Danmarks
eksporteventyr?
Eksporten af vindmøller er
1,6 gange større end
svineeksporten.
Eksporten af vindmøller var
i 2012 ca. knap 52 mia. kr.,
mens eksporten af svinekød
kun var på godt 32 mia. kr.

Danmark førende på grøn eksport
Den samlede eksport af vindmøller, komponenter og tjenesteydelser var i 2012 på
51,9 mia. kr. Til sammenligning var den
danske eksport af svin på godt 32 mia. kr.
Eksport i mia. kr.
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I 2010 eksporterede Danmark grønne produkter (herunder især vindