % – ikke af 

meget, men disse energiformer kunne på sigt blive vigtige 

for det danske samfund. Nordsøens kulbrinter var en udtøm-

melig ressource, som en dag ville være opbrugt. Produk-

tionen af olie og gas fra de danske Nordsø-felter toppede i 

henholdsvis 2004 og 2005, og selv om forbedret efterforsk-

nings- og indvindingsteknologi kunne holde produktionen i 

gang længe endnu, ville kulbrinternes andel af den danske 

energiproduktion efter al sandsynlighed fremover være fal-

dende. Omvendt så det ud med produktionen af vedvarende 

energi, som siden 1990 havde udvist en vækst på godt 150 

% – og fortsat voksede.

 Den danske produktion af vedvarende energi var bl.a. 

baseret på udnyttelse af forskellige former for biomasse, 

biogas/-diesel, energi fra varmepumper, geotermi, vandkraft, 

vindkraft og solenergi. Udnyttelsen af biomasse udgjorde 

grundlaget for 70 % af den vedvarende energiproduktion i 

Danmark, mens vindkraft tegnede sig for godt 20 % og de 

øvrige vedvarende energiformer for knap 10 % tilsammen. 

Med undtagelse af vandkraft havde alle former for vedva-

rende energi været i vækst siden 1990. Med en vækstrate på 

godt 1.000 % skilte vindkraften sig imidlertid klart ud som 

den mest ekspansive sektor inden for den danske produktion 

af vedvarende energi, der så sent som 1980 blot havde haft 

et yderst symbolsk bidrag fra vindmøller 1.    

 Vindkraftens sejrsgang havde siden 1980 sat sig tydelige 

spor i det danske landskab, hvor man i 2008 kunne tælle 

godt 5.100 vindmøller2. Gennem årene var vindmøllerne 

blevet stadig større og mere effektive, og siden 1990’erne 

havde man også eksperimenteret med placering af møller 

til søs, hvor vinden er kraftigere end på land. De hidtil stør-

ste søværts anlæg var havmølleparkerne på Horns Rev ud 

for Blåvands Huk. Den første, Horns Rev 1, gik i produk-

tion i 2002, og i september 2009 kunne tronfølgeren, HKH 

kronprins Frederik, trykke på startknappen til Horns Rev 2. 

Begge parker blev serviceret fra Esbjerg, hvorfra en bety-

delig del af den danske vindmølleeksport til udlandet også 

blev afskibet. Set i et globalt perspektiv var Danmark fø-

rende inden for vindmølleteknologien, hvor danskbaserede 
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Helt frem til 1800-tallet var vandmøllen den foretrukne mølletype i Danmark. Foto: Hjerl Hedes Frilandsmuseum.
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 De tidligst kendte nordeuropæiske vindmøller var de 

såkaldte stubmøller, der menes opstået i Normandiet i slut-

ningen af 1100-tallet. Stubmøllen – der som Middelhavs-

møllerne havde lodretstående møllevinger beklædt med sejl –  

fik sit navn, fordi den over en ”stub” (et fundament af træ) 

kunne drejes op mod vinden. Forskellen på de mellemøst-

lige, de mediterrane og de nordeuropæiske møllers typo-

logi kan derfor være simpel teknologisk tilpasning til mere 

fluktuerende vindretninger. Stubmøllen havde imidlertid 

den ulempe, at den på grund af behovet for hele møllens 

drejelighed måtte have en relativt beskeden størrelse, hvil-

ket reducerede møllens indre plads til normalt kun at kunne 

rumme blot en enkelt kværn. I 1500-tallets slutning udvik-

ledes i Holland en ny mølletype, som bestod af et ottekantet 

hus, der stod fast på jorden. Oven på denne konstruktion sad 

en møllehat med typisk fire vinger. Når vinden skiftede ret-

virksomheder som Vestas og Siemens regnet ud fra andele 

af verdensmarkedet begge var placeret på vindmølleprodu-

centernes Top 10 3. Selv om vindmøller efterhånden blev 

opstillet mange steder i verden, var sammensætningen af 

den danske energiproduktion fortsat temmelig enestående. 

I det første årti efter 2000 stammede kun omkring 4,5 % af 

den globale energiproduktion fra vedvarende energikilder 

– primært vandkraft – og kun 0,02 % af verdens energifor-

syning var baseret på vindkraft, mens de tilsvarende andele 

i Danmark var henholdsvis 11 % og 2,3 % 4. 

Formålet med nærværende arbejde har været på basis af 

eksisterende litteratur og statistik at tilvejebringe et overblik 

over den udvikling, der har bragt Danmark i front i forhold til 

udnyttelsen af vindkraft. Arbejdets primære primære fokus 

har været havmølleparkerne – herunder ikke mindst Horns 

Rev 1 og 2 – men også Esbjerg Havns udfordringer omkring 

håndteringen af de store møller og vindmølleeksportens an-

del af havnens samlede omsætning har været emner i under-

søgelsen. Endvidere har arbejdet søgt at afdække omfanget 

af engagement fra Esbjergs offshoresektor i havmøllepar-

kerne, hvis videre perspektiver for såvel esbjergensisk som 

dansk erhvervsliv afsluttende har været søgt belyst. 

Tidlige vindmøller
Mens vandmøllen allerede var kendt i Middelhavsområdet i 

tiden omkring Kristi fødsel, kom vindmøllen først til cirka 

800 år senere. Som energikilde var vandet en mere konstant 

og lettere udnyttelig ressource end vinden, og vandet kunne 

endog oplagres i mølledamme, så man også i tørre perioder 

havde en vis mulighed for mølledrift. Sådanne fordele hav-

de vinden ikke, og de første vindmøller dukkede da også op 

i områder, hvor det kneb med vandkraftressourcer. De ældst 

kendte vindmøller fra grænseområdet mellem det nuværen-

de Iran og Afghanistan var bygget af sten og havde hul ind 

til et vandret liggende vindhjul. Systemet, hvis indretning 

mindede om vandmøllen, blev udviklet omkring 800-tallet 

og forudsatte en rimelig konstant vindretning. Det samme 

gjorde Middelhavsområdets tårnmølle med lodretstående, 

sejlbeklædte vinger, der kendes fra 1300-tallet, men sagtens 

kan være ældre. 

Stubmøllen kom til Danmark omkring 1200 og var frem til 
1800-tallet landets dominerende vindmølletype. Foto: Hjerl Hedes 
Frilandsmuseum.
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ning, kunne mølleren og hans svende nu nøjes med at dreje 

møllehat og vinger – og ikke hele møllen – mod vindret-

ningen. I 1800-tallet blev teknologien yderligere forbedret 

via såkaldte krøjevinger, som monteret på møllehatten selv 

kunne dreje den op mod vinden. Den store fordel ved hol-

lændermøllerne var dog, at man fik mere plads i møllen, så 

vindkraften på én og samme gang kunne udnyttes til flere 

kværne eller flere formål.

I Danmark så man de første stubmøller i tiden omkring år 

1200, mens de første hollændermøller blev oprettet af Kong 

Christian IV i 1620’erne. De hollandske møller var dyre at 

bygge, og stubmøllerne var fortsat den fremherskende vind-

mølletype i Danmark, hvor vindmøllerne blev regnet for et 

dårligere, men nødvendigt supplement til vandmøllerne, 

der hvor vandkraften ikke var tilstrækkelig eller måske helt 

manglede. Endnu i 1802 havde man i Kongeriget Danmark 

855 vandmøller mod 630 vindmøller. Anlægsmulighederne 

for vandmøller havde været udnyttet i århundreder, men 

kom i løbet af 1800-tallet i reel tilbagegang som følge af 

dræningsarbejder og gradvis sænkning af grundvandsstan-

den. Agerland og kornproduktion var imidlertid ligesom be-

folkningstal og brødforbrug i stærk stigning, og løsningen 

blev investering i vindmøller. Skønt kendt i Danmark siden 

1600-tallet var det først her, da produktion og økonomi vok-

sede ud af de gamle rammer, at den hollandske mølletype 

for alvor vandt frem. På Fyn fandtes der f.eks. kun 5 hol-

lændermøller i 1802, men 230 i 1880.

Da der i slutningen af 1800-tallet kom billigt amerikansk 

korn på det europæiske marked, gik det tilbage med møl-

lerne på landet, og i byerne overtog først dampdrevne og 

siden dieseldrevne møller arbejdet. Vindmøller overlevede i 

begyndelsen af det 20. århundrede faktisk kun på gårdbrug, 

hvor en ny mølletype fra USA – den såkaldte vindrose med 

mange små vinger i rundkreds – sørgede for kraft til vand-

pumpning og til at trække forskellige former for landbrugs-

maskiner5.  

Danske pionerer
For mange gårdbrug handlede udnyttelse af vindkraft i be-

gyndelsen af det 20. århundrede primært om mangel på den 

elektricitet, der nu leverede energi i bysamfundene. Nogle 

steder klarede man problemet ved hjælp af petroleums- eller 

dieseldrevne motorer, men mange anså fortsat vindkraften 

som et økonomisk alternativ. Kraften til møllerne blev ikke 

alene leveret af amerikanske møller. Der var også en dansk 

pioner på området, fysikeren og højskolemanden Poul la 

Cour, som i 1891 opførte en forsøgsmølle med såkaldte 

klapvinger på Askov Højskole og et tiår senere udviklede 

vinddrevne elværker til landejendomme. Poul la Cours vi-

sion var, at den danske landbefolkning skulle forsynes med 

lokalt produceret energi fra små elværker, og gennem en år-

Den hollandske mølletype blev introduceret i Danmark af kong 
Christian IV i 1620’erne, men vandt først for alvor terræn i løbet 
af 1800-tallet.
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1973 brast ballonen. Den udløsende faktor var Yom Kippur-

krigen mellem Israel og en række arabiske nabolande, og 

resultatet blev en international oliekrise, hvor de arabiske 

oliestater for første gang tog olien i brug som våben for at 

få de olieafhængige industrilande til at lægge pres på Israel. 

I den vestlige verden blev højkonjunktur afløst af lavvækst, 

som yderligere gik ned i tempo, da først den islamiske re-

volution i Iran og siden udbruddet af krigen mellem Iran og 

Irak i 1979/80 sendte de internationale oliepriser på him-

melflugt. Allerede den første oliekrise i 1973 sendte chock-

bølger gennem Danmark, hvis energiforbrug for godt 90 % 

række uddannede han såkaldt ”landlige elektrikere” på tre 

måneders kurser på højskolen i Askov. Poul la Cours vind-

kraftsbaserede mølleværker producerede jævnstrøm. I det 

lange løb kunne disse værker dog ikke klare sig i konkurren-

cen med de store, vekselstrømsproducerende kraftværker – 

og det landsdækkende højspændingsnet, som efterhånden 

blev opbygget.

 Under det 20. århundredes to verdenskrige var der man-

gel på kul og olie i Danmark, og det gav vindmøllerne en re-

næssance. La Cour-eleven, møllebygger og maskinfabrikant 

Knud Lykkegaard, byggede klapmøller med en effekt på 30-

40 kilowatt (kW), og i 1919 fik ingeniøren Poul Vinding pa-

tent på verdens første mølle med vinger udformet efter aero-

dynamiske principper. Vindings møller havde større ydelse 

end de traditionelle klapmøller, og under 2. Verdenskrig 

opførte cementfirmaet F.L. Smidth sammen med flyfirmaet 

Kramme & Zeuthen en ny mølletype med mølletårn af beton 

og aerodynamiske vinger, hvis effekt lå på 40-70 kW. 

 En anden la Cour-elev, Johannes Juhl, blev afdelings-

ingeniør hos det sjællandske elselskab SEAS, hvor han i 

årene omkring 1950 gennemførte forsøg med vekselstrøms-

producerende møller. Juhl stod i 1957 bag opførelsen af den 

såkaldte Gedsermølle, som ligeledes ud fra aerodynamiske 

principper – og med tilføjelse af de luftbremser, som sidder 

på mange moderne møller – nåede op på en effekt på 200 

kW. Gedsermøllen, der var i drift fra 1957-67, var et led 

i Danske Elværkers Forenings vindkraftprogram, som blev 

afsluttet i 1962, idet man set i lyset af de lave oliepriser ikke 

fandt, at vindmøllerne kunne konkurrere med kraftværker-

nes elproduktion6. Med Gedsermøllen var vindkraftens æra 

i Danmark tilsyneladende forbi, men nye tider skulle ændre 

kraftigt på denne situation.

En industri bliver til 
Den højkonjunktur, der siden 1950’erne havde præget den 

økonomiske udvikling i den industrialiserede del af verden, 

var primært baseret på rigelige og billige olieforsyninger. I 

starten af 1970’erne havde verden energimæssigt bragt sig 

i et afhængighedsforhold til OPEC-landene, som stod for 

omkring 85 % af den samlede olieeksport. I slutningen af 

Gedsermøllen, opført 1957. Foto: Energimuseet, Bjerringbro.
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vedkommende var baseret på importeret olie. Energibespa-

rende foranstaltninger og spørgsmål om forsyningssikker-

hed og alternative energiformer blev fremherskende emner 

i dansk politik7. 

 I 1976 oprettede den danske regering Energistyrelsen 

og lancerede landets første energiplan. Hovedmålet var at 

mindske olieforbruget mest muligt. Dette skulle ske via en 

kombination af initiativer som på den ene side forbedret 

bygningsisolering og på den anden side omstilling af elvær-

ker fra olie til kul, opførelse af atomkraftværker, bedre ud-

nyttelse af Nordsøens  kulbrinter og endelig forskning i ved-

varende energi. Tre af initiativerne blev hurtigt gennemført. 

I 1977 kom der nye standarder for bygningsisolering, frem 

til 1981 forøgedes kullenes andel af det danske energifor-

brug fra 10 % til knap 33 %, og med hensyn til Nordsøens 

kulbrinter gennemførte regeringen i årene fra 1976 til 1981 

tre aftaler med koncessionshaveren A.P. Møller til sikring af 

statens kontrol med disse ressourcer. Elværkerne plæderede 

for atomkraft som den billigste forsyning med rigelig energi, 

men bl.a. skeptiske indlæg fra Organisationen til Oplysning 

om Atomkraft (OOA) skabte tvivl om atomkraften. OOA 

fik så stor folkelig opbakning, at det skabte politisk tøven 

i spørgsmålet om dansk atomkraft, der fik sit første grund-

stød med uheldet på atomkraftværket på Three Mile Island 

ved Harrisburg i USA i 1979 og sit endelige dødsstød med 

ulykken i 1986 på det sovjetiske atomkraftværk i Tjenobyl. 

 Under atomkraftdebatten havde modstandersiden frem-

hævet den vedvarende energi som et alternativ. Tvindsko-

lens vindmølle i Ulfborg, der ved fuldførelsen i 1978 med 

sine 2.000 kW var verdens største vindmølle, var et manifest 

udtryk for denne holdning. Der var dog også andre, som in-

teresserede sig for vindmøller. En af de førende på området 

var tømrermester Christian Riisager fra Skærbæk ved Her-

ning, som på basis af studier af Vindings og Juuls arbejder 

var nået frem til at konstruere en lille vindmølle, der kunne 

lave vekselstrøm og kobles direkte ind på elnettet. Riisa-

gers mølle med en effekt på 22 kW blev opstillet i 1975 og 

med baggrund i erfaringerne med denne mølle, blev Riisa-

ger den første til at starte serieproduktion af små vindmøl-

ler. I slutningen af 1970’erne var der omkring en halv snes 

små virksomheder, der beskæftigede sig med fremstilling af 

vindmøller. Virksomheder som Vestas, Nordtank og Bonus, 

der senere blev store vindmølleproducenter, kom også til i 

denne periode. Disse tre virksomheder havde alle baggrund 

i fremstilling af maskiner og tilbehør til landbrugssektoren, 

og da det traditionelle marked i landbruget stagnerede, ka-

stede man sig over vindmøller som en ny mulighed for at 

udnytte virksomhedernes produktionskapacitet8. 

 Udmøntningen af Energiplanens tanker om forskning 

i vedvarende energi skulle komme til at vise sig særdeles 

nyttig for den spirende branche. I første omgang iværksatte 

man tre projekter, nemlig reetablering af Gedser-møllen 

med efterfølgende målinger og analyser, opførelse af to 

store vindmøller på hver 630 kW ved Nibe og endelig etab-

lering af en prøvestationen for mindre vindmøller ved Risø. 

Sidstnævnte, der blev etableret i 1978, var det af de tre pro-

jekter, der umiddelbart fik størst betydning for fremtiden. 

Prøvestationens opgaver var i første omgang forskning og 

udvikling inden for vindmølleteknologi, meteorologi og 

konsulenttjeneste i forhold til den gryende industri. Året 

efter blev opgaverne udvidet med en test- og godkendel-

sesafdeling i forbindelse med, at Folketinget vedtog en 

lov om statsstøtte til vindmøller på 30 % af anskaffelses-

Prøvestationen ved Risø, etableret 1978. Foto: Energimuseet, 
Bjerringbro.
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prisen, såfremt møllen var godkendt på Risøs prøvestation. 

Med Risø havde man fået et videnscenter som garant for, at 

statsstøtten ikke gik til uanvendelige møller, men slap man 

gennem nåleøjet, havde man som producent også fået en 

værdifuld sparringspartner. Med statsstøtten havde de små 

producenter samtidig fået mulighed for et marked som basis 

for en begrænset serieproduktion af små møller, og denne 

mulighed blev ikke forringet af, at staten i 1978 fik lavet en 

endelig aftale med elselskaberne om betaling for den del af 

elektriciteten, som oversteg mølleejernes eget forbrug. Der 

var grøde i luften for den spirende branche, og 1978 blev da 

også året, hvor Vindmøllefabrikantforeningen blev stiftet.

 Med de statslige støtteordninger i ryggen udviklede 

vindmøllebranchen sig i de følgende år. Møllerne voksede 

i størrelse, men blev også teknisk bedre, ligesom man på 

basis af Risø-forskning fik skabt et vindatlas over Danmark, 

så de bedste placeringer af vindmøllerne kunne udpeges. 

Energiindholdet i vinden stiger med vindhastigheden i 

tredje potens, så bedre viden om placering gav bedre drifts-

økonomi for mølleejerne og dermed større investeringslyst. 

Det bedrede mulighederne for serieproduktion, men gav 

også nye udfordringer. Det blev helt tydeligt, da Californien 

i begyndelsen af 1980’erne indførte en energipolitik, som 

begunstigede investeringer i vindmøller. Danske vindmøl-

lefabrikanter kunne opvise møller med langt flere driftsti-

mer uden sammenbrud end deres amerikanske kolleger, og 

godt hjulpet på vej af gunstige dollarkurser steg den danske 

eksport af vindmøller til Californien fra 40 i 1982 til 3.000 

i 1985. Virksomhederne måtte omstille sig til masseproduk-

tion, hvilket fordrede udbygning af produktionsapparatet, 

opbygning af personaleorganisation, kvalitetskontrol, ser-

vice og en lang række andre kompetencer i relation til f.eks. 

finansiering og forsikring. Det californiske boom udviklede 

den danske vindmøllefabrikation og bragte branchen op 

over niche-niveauet til en egentlig industri med omkring 

3.000 ansatte.

Californien blev i første halvdel af 1980’erne et vigtigt marked for den gryende danske vindmølleindustri. Foto: Energimuseet, Bjerringbro.
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 Men så trak det op til storm. I efteråret 1985 forlød det 

fra det amerikanske energiministerium, at flere af vindpar-

kerne ikke var så rentable som lovet. Det startede en intens 

politisk diskussion, som endte med, at man både på føde-

ralt og statsligt niveau besluttede at ophøre med alle støt-

teordninger til vindmøller med udgangen af 1986. Også en 

faldende dollarkurs og faldende oliepriser førte til faldende 

interesse for vedvarende energi i USA, hvor investorerne 

trak følehornene til sig i en sådan grad, at markedet gik i 

stå. Situationen var ikke meget bedre i Danmark, hvor den 

danske regering indførte et bopæls- og forbrugskriterium til 

den private investering i vindkraft. Selv om staten samtidig 

pålagde de danske elværker, at de over en periode på fem år 

skulle investere i opførelsen af vindparker med en kapacitet 

på 100 MW, blev  konsekvensen et fald i den danske efter-

spørgsel. I forening betød faldende eksport og et reduceret 

hjemmemarked krise i vindmøllebranchen, hvor overkapa-

citet hos producenterne nu medførte konkurrence på prisen. 

Resultatet blev, at næsten alle de danske vindmøllefabrik-

ker måtte gennem en betalingsstandsning, en konkurs eller 

en økonomisk rekonstruktion. Flere virksomheder – bl.a. 

Vestas og Nordtank – fik tilført ny kapital og ny ledelse og 

kom efterhånden på fode. Gamle, velkonsoliderede indu-

striforetagender gik ind som medejere af nogle af vindmøl-

lefabrikkerne, hvilket medførte en øget professionalisering 

oven på opbygningsperioden, der havde været mere præget 

af entusiasme end af styring og kontrol9.

 Den organisatoriske og finansielle styrkelse af produ-

centerne gav branchen et skub i den rigtige retning. Mens 

der i boom-årene ikke var sket den store tekniske udvikling 

af møllerne, begyndte de danske vindmøllefabrikanter nu at 

forfine deres produkt og fra år til år lancere nye, større og 

mere effektive mølletyper. Hvor en typisk mølle i 1985 hav-

de haft en kapacitet på 55 kW, lå niveaet i 1990 omkring 400 

kW. Denne udvikling blev siden fortsat. Vindmøllerne blev 

stadig mere konkurrencedygtige i forhold til andre energi-

kilder og udviklede sig efterhånden til et attraktivt område 

for investeringer. Det politiske element var dog stadig en 

faktor i vindenergien. To danske energiplaner fra hhv. 1990 

og 1996 hjalp udviklingen yderligere på vej. Energi 2000 

fra 1990 satte et overordnet miljøpolitisk mål for energifor-

syningen, mens Energi 21 fra 1996 satte mål om, at 50 % 

af danskernes energiforbrug i 2030 skulle kunne dækkes via 

vindkraft eller alternativer som solenergi eller bølgekraft − i 

den udstrækning sådanne teknologier måtte blive konkur-

rencedygtige med vindkraften. Disse rammer gav branchen 

et godt hjemmemarked, som  blev afgørende for branchens 

eksportsucces, efterhånden som nye markeder dukkede op. 

Belært af erfaringerne fra midten af 1980’erne var branchen 

hurtig til at følge mulighederne op og sprede aktiviteterne, 

så man derved mindskede risikoen ved for stor afhængighed 

af enkeltmarkeder. Danske virksomheder erobrede store an-

dele af verdensmarkedet, og vindmøllebranchen udviklede 

sig til en industrisektor, der i 2009 talte omkring 25.000 ar-

bejdspladser i Danmark. 

 Historien om den danske vindenergi startede med en 

række enkeltpersoner, der hver især tog afgørende skridt for 

at gøre vindkraft velegnet til energiproduktion. Op gennem 

1990’erne og i det første årti efter 2000 blev udviklingen 

stadig mere drevet frem af netværk af folk fra store virk-

somheder, Risø, DTU og organisationer, der arbejdede i 

teams. Blandt udfordringerne har været udviklingen af et 

helt nyt område for brug af vindmøller. Vindmøller på land 

stødte i kraft af deres forøgelse i såvel antal som størrelse 

på stadig større folkelig modstand. Det satte sig politiske 

spor, da der i Energi 21 fra 1996 blev sat en øvre grænse på 

1.500 MW på landbaserede vindmøller, mens den øvrige 

del af planens målsætning om 50 % dækning af danskernes 

elforbrug i 2030 skulle dækkes af havmøller med en samlet 

kapacitet på ikke mindre end 4.000 MW10.

De første møller til søs
De ambitiøse mål for Energi 21 var absolut ikke uden udfor-

dringer. Sagt kort kunne disse opdeles i tre hovedområder: 

logistik og etablering, vedligehold og drift samt sidst, men 

måske ikke mindst, miljø. 

 Etablering af vindmøller til søs betød for det første helt 

andre logistiske udfordringer end på land. Møllefundamenter, 

-tårne, -narceller (maskinhuse) og -vinger kunne ikke længere 

blot køres frem til lokaliseringen, og etableringen kunne ikke 
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Vestas var én af de leverandører til landbrugssektoren, som kastede sig over vindmøller for at udnytte produktionskapaciteten, da det tra-
ditionelle landbrugsmarked stagnerede i løbet af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne. Foto: Vestas.
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længere foregå med almindeligt kendt kranudstyr. Anlæg til 

søs fordrede basehavne med betydelige arealer til oplægning, 

kajplads og kraner til håndtering af store emner, hvortil kom 

specialfartøjer til såvel transport som etablering af materiel, 

ligesom selve mandskabshåndteringen blev radikalt ændret 

ved opgaver til søs. Endelig betød sammenkobling af en sø-

værts møllepark med elnettet på land ekstra omkostninger til 

kabelføring. Tilsammen medførte  disse ting, at omkostnin-

gerne i forbindelse med anlæg til søs blev betydeligt større 

end ved tilsvarende anlæg på land. 

 På havet påvirkede omgivelserne i form af vand og salt 

desuden møllen på en helt anden og betydeligt mere uhen-

sigtsmæssig måde end tilfældet var på land. Det gav over-

vejelser i forhold til materialevalg og dimensionering, idet 

møllerne og ikke mindst deres fundamenter skulle kunne 

holde til store påvirkninger fra såvel bølger som is. Konse-

kvensen heraf var ikke blot ekstra omkostninger allerede i 

anlægsfasen, men også øget behov for eftersyn i en senere 

driftsfase. Da mandskab til eftersyn og vedligehold samti-

dig skulle sejles eller flyves frem til parken, ville resultatet 

også i driftsfasen være øgede omkostninger.

 Endelig var der spørgsmålet om miljø. Hvad betød 

etableringen af havmøller for fisk, havpattedyr og træk- og 

havfugle? Selv om vindmøllerne i miljømæssig henseende 

havde et godt udgangspunkt, var det vigtigt at få fastslået, 

hvorvidt – og i så fald i hvilket omfang – etablering af så-

danne anlæg ville få indvirkning på det marine miljø.

 I forhold til disse udfordringer stod imidlertid også en 

mulig gevinst, idet der til søs var betydelig mere vind end 

på land. I teorien kunne en vindmølle placeret langt fra land 

producere ca. 50 % mere strøm end en tilsvarende mølle 

på en middelgod landplacering. Desuden var vinden til søs 

mere jævn end på land, ligesom vindturbulensen til søs var 

mindre. Konsekvensen heraf var, at møller til søs produce-

rede mere end møller på land – og samtidig blev mindre 

belastet af vinden. Begge disse ting vejede op mod de øgede 

omkostninger i forhold til etablering og vedligehold af hav-

møller, idet vindbelastningen var en primær faktor i vedli-

geholdet af møller på land.

 Da regeringen i 1996 søsatte Energi 21 var man da hel-
Havmølleparken ved Vindeby på Lolland fra 1991 var verdens 
første. Foto: Energimuseet, Bjerringbro.
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ler ikke på ganske bar bund, idet man havde erfaringer fra 

verdens første havmøllepark, der blev etableret mellem 1,5 

og 3 km nord for Vindeby på Lolland i 1991. Anlægget, der 

bestod af i alt 11 møller med en samlet kapacitet på 5 MW, 

blev etableret af det daværende Elkraft, der siden blev over-

taget af DONG Energy. Selv om elproduktionen blev hæm-

met af lævirkningen fra Lolland, viste parkens ydeevene 

sig ca. 20 % højere end tilsvarende landplaceringer. I 1995 

etablerede det daværende Elsam – siden overtaget af hen-

holdsvis DONG Energy og Vattenfall – et tilsvarende test-

projekt ved Tunø Knob, hvor 10 møller genererede 5 MW 

strøm. Resultaterne her var tilsvarende positive, ligesom det 

i begge tilfælde ud fra umiddelbare undersøgelser kunne 

godtgøres, at de miljømæssige påvirkninger var minimale.

 I forbindelse med lanceringen af Energi 21 blev der søsat 

et stort program for  miljøovervågning omkring havmølle-

parker, ligesom man et år efter planens fremlæggelse kunne 

udpege særligt egnede områder for opstilling af havmøller i 

de danske farvande. Miljøovervågningen skulle i første om-

gang køre fra 1996 og frem til 2006. I løbet af denne tid blev 

Tabel 1
Idriftsatte havmølleparker i Danmark, status 2010

Lokalitet År i drift Antal møller Kapacitet MW

Vindeby 1991  11 5

Tunø Knob 1995 10 5

Middelgrunden 2000 20 40

Horns Rev I 2002 80 160

Rønland 2003 8 17

Nysted 2003 72 165

Samsø 2003 10 23

Frederikshavn 2003 3 7

Horns Rev II 2009 91 209

Sprogø 2009 7 21

Avedøre Holme 2010 3 13

Kilde: www.ens.dk/undergrund-og-forsyning/vedvarende-
energi/havvindmøller. Samlet rådede Danmark med status i 
2010 over 11 havmølleparker med tilsammen 315 havmøller 
og en samlet kapacitet på 665 MW. 

Havmøller ved Frederikshavn, 2010. Møllen til venstre er landbaseret og regnes ikke med i havmølleparken.
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Med helikopter bringes servicemandskab om bord på én af møllerne på Horns Rev 1. Foto: Medvind.
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der søsat ikke mindre end seks danske havmølleparker ved 

Middelgrunden, Horns Rev, Rønland, Nysted, Samsø og 

Frederikshavn. I forhold til logistik og geografi var Horns 

Rev nok den største udfordring11.  

Havmølleparkerne på Horns Rev
Med en samlet investering på ca. 2 mia. kr. søsatte Elsam 

i 2002 verdens hidtil største havmøllepark på Horns Rev. 

Parken, der fik navn efter  sin placering, var med en be-

liggenhed på et område mellem 14 og 20 km vest for Blå-

vands Huk på Jyllands vestkyst samtidig den havmøllepark 

i verden med den hidtil længste afstand til land. Den nye 

havmøllepark blev opført på mellem 6 og 14 meters vand-

dybde og bestod af i alt 80 vindmøller, der var placeret med 

en indbyrdes afstand på 560 meter, hvilket bragte parkens 

samlede areal op på ca. 20 kvadratkilometer. 

 Hver enkelt mølle bestod af et fundament og et tårn med 

maskinhus, hvortil møllens tre vinger var monteret. Møl-

lernes navhøjde var 70 meter, og med en rotordiameter på 

80 meter på vingerne fik møllerne en samlet højde på 110 

meter over vandoverfladen. Hver mølles samlede vægt lå 

mellem 439 og 489 tons. Vægten pr. vinge var 6,5 tons, 

mens maskinhus og tårn vejede henholdsvis 79 og 160 tons. 

Vægtforskellene mellem møllerne lå i fundamenterne, der 

afhængigt af dybde og belastningshensyn vejede mellem 

180 og 230 tons. Det var altså temmelig anselige dimen-

sioner, der skulle arbejdes med. Dimensioner og vægt var 

imidlertid kun et par af projektets udfordringer. Dertil kom 

vanskelige anlægsforhold, hvor vind og sø kunne stoppe ar-

bejdet, og endelig var opbygningen af en havmøllepark et 

komplekst foretagende, hvor mange faktorer skulle koordi-

neres og passes sammen til en helhed. 

 Anlægsarbejdet gik i gang i marts 2002. Opstillingen 

af møllerne blev indledt med placering af møllernes fun-

damenter, som bestod af et rundt stålrør med en diameter 

på ca. fire meter. En rambuk, placeret på en platform med 

støtteben, slog stålrøret ca. 25 meter ned i havbunden. Store 

specialfartøjer udstyret med kraner og nedsænkelige støt-

teben til sikring af stabilitet under operationen løftede her-

efter først tårn, dernæst maskinhus og til sidst vingerne på 

plads på hver enkelt mølle.Gennem kabler i havbunden blev 

møllerne forbundet med hinanden i et kabelnet, som blev 

tilkoblet parkens transformatorplatform. Fra transforma-

torplatformen blev et 21 km langt nedspulet søkabel ført i 

land til en kabelstation ved Hvidbjerg Strand, hvorfra et 36 

km langt landkabel blev etableret til den videre transport af 

den producerede elektricitet frem til Karlsgårde transforma-

torstation og derfra ud i transmissionsnettet til forbrugerne. 

Projektets bygherre havde fordelt det omfattende arbejde 

ud på en række entrepriser med følgende leverandører: MT 

Højgaard (fundamenter), Vestas (møller incl. opstilling samt 

fjernovervågningsanlæg), Alstom (transformer), Siemens 

(fordelingsanlæg og shuntreaktor), Enmaco (dieselgene-

rator), Semco Maritime (lavspændings- og overvågnings-

anlæg til transformerplatform), HBG (stationsplatform), 

Nexans (søkabel) og ABB (landkabel og koblingsudstyr). 

Entréprisefordelingen gav indtryk af såvel spredningen af 

den store investering som den koordineringsindsats, der var 

nødvendig for at gennemføre projektet. Trods de vanskelige 

vilkår lykkedes det at gennemføre det komplekse anlægs-

projekt, så den sidste af de 80 møller kunne sættes i drift den 

11. december 2002.

 For bygherren var idriftssættelsen af det store projekt 

mindst lige så spændende som anlægsarbejdet, idet det var 

den efterfølgende drift og produktion, som i sidste ende 

skulle bringe investeringen i land. I udgangspunktet hand-

lede det om at opnå den størst mulige driftssikkerhed og 

skabe de bedst mulige vedligeholdsvilkår, så man minime-

rede antallet af nødvendige produktionsstop. Havmøllepar-

ken på Horns Rev var derfor indrettet med fjernovervågning 

fra land, så eventuelle problemer hurtigt kunne opdages og 

serviceres. Hver enkelt mølle var indrettet med to forskelli-

ge adgangsmuligheder for servicemandskab; en serviceplat-

form på toppen af maskinhuset gav adgang med helikopter, 

mens en platform placeret på tårnet ni meter over vandover-

fladen via en lejder gav mulighed adgang med båd. I desig-

net af møllerne var der lagt vægt på at begrænse behovet 

for service mest muligt, og man regnede i udgangspunktet 

med to større serviceeftersyn pr. mølle pr. år samt et til tre 

ekstraordinære servicebesøg. Selv om der kom udfordrin-
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ger undervejs12, levede havmølleparken på Horns Rev med 

sine 80 2.0 MW møller og en samlet effekt på 160 MW op 

til forventningen om en årlig produktion på ca. 600 mio. 

kilowatt-timer – svarende til elforbruget i omkring 150.000 

private husholdninger eller 2 % af Danmarks elforbrug13.

 Siden 2006 har havmølleparken på Horns Rev været 

drevet af Vattenfall, der sammen med DONG Energy over-

tog den oprindelige Elsam-installation i et ejerforhold på 

henholdsvis 60 og 40 %. Parken blev siden benævnt Horns 

Rev 1, idet der siden blev etableret endnu en havmøllepark 

på Horns Rev. Den nye park – Horns Rev 2 – var fra starten 

100 % ejet af DONG Energy. Baggrunden for bl.a. Horns 

Rev 2 var en energipolitisk aftale fra 200414.

 I 2001 var den socialdemokratiske/radikale regering 

under Poul Nyrup Rasmussens ledelse blev afløst af en 

venstre/konservativ regering ledet af Anders Fogh Rasmus-

sen. Energiplanerne fra 1990 under Schlüter-regeringen og 

1996 under Nyrup-regeringen havde primært været båret 

igennem af de radikale og socialdemokraterne med støtte 

af venstrefløjen, og i 2002 aflyste den nye borgerlige rege-

ring foreløbig udbygningen med vindmøller på havet. To år 

senere indgik regeringen imidlertid en energipolitisk aftale 

med et bredt flertal i Folketinget, hvor man enedes om at 

fortsætte udbygningen og i første omgang sikre grundlag 

for opførelse af to nye havmølleparker på hver 200 MW. De 

miljøpolitiske aspekter, som i 1990 havde drevet Schlüter-

regeringens radikale energiminister Jens Bilgrav Nielsen og 

i 1996 socialdemokraten Svend Auken på samme post i Ny-

rup-regeringen, var nu blevet afløst af dels en tilbagevenden 

til 1970’ernes ønske om sikring af forsyningssikkerheden, 

dels et nyt ønske om at styrke den danske vindmølleindustri. 

Regeringen var indstillet på at støtte industri og forskning, 

men var i princippet af den opfattelse, at møllerne skulle 

kunne klare sig på markedsvilkår, og etableringen af par-

kerne skulle ske ved gennemførelse af udbud15.

 DONG Energy tog udfordringen op og indsendte i okto-

ber 2006 en ansøgning til Energistyrelsen om etablering af 

en ny havmøllepark på Horns Rev. I marts 2007 kom styrel-

sens godkendelse, og efter et intenst forberedelsesarbejde 

kunne anlægsarbejdet indledes i maj 2008.

Transformatorstation og beboelsesplatform på Horns Rev 2. Foto: Medvind.
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 Ved den officielle indvielse i september 2009 overtog 

Horns Rev 2 positionen som verdens hidtil største vindmøl-

lepark fra partneren længere inde på Horns Rev. I henseende 

til rekorder slog Horns Rev 2 den tidligere rekordholder på 

snart sagt samtlige målbare parametre: flere og større møl-

ler med stærkere effekt placeret på dybere vand længere fra 

land. 91 møller hver med en kapacitet på 2,3 MW, en vægt 

på ca. 400 tons i snit, en samlet totalhøjde inklusive vinge på 

114 meter over vandoverfladen og under denne fundamenter 

på 30-40 meter placeret på 9-17 meters dybde i et område 

beliggende mellem 30 og 40 km vest for Blåvandshuk. For 

første gang så man også en permanent beboelsesplatform i 

en havmøllepark. Den var placeret i umiddelbar tilknytning 

til transformerstationen, hvortil der var adgang via en gang-

bro. Baggrunden for ønsket om permanent tilstedeværelse 

af servicepersonale på stedet var parkens størrelse og kom-

pleksitet. Horns Rev 2 dækkede et areal på knap 35 kvadrat-

kilometer og havde med en samlet kapacitet på 209 MW en 

forventet årsproduktion på 800 mio kilowatt-timer svarende 

til det årlige elforbrug i omkring 200.000 private husstande.    

 Den store opgave til i alt 3,5 mia. kr. var opdelt i en ræk-

ke entrepriser, hvor de primære leverandører var Aarsleff/

Bilfinger Berger Joint Ventures og Bladt Industries (funda-

menter), A2SEA (installationsfartøjer), Energinet.dk (trans-

formerstation og eksportkabel), Nexans (kabler), Semco Ma-

ritime (beboelsesplatform), Siemens (møller) samt Visser & 

Smit Hanab (installation af kabler). I alt 2.300 personer var 

indskrevet på byggepladsen i det omfattende projekt, hvor 

Esbjerg Havn stod som centralt omdrejningspunkt. Havnen 

var den primære base for operationen og de omkring 25 far-

tøjer, som i løbet af byggeperioden var hyret ind på opgaven. 

Det var her, at mølleelementerne blev samlet og udskibet, 

ligesom den løbende transport af mandskab og forsyninger 

til havmølleparken havde afsæt fra Esbjerg Havn16. 

Esbjerg og møllerne
Håndtering af funktionen som base- og udskibningshavn for 

så store opgaver som Horns Rev 1 og 2 ville være en stor 

udfordring for enhver havn, og næppe alle ville magte den. 

Esbjerg Havn havde imidlertid fire årtiers erfaring med off-

shoresektoren. Olie- og gasaktiviteterne på Nordsøen var en 

sektor, hvor en gnidningsfri strøm af mandskab, forsyninger 

og materiel var af stor vigtighed, og havnen havde gennem 

årene udviklet en infrastruktur, der tilgodeså denne sektors 

krav. Ét af disse krav var rigelig plads, som man f.eks. så det 

i begyndelsen af 1980’erne, hvor titusinder af rør til olie- 

og gasledningerne fra DUC-felterne til land blev coatet i 

Esbjerg og lå oplagret på et stort areal i havnens sydøstlige 

Installation af møller på Horns Rev 2. Foto: Medvind.
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del bag den nuværende Tauruskaj inden afskibning med de 

rørlægningsfartøjer, som anlagde rørledningerne. Området 

ved Tauruskaj blev  også været benyttet i forbindelse med 

bygningen af et 80 meter langt og 1.000 tons tungt bro- og 

procesmodul til Dan-feltet i 1992, ligesom borerigge ofte 

blev placeret her, når de var inde for servicebesøg, repara-

tion eller ombygning17.

 I lighed med olie/gassektoren havde også vindmølle-

sektoren betydelige arealkrav – ikke mindst i forbindelse 

med så store anlægsopgaver som Horns Rev-projekterne, 

hvor Esbjerg Havn igen kunne gøre brug af de store are-

aler bag Tauruskaj, som bl.a. tjente som base for DONG 

Energy under bygningen af Horns Rev 2. Allerede inden 

det første Horns Rev-projekt løb af stabelen i 2002 havde 

Esbjerg Havn imidlertid gjort sig de første erfaringer med 

afskibning af vindmøller, idet Vestas og andre vindmøllefa-

brikanter som f.eks. NEG Micon og Bonus tidligt begyndte 

at bruge Esbjerg Havn til afskibning og eksport af landba-

serede vindmøller. Blue Water Shipping havde siden 1995 

været først stevedore og siden 2004 projektspeditør for 

Vestas, ligesom virksomheden også havde løst tilsvarende 

opgaver for andre vindmøllefabrikanter og i 2006 rundede 

vindmølleafskibning nr. 250. En anden betydelig aktør i af-

skibningerne af vindmøller fra Esbjerg Havn var Jutlandia 

Terminal, der kom ind på dette marked i 2004 og bidrog 

yderligere til udviklingen af dette fragtområde18. 

 I forhold til havnens infrastruktur stillede vindmølle-

eksporten ikke kun krav om plads. Gennem årene var vind-

møllerne blevet stadig større og tungere. Det stillede krav 

til havnens landværts adgangsveje, hvor man i nærområdet 

fik etableret særlige tilkørselsveje med rundkørsler,  sving-

ningsbaner og drejeradier designet til op til 100 meter lange 

Arealerne bag Tauruskaj har været afgørende for Esbjerg Havns muligheder i forhold til store havmølleprojekter. Foto: Medvind.
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vogntog, og i samarbejde med politi og myndigheder lyk-

kedes det gennem ændringer af bl.a. broer at få etableret 

korridorer til havnen for den tunge vindmølletrafik. I årene 

2005-2008 havde man desuden investeret i alt 90 mio. kr. 

i tre kraner til håndtering af bl.a vindmøller, der fra 2004-

2009 voksede fra knap 2 % til knap 6 % af Esbjerg Havns 

totalomsætning. En stor del af denne eksport bestod af  land-

baserede vindmøller, men også afskibning af vindmøller til 

havmølleparker indgik i tallene. Foruden serviceringen af 

Horns Rev-parkerne tjente Esbjerg Havn i 2008 som afskib-

nings- og basehavn for den britiske havmøllepark Lynn & 

Inner Dowsing, og 2009 stod man for tilsvarende funktioner 

i forhold til de ligeledes britiske havmølleparker Gunfleet 

Sands og Greater Gabbard. Med disse erfaringer som bal-

last havde ledelsen af Esbjerg Havn fokus på de mulighe-

der, som tegnede sig for fremtidig etablering af havmølle-

parker i Nordsøen, hvor man inden for det kommende tiår 

påregnede en betydelig udbygning af kapaciteten. Ét af de 

områder, som man havde øje for, var farvandet ud for Sild 

i den tyske del af Nordsøen, hvor den såkaldte Dantysk hav-

møllepark med en samlet kapacitet på 400 MW skulle stå 

færdig i 2013. På Dantysk ville Esbjerg være i konkurrence 

med Bremerhaven, men Esbjerg Havn påregnede at kunne 

drage fordel af sine referencer og havde i øvrigt som mål-

sætning allerede fra 2012 at kunne håndtere fem-seks hav-

vindmølleprojekter ad gangen. Da  store havmølleprojekter 

fordrede arealreservationer på op til 100.000 kvadratmeter 

pr. projekt, ville denne målsætning stille yderligere krav til 

havnens infrastruktur. Dette var imidlertid forudset i hav-

nens masterplan, og man var nu i gang med at forberede 

en udvidelse med ca. 650.000 kvadratmeter baglandsarea-

ler i Østhavnen, ligesom man i juni 2010 kunne tage første 

spadestik til en ny vejforbindelse fra motorvejen til de nye 

afsnit af Esbjerg Havn19. 

 Set i et længere perspektiv kunne Esbjerg komme til 

at nyde godt af, at to af Europas store operatører inden for 

offshore vindenergi, DONG Energy og Vattenfall, havde 

etableret sig i byen og kendte havnen. 

 DONG Energy, der stod bag etableringen af Gunfleet 

Sands, havde netop fået til opgave at udbygge denne hav-

møllepark, ligesom man havde fået opdrag på andre anlæg 

ved London Array, Walney 1 og 2 samt Westermost Rough – 

en samlet britisk ordre til selskabet på omkring 1.000 MW. 

DONG Energy havde omkring 150 medarbejdere i Esbjerg 

fordelt på ca. 90 ansatte på Vestkraft og ca. 60 medarbejdere 

inden for offshoreenergi, hvor man foruden driften af Horns 

Rev 2 også stod for driften af Siri-feltet og havde interesser 

i Syd Arne-feltet. Varetagelsen af disse opgaver var fordelt 

på afdelingerne Power Renewables (offshore vindenergi) 

og Exploration & Production (olie og gas), der oprindeligt 

havde hver sin base i Esbjerg. I 2010 erhvervede DONG 

Energy en stor kontorbygning på Esbjerg Havn, der fra det 

følgende år skulle tjene som samlet base for selskabets off-

shoreaktiviteter i Esbjerg.

 Tilsvarende havde Vattenfall etableret sit hovedkontor 

for selskabets danske vindmølleaktiviteter i en nyopført, 

fire etagers bygning nær Esbjerg Havn. Herfra stod 45 

medarbejdere for service og vedligehold af Vattenfalls 350 

danske vindmøller on- og offshore. Desuden var kontoret 

overvågningscenter for alle Vattenfalls vindmøller i en ræk-

ke nord- og centraleuropæiske lande. Vattenfall stod i 2009-

Transport af elementer til vindmøller har længe været et daglig-
dags billede i Esbjerg.
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2010 for etableringen af den britiske Thanet Offshore Wind 

Farm, der med sine 100 møller og samlede kapacitet på 300 

MW ved indvielsen i september 2010 overtog positionen 

som verdens hidtil største havmøllepark. Sammen med det 

tyske selskab Stadtwerke München stod Vattenfall også bag 

Dantysk-projektet ud for Sild, ligesom selskabet i sammen 

med Scottish Power Renewables i sommeren 2010 vandt en 

opgave med udvikling af Storbritanniens næststørste hav-

møllepark i tredje runde af britiske Crown Estates program 

for udvikling af offshore vindkraft20.

 Det var imidlertid ikke kun havnen og operatørerne 

inden for offshore vindenergi, der i Esbjerg havde øje for 

denne sektors potentiale. Det samme havde en række es-

bjergensiske virksomheder. Èn af dem var KEM Offshore, 

der blev etableret i 1995 med speciale i at administrere og 

forvalte mandskab og udstyr til virksomheder, der havde 

konstruktionsarbejde til søs. Selskabet havde i udgangs-

punktet opgaver i forbindelse med de kombinerede bro- og 

tunnelprojekter på henholdsvis Storebælt og Øresund, men 

i forbindelse med Horns Rev-projekterne begyndte man at 

fokusere på løsning af transportopgaver i denne sammen-

hæng. Under anlægsarbejderne på Horns Rev 1 og 2 havde 

KEM Offshore henholdsvis fire og fem fartøjer bekæftiget 

med transport af mandskab til parkerne, og selskabet kom 

efterfølgende til at stå for den løbende søværts transport 

af servicefolk til de to havmølleparker – en aktivitet, der 

i 2010 omfattede  en snes månedlige ture og beskæftigede 

hele selskabets flåde på syv fartøjer. KEM Offshore var dog 

også engageret i udlandet, idet man i forbindelse med an-

lægget af den tyske havmøllepark, Baltic 1, i Østersøen ud 

for Rostock stod for tilsvarende opgaver med et til formålet 

indchartret fartøj21.

 Også en række virksomheder, der oprindelig blev etab-

leret med henblik på mulighederne inden for olie- og gas-

området, havde i de senere år rettet opmærksomheden mod 

havmølleparkerne. Helikopterselskabet Bel Air Aviation, der 

blev stiftet i 1994, havde i mange år haft løsning af transport-

opgaver til Nordsøens olie- og gasfelter som et af kerneom-

råderne for selskabets flåde på ni helikoptere. I 2009 indgik 

Bel Air Aviation kontrakt med DONG Energy om lufttrans-

port af servicemandskab til Horns Rev 2, og man havde kig 

på tilsvarende opgaver i f.eks. den tyske Nordsøsektor22. Et 

andet eksempel var ESVAGT – Esbjerg Vagtskibsselskab –  

der blev stiftet i 1981 med udbud af vagtskibsberedskab og 

hertil knyttede tjenesteydelser i relation til driften af Nord-

søens olie- og gasfelter som formål. Sådanne opgaver be-

skæftigede i 2010 fortsat hovedparten af selskabets flåde 

på 31 specialfartøjer, hvis operationsfelt i takt med flådens 

ekspansion nu også omfattede opgaver mange andre steder 

end den danske del af Nordsøen. Under opførelsen af Horns 

Rev 1 havde ESVAGT med et til formålet indkøbt fartøj løst 

en række logistikopgaver, men i 2010 engagerede selskabet 

sig anderledes tungt i havmølleparkerne, idet man indgik en 

aftale med Vestas om levering af et hotelskib til den belgi-

ske havmøllepark, Bligh Bank Offshore Wind Farm, med 

en beliggenhed ca. 46 km fra Zeebrügge. Vestas havde solgt 

møllerne til parken inklusive en fem års serviceaftale, og 

det var i denne sammenhæng, at vindmøllefabrikanten fik 

brug for et hotelskib til servicemandskabet.  Til løsning af 

opgaven valgte ESVAGT at lade et af sine større fartøjer 

ombygge til hotelskib. En sådan ombygning var en beko-

stelig affære, men kontraktens længde samt muligheden for 

at få foden inden for på havmøllemarkedet bevirkede, at 

man hos ESVAGT så opgaven som en fornuftig investering 

i fremtiden23. 

 De nævnte eksempler var langt fra enestående. Falck 

Nutec Esbjerg, der bl.a. udbød trænings- og sikkerhedsydel-

ser til olie- og gassektoren, udvidede i maj 2010 facilite-

terne på centeret i Esbjerg med et træningscenter målrettet 

offshorevindenergi. På dette tidspunkt havde ingeniørfirma-

erne Rambøll og COWI i snart mange år haft opgaver inden 

for såvel olie/gas-området som offshore vindenergi, og det 

samme var tilfældet med projekteringsvirksomheden Sem-

co Maritime og firmaet MacArtney med speciale i under-

vandsteknologi. I realiteten var der tale om en hel branche, 

som i lyset af en langsomt svindende kulbrinteudvinding i 

Nordsøen var i færd med at sikre sin videre udvikling via 

dels et øget internationalt engagement i olie/gas-sektoren, 

dels at prøve mulighederne af inden for nye sektorer for 

offshoreenergi. Udviklingen kunne synliggøres ved at se på 
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Offshore Center Danmark, der blev etableret i 2003 og med 

sine knap 220 danskbaserede medlemsvirksomheder siden 

udpeget som et nationalt innovationsnetværk inden for off-

shore. Centrets medlemsvirksomheder var i 2010 fordelt ud 

over hele landet, men hovedvægten lå på Esbjergområdet, 

hvor 93 (43 %) af virksomhederne havde hjemadresse. Ud-

gangspunktet for disse virksomheder havde været en inte-

resse i olie/gas-sektoren, men i 2010 havde ikke mindre end 

55 (knap 60 %) af de Esbjerg-baserede virksomheder føjet 

offshorevindenergi til deres tilbud, ligesom et enkelt firma 

også opererede inden for offshore bølgekraft24.

Kampen om vinden
Ifølge den seneste opgørelse baseret på tal fra 2006 over 

den afledte effekt af olie/gas-aktiviteterne på den danske del 

af Nordsøen stod Esbjergområdet som det absolutte center, 

idet man sad på omkring 75 % af såvel beskæftigelse som 

omsætning inden for denne sektor25. Allerede på dette tids-

punkt var det imidlertid klart, at kulbrinteudvindingen fra 

den danske del af Nordsøen havde toppet, hvorfor mange 

virksomheder havde nye markeder og nye operationsfelter 

indført i deres strategiplaner. En del af virksomhedernes 

strategi var at udvide olie/gas-aktiviteterne til markeder 

Borerigge og specialfartøjer til installation af havmøller undervejs gennem Grådyb, 2009.
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uden for den danske Nordsøsektor, men da offshore anlæg 

og drift af olie- og gasinstallationer i princippet ikke adskilte 

sig væsentligt fra tilsvarende opgaver i forhold til offshore 

vindenergi søgte flere af virksomhederne naturligvis også 

muligheder inden for dette område.

 Mens den offshorebaserede efterforskning og indvinding 

af olie og gas fra Nordsøen havde haft et naturligt centrum 

i Esbjerg, der allerede fra operationernes start i 1960’erne 

blev udpeget som basehavn for aktiviteterne26, var det sam-

me ikke nødvendigvis tilfældet i forhold til vindenergien; 

heller ikke selv om branchen nu i stigende grad søgte til søs. 

Vindmøllebranchen var i udgangspunktet landbaseret – ved 

udgangen af 2009 havde man på verdensplan i alt opstillet 

møller med en kapacitet på omkring 160.000 MW på land og 

kun godt 2.000 MW til søs27. Forholdet afspejlede sig i den 

geografiske lokalisering af de danske virksomheder. Mens 

43 % af virksomhederne i det i udgangspunktet olie/gas-ba-

serede Offshore Center Danmark kom fra Esbjerg-området, 

var det kun tilfældet med 8 % af virksomhederne i Vind-

mølleindustrien (jf. tabel 2). Her kom mere end halvdelen af 

medlemmerne fra det øvrige Jylland med tyngdepunkter i de 

områder, hvor vindmølleindustrien havde haft sin start. Cen-

trene for  vindmøllebranchen var kommuner som Kolding, 

Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg, Aarhus, Randers, Aalborg og 

Ringkøbing-Skjern, hvor branchen sine steder vejede tungt. 

I f.eks. Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner ud-

gjorde vindmølleindustrien henholdsvis godt en fjerdedel og 

knap en femtedel af den samlede private sektor28. 

 Der var med andre ord ikke noget samlet centrum for 

branchen, og set ud fra vindmøllesektorens produktionsste-

der var der havnemæssigt mange mulige udfaldsporte for 

branchens produkter, hvad enten det drejede sig om land- 

eller havmøller. Afhængigt af slutdestination kunne man på 

den jyske østkyst benytte sig af havnene i Aabenraa, Kol-

ding, Fredericia, Aarhus, Grenå og Aalborg. På vestkysten 

stod Esbjerg stærkt, men havnene i Hvide Sande og Hav-

neby på Rømø foretog også udbygninger med henblik på 

mulig udskibning af vindmøller eller servicering af havmøl-

leparker. I forhold til havmølleparkerne handlede det natur-

ligvis også om nærhed til operationsområdet. I forbindelse 

med den kommende havmøllepark ved Anholt lå Grenå så-

ledes godt, og havnen indviede i august 2010 en udvidelse 

på 300.000 kvadratmeter areal i forventning om opgaver i 

bl.a. denne sammenhæng. Det var dog især i den tyske og 

Tabel 2
Medlemsvirksomheder i Offshore Center Danmark 
(OCD) og Vindmølleindustrien (VMI)
Relativ geografisk fordeling efter adresse 2010

 OCD VMI
Esbjergområdet 43 % 8 %

Trekantområdet 5 % 4 %

Øvrige Jylland 15 % 48 %

Fyn med øer 6 % 7 %

Sjælland med øer 31 % 34 %

Kilde: Analyse af medlemslister på hhv. www.offshorecenter.
dk og www.windpower.org.  Det totale antal danske medlem-
mer af de hos de to organisationer er hhv. 217 og 225 virk-
somheder.  Opgørelsen på 101 % hos VMI skyldes afrundings-
faktorer.

Eksisterende og foreslåede danske havmølleparker.
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engelske del af Nordsøen, at der var konkrete havmøllepro-

jekter (jf. tabel 3), ligesom man fra den danske energistyrel-

ses side på planlægningsstadiet havde udpeget ti områder i 

den danske del af Nordsøen som lokaliseringsmulighed for 

eventuelt kommende havmølleparker (jvf. kort p. 28). En 

udbygget havn i Esbjerg lå i denne sammenhæng strategisk 

godt placeret, men der ville blive kamp om godset – og det 

ikke blot med danske havne29.    

 Man reagerede derfor med glæde i Esbjerg, da det ty-

ske elektronikfirma Siemens, der i 2004 havde overtaget 

vindmøllefabrikken Bonus i Brande og siden ekspanderet 

på ikke mindst markedet for havmøller, af hensyn til af-

skibningsmulighederne i forhold til Nordsøen i 2008 viste 

interesse i at anlægge en fabrik i Esbjerg. Et areal på 2 mio. 

kvadratmeter i havnens bagland blev udpeget til formålet, 

og man opererede med særlige korridorer direkte fra dette 

område til havnen. Da hovedparten af Siemens’ Nordsøor-

drer imidlertid handlede om britiske havmølleparker, endte 

man i begyndelsen af 2010 med at takke nej til Esbjerg, idet 

man forventede at placere den nye fabrik i Storbritannien. 

Én af de centrale personer i sagen, havnedirektør Ole Ing-

risch, gjorde efterfølgende disse bemærkninger:

 Da vi for mere end to år siden erfarede Siemens’ ønsker og 
planer, blev vi hurtigt klar over, at dette projekt var så stort, 
at havnen ikke kunne løfte det alene. Arealkravet var gan-
ske enkelt alt for stort. Af samme grund blev projektstyringen 
overdraget til Esbjerg Kommune, hvilket betød, at der kom 
offentlighed om sagen. Vi syntes, at det var godt, da projektet 
ville få betydning for alle Esbjergs borgere. Men det indebæ-
rer selvfølgelig også, at når projektet ikke bliver til noget, så 
kommer der offentlig debat om, hvorvidt vi gjorde det rigtige 
i processen. Og lad mig her slå fast, at både kommune og 
havn gjorde et solidt stykke arbejde. Varen blev leveret – det 
kan der ikke sættes en finger på. Nogle har bebrejdet Esbjerg 
Kommune, at man ikke inddrog andre i processen. Dette er 
imidlertid ikke korrekt. Der har været masser af henvendelser 
i løbet af processen til landspolitikere, til Folketingets Trafik-
udvalg, til Transportministeriet m.v.30.

 Siemens’ beslutning var imidlertid ikke den eneste ud-

fordring til Esbjerg i tiden efter indvielsen af Horns Rev 

2. I efteråret 2009 kom det frem, at den danske regering 

støttede planer om opbygning af et center for vedvarende 

offshoreenergi på Lindø-værftet, som A.P. Møller-Mærsk 

stod foran at lukke. Selv om man havde sympati for pro-

jektets ide om på denne måde at fastholde arbejdspladser i 

de berørte fynske kommuner, var man i Esbjerg oprørt over 

projektets indhold, og tankerne blev mødt med protester fra 

bl.a. Esbjergs borgmester Johnny Søtrup (V),  folketings-

Tabel 3
Europæiske havmølleparker under konstruktion el-
ler besluttet iværksat
Status 2009 – opgjort i MW

Land Under konstruktion Besluttet 
Belgien 600 504

Danmark 230 418

Estland 0 1.000

Finland 0 400

Frankrig 105 0

Holland 0 2.123

Italien 83 162

Norge 0 350

Storbritannien 1.592  2.108

Sverige 0 730

Tyskland 1.040 8.589  

Kilder: www.ewea.org/key-trends-and-statistics-2009/janua-
ry-2010. I alt omfattede opgørelsen fra European Wind Ener-
gy Association 17 havmølleparker med en samlet kapacitet på 
godt 3.500 MW under konstruktion samt 52 parker med i alt 
godt 16.000 MW, hvis opførelse var besluttet. Organisationens 
forventning til 2020 lå på en samlet europæisk havmøllekapa-
citet på mellem 40 og 55 GW. Alene i Storbritannien forelå i 
2010 planer for 40 GW, hvoraf altså kun 1,5 GW var under 
konstruktion og 2 GW besluttet. Havmøller var endnu pri-
mært et europæisk fænomen. Kina indledte opførelsen af lan-
dets første havmøllepark i 2009 (www.gwec.net/index/china), 
men herudover var sådanne anlæg ifølge Global Wind Energy 
Council kun på planlægningsstadiet uden for Europa.   
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medlem Kim Mortensen (S) og repræsentanter for Esbjergs 

offshoresektor. Kim Mortensen udtrykte stemningen i Es-

bjerg med disse ord: 

 Jeg mener, at to offshorecentre er ét for meget. Esbjerg 
er allerede i front. Danmarks eneste chance i den hårde in-
ternationale konkurrence er at satse på en styrkelse af off-
shore-aktiviteterne i Esbjerg frem for at svække det nødven-
dige udviklingsarbejde ved at sprede aktiviteterne ud over 
det ganske land31.

 Uanset holdningen i Esbjerg blev planerne dog ført ud 

i livet med etableringen af LORC (Lindoe Offshore Rene-

wables Center) i begyndelsen af 2010. At det var stærke 

kræfter, der stod bag det nye center, fremgik tydeligt af 

sammensætningen af det nye centers bestyrelse, der be-

stod af følgende: Fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen 

(formand), direktør Lars-Erik Brenøe – A.P. Møller-Mærsk 

(næstformand), bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen 

– Danfos og Wave Star, direktør Anders Eldrup – DONG 

Energy, direktør Niels Møller Jensen – Vattenfall, rektor 

Jens Oddershede – Syddansk Universitet, direktør Jens-Pe-

ter Saul – Siemens Wind Power, direktør Anders Søe-Jensen 

– Vestas Offshore og direktør Jan Hylleberg – Vindmøllein-

dustrien (observatør). Arbejdet gik straks i gang, og allerede 

i foråret 2010 kunne man meddele, at et testcenter for hav-

vindmøller med en ydeevne på 20 MW ville blive oprettet 

på Lindøværftet i samarbejde mellem Risø DTU og LORC. 

Sideløbende med etableringen af LORC dannedes også 

Alliancen for Grøn Offshore Energi – en samling af forsk-

ningsinstitutter, centre, universiteter og de danske regioner 

med det formål at skaffe Danmark del i de omkring 30 mia. 

kr., som EU havde afsat til projekter om grøn energi. Al-

liancens formand blev også her fhv. statsminister Poul Ny-

rup Rasmussen, hvis store kendskab til EU nu skulle skaffe 

grønne milliarder til Danmark32.

 I Esbjerg måtte man erkende, at situationen inden for 

offshore vindenergi trods alt var en anden end tilfældet havde 

været med Esbjergs position i forhold til Nordsøens kulbrin-

ter. Offshore Center Danmark havde været medinitiativtager 

til den grønne alliance og sad med ved bordet i kampen om 

milliarderne, men i Esbjerg stod det klart, at man fremover 

måtte gøre mere opmærksom på byens kompetencer, hvis 

man skulle stå sig i kampen om vinden til søs. Som et første 

skridt i den retning lancerede man i foråret 2010 begrebet 

EnergiMetropol i forsøg på at give Esbjerg en skarpere pro-

fil ikke mindst på energiområdet. Undervejs i forløbet var 

den kendte kommentator og tidligere konservative minister, 

Hans Engell, inviteret til at give Esbjergs profilering et kri-

tisk eftersyn. Han anså den nye brandplatform som et rigtigt 

initiativ, men havde også et par alvorsord:

 Esbjerg ligger optimalt i forhold til oliefelterne og vind-
mølleparkerne i Nordsøområdet, og infrastrukturen er på 
plads. Beliggenheden kan ikke være bedre, hverken i forhold 
til den hidtidige energiforsyning eller de fremtidige energi-
former, der vil få en central rolle, uanset hvilken regering vi 
har. Men det står ikke skrevet nogen steder, at Esbjerg skal 
være Danmarks førende energiby....Man kan nå et stykke 
vej med imagemarkedsføring og ved at købe sig til større 
synlighed gennem annoncer. Men det rækker ikke alene, og 
det kræver en intensiv, opfindsom og vedvarende indsats. 
De seneste 20-30 år har Danmark udviklet sig i mere cen-
tralistisk retning, hvor stadig mere foregår i København og 
andre store byer. Derfor må Esbjerg bringe sig nærmere 
Christiansborg og centraladministrationen samt uddannel-
ses- og forskningsmiljøerne for at blive set 33.

 Det var en udfordring, som Esbjerg måtte tage op. For 

byens havn og erhvervsliv lå der fortsat et stort potentiale i 

offshorevindenergi, men det krævede, at der blev kæmpet 

for sagen. Mulighederne var for længst blevet opdaget af 

andre; ikke kun i Danmark, men også i udlandet, hvor de 

danske vindmøllefabrikanter var kommet under pres af kon-

kurrenter fra andre nationer. 

 I 2004 havde Vestas siddet på 34 % af verdensmarkedet 

for vindmøller, mens spanske Gamesa, tyske Enercon og 

amerikanske GE Wind på de følgende pladser sad på hen-

holdsvis 17, 15 og 11 % af markedet. I 2009 var Vestas’ 

markedsandel reduceret til 12,5%, hvilket kun var en anelse 

foran GE Wind med 12,4 % af markedet. Ti virksomheder 

sad i 2009 på godt 80 % af det samlede marked. Foruden 

Vestas og GE Wind, var det efter markedsandel Sinovel 

(Kina), Enercon (Tyskland), Goldwind (Kina), Gamesa 
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(Spanien), Dongfang (Kina), Suzlon (Indien), Siemens og 

endelig Repower (Tyskland)34. Vestas’ reducerede markeds-

andel var ikke et udtryk for, at virksomheden var gået tilba-

ge – Vestas havde tværtimod ekspanderet og øget såvel om-

sætning som medarbejderstab –  det var derimod et udtryk 

for at stadig flere søgte ind på et stadig større marked, hvor 

der skulle kæmpes og produktudvikles for at være med. For 

at have nærhed til de store markeder og samtidig spare dyr 

transport havde Vestas gennem årene etableret sig med fa-

brikker i en række europæiske lande samt i Indien, Kina og 

USA35, ligesom man i 2010 så Siemens lægge an til at gøre 

i forhold til England og de britiske havmølleparker. 

 Grundet de lange erfaringer med havmølleparker sad 

de danske virksomheder endnu solidt på dette marked, men 

her var nye konkurrenter som tyske Repower og en række 

kinesiske og koreanske virksomheder nu også på vej ind36. 

Samtidig begyndte den økonomiske krise at få indvirkning 

på investeringer i vindenergi generelt. I 2009 lagde Vestas 

pres på den danske regering med krav om at få sat skub i det 

danske marked for vindenergi med nye vindmølleparker, 

mere smidige regler og etablering af testcentre for vindmøl-

ler, så man kunne prøve møllerne af og vise de nyeste typer 

frem for potentielle kunder. Fik man ikke det, ville det på 

længere sigt være vanskeligt at fastholde produktionen af 

vindmøller i Danmark, lød meldingen fra Vestas37. LORC 

og den grønne alliance kunne ses som svar på udfordrin-

gen om at skabe vilkår for branchens store danske produ-

center, som ville få dem til at blive i Danmark, men måske 

kom initiativerne for sent. Den 26. oktober 2010 bebudede 

Vestas i forbindelse med aflæggelsen af sit halvårsregnskab, 

at nødvendige tilpasninger i relation til overkapacitet på det 

europæiske marked nødsagede virksomheden til lukning af 

en række produktionssteder – primært i Danmark, hvor om-

kostningerne var højest38. Det var ikke længere lutter med-

vind, der prægede den danske vindmøllebranche.

Afrunding
Vindmøller var i udgangspunktet den næstbedste mulighed. 

Noget man kunne tage i brug i områder, hvor vandkraft ikke 

var til rådighed i de fornødne mængder. Et af disse områder 

Vindmøller under lastning i Esbjerg Havn, 2009.
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var det nordeuropæiske sletteland, hvor vindmøller i f.eks. 

Danmark ses indført i årene omkring 1200. Vandmøllerne 

var dog lettest at have med at gøre, og endnu omkring 1800 

var der i Danmark flere møller drevet af vand end af vind. 

 Opblomstringen af vindmøller i Danmark kom i første 

omgang i forbindelse med landbrugets ekspansion under 

1800-tallets store kornsalgsperiode. Flere vandmøller var 

dengang udelukket, fordi de relevante pladser allerede var 

optaget og i øvrigt antalsmæssigt reduceret som følge af 

dræning. 

 Næste bølge af vindmøller kom omkring 1900 og blev 

udløst af et behov for energi på landet, da først damp- og 

dieseldrevne møller og siden kraftværker i byerne tog over i 

forbindelse med industrialiseringen.

 Af hensyn til udviklingen på landet drev nogle få pio-

nerer udviklingen af vindmøller videre frem og insisterede 

endnu i 1950’erne på vindmøllernes duelighed i en sam-

let elforsyning. I 1960’ernes begyndelse blev initiativerne 

skrinlagt af elværkerne – primært på grund af datidens lave 

oliepriser, som gjorde vindmølledrift uøkonomisk i en stør-

re sammenhæng.

 Oliekriserne i 1970’erne og 1980’erne ændrede imidler-

tid billedet, idet bl.a. Danmark begyndte at prioritere forsy-

ningssikkerhed og alternativer til kulbrinterne. Erfaringerne 

med danske vindmøller lå ikke langt tilbage, og folkelig 

modstand mod atomkraft var med til at vende den politiske 

opinion over mod vedvarende energi.

 Resultatet blev opkomsten af en i udgangspunktet godt 

subsidieret dansk vindmøllefabrikation, som fra 1980’erne 

også fandt sig et marked i USA. I både USA og Danmark 

blev de gunstige subsidieordninger radikalt ændret i midten 

af 1980’erne. Faldende eksport og et reduceret hjemme-

marked førte til en omfattende krise i den danske vindmøl-

lebranche, men de overlevende virksomheder blev pro-

fessionaliseret, slog ind på produktudvikling og gearet til 

internationale markeder, hvor de endnu i det første årti efter 

2000 fastholdt en førerposition.

 Såvel folkelig protest mod de stadig flere vindmøller i 

landskabet som egentlig politisk planlægning via danske 

regeringers energiplaner, sendte i 1990’erne vindmøllerne 

til søs. Verdens første havmøllepark blev oprettet nord for 

Vindeby på Lolland i 1991, og den blev hurtigt efterfulgt af 

Vindmølleelementer fra Siemens på Tauruskaj i Esbjerg, 2009.
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flere. På åbningstidspunktet var havmølleparkerne på Horns 

Rev 1 (2002) og Horns Rev 2 (2009) ikke bare de nyeste i 

Danmark, men også verdens største havmølleparker.

 Etableringen af de to havmølleparker på Horns Rev ka-

stede mange opgaver af sig i Esbjerg, hvis havn blev afskib-

nings- og basehavn for projekterne. Samtidig med håndte-

ringen af Horns Rev 2-projektet magtede Esbjerg Havn også 

tilsvarende opgaver i relation til en række britiske havmølle-

parker. Parallelt med dette fik flere offshorevirksomheder i 

Esbjerg opgaver i forbindelse med havmølleparkerne og ud-

videde dermed deres samlede offshore portefølje. Det gav 

smag på mere, og stadig flere olie/gas-relaterede Esbjerg-

virksomheder begyndte at føje offshorevindenergi til deres 

kompetencer.

 Hvor Esbjerg med sin status som basehavn havde haft 

en sikker position som Danmarks centrum for kulbrinteind-

vindingen fra den danske del af Nordsøen, var situationen 

dog en anden på havmøllemarkedet. Danmark var verdens-

førende på området, men vindmølleindustrien havde haft sit 

første udgangspunkt på land, og de førende virksomheder var 

placeret flere forskellige steder i Danmark, hvorfor der ikke 

var noget umiddelbart center for aktiviteterne. Esbjerg havde 

med baggrund i erfaringerne med offshore olie- og gasakti-

viteterne opbygget ekspertise også i forhold til etablering og 

drift af havmølleparker. Men efter åbningen af Horns Rev 2 

opdagede man, at mange havde fået øje for det potentielt vok-

sende marked for havmøller; og det ikke bare i Danmark.

 Selv om danskbaserede vindmøllefabrikanter – ikke 

mindst på havmølleområdet – endnu havde en erfaringsfor-

del, så man stadig flere konkurrenter trænge sig frem på den 

internationale scene. Samtidig satte den økonomiske krise 

sig spor i lysten til at investere i vindenergi. Med trussel om 

at flytte produktionsvirksomheden ud til eksportmarkederne, 

hvis man i Danmark ikke fik sat skub i udvikling af flere par-

ker og testcentre, så virksomhederne kunne teste og demon-

strere de nyeste møller, pressede Vestas i 2009 den danske 

regering til at åbne nye muligheder. Lindoe Off-shore Rene-

wable Center, der omkring årsskiftet 2010 blev etableret på 

det hidtidige Lindø-værft, kunne ses som et svar på denne 

udfordring. Planerne blev mødt med protester fra Esbjerg, 

som fandt at ”to offshorecentre i Danmark var ét for meget”. 

Lindø-centret kom, men branchens medvind var løjet af, og 

i efteråret 2010 så Vestas sig nødsaget til at lukke fire af sine 

danske produktionssteder. Uanset strategisk beliggenhed og 

store potentialer måtte man i Esbjerg erkende, at kampen om 

vinden til søs ville blive hård – ikke bare nationalt, men globalt. 
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Summary
Windmills were originally the second best option, some-

thing used in areas where an adequate supply of water power 

was not available. One of these areas was the flat country 

of northern Europe, where windmills – for example in Den-

mark – were introduced around 1200. But the water mills 

were easier to operate, and even around 1800, more mills in 

Denmark were driven by water than by wind. 

Windmills flourished in Denmark in the first instance 

in connection with the expansion of agriculture during the 

major grain sale period in the nineteenth century. There was 

no possibility of constructing more water mills then because 

the appropriate sites were already occupied, and there was 

a general reduction in the number of water mills because of 

drainage. 

The next wave of windmills came around 1900, trig-

gered by the need for energy on farms, as the first steam- 

and diesel-driven mills, and later power plants in the cities, 

took over in connection with industrialisation.

Regarding the possibilities of developing the rural areas, 

a few pioneers drove the development of windmills further, 

and insisted even in the 1950s on the usability of windmills 

in a general electricity supply situation. These initiatives 

were shelved by the power plants at the beginning of the 

1960s, primarily because of the low oil price in this period, 

which made the operation of wind turbines uneconomical in 

a broader context.

However, the oil crises of the 1970s and 1980s changed 

the picture, as Denmark and other countries began to priori-

tise reliability of supply and alternatives to hydrocarbons. 

The experiences with Danish wind turbines were relatively 

recent, and popular resistance to nuclear power helped to 

direct political opinion towards renewable energy.

The result was the rise of a subsidised Danish wind tur-

bine manufacturing industry which, from the 1980s, also 

found a market in the USA. The favourable subsidies in both 

the USA and Denmark were radically changed in the mid-

1980s. Falling exports and a reduced home market led to a 

general crisis in the Danish wind turbine sector, but the sur-

viving companies were professionalised, threw themselves 

into product development, and geared up for international 

markets, where they still retained a leading position in the 

first decade after the year 2000.

Both popular opposition to the steadily increasing 

number of wind turbines in the landscape and actual policy 

planning via Danish government energy plans sent the wind 

turbines to sea in the 1990s. The world’s first offshore wind 

farm was established north of Vindeby on the island of Lol-

land in 1991, and it was quickly followed by more. When 

they were commissioned, the offshore wind farms at Horns 

Reef 1 (2002) and Horns Reef 2 (2009) were not merely the 

newest in Denmark – they were also the world’s biggest.

The establishment of the two offshore wind farms at 

Horns Reef generated a lot of work in Esbjerg, whose har-

bour became the shipping and base harbour for the projects. 

While handling the Horns Reef 2 project, Esbjerg Harbour 

also handled similar assignments in relation to a number of 

British offshore wind farms, and a number of offshore com-

panies in Esbjerg gained work in connection with offshore 
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wind farms, thereby extending their total offshore portfolio. 

This generated a taste for more, and more and more oil- and 

gas-related Esbjerg companies began to add offshore wind 

energy to their expertise.

Where Esbjerg with its status as base harbour had enjoyed 

a secure position as Denmark’s centre for the extraction of 

hydrocarbons from the Danish North Sea, the situation for 

the offshore with turbine market was different. Denmark 

was the world leader in the area, but the wind turbine in-

dustry had started up on land, and the leading companies 

were located in various places in Denmark. There was thus 

no immediate centre for the activities. With its experiences 

in the offshore oil and gas activities, Esbjerg had also built 

up expertise in relation to the establishment and operation 

of offshore wind farms. But after the opening of Horns Reef 

2, it was discovered that many others had also developed an 

eye for the potentially growing market for offshore turbines, 

and not only in Denmark.

Although Danish-based wind turbine manufacturers 

– not least in the offshore area – still had an advantage in 

terms of experience, more and more competitors appeared 

on the international scene. At the same time, the financial 

crisis made its mark on the desire to invest in wind energy. 

With the threat of moving production to the export markets 

if Danish companies were not given a boost in their develop- 

ment of more wind farms and test centres to enable the test-

ing and demonstration of the latest turbines, Vestas pres-

sured the Danish government in 2009 to provide new op-

tions. The Lindoe Offshore Renewable Centre, established 

2010 at the former Lindø shipyard, could be seen as a reply 

to this challenge. The plans were met with protests from 

Esbjerg, which argued that “two offshore centres in Den-

mark are one too many”. The Lindø Centre became a real-

ity, but the sector’s tailwind was becalmed, and in autumn 

2010, Vestas found it necessary to close four of its Danish 

production sites. Notwithstanding its strategic location and 

substantial potential, it was reluctantly recognised in Esb-

jerg that the battle over offshore wind would be hard – not 

merely national, but global.

Morgendis over havmølleparkerne på Horns Rev.


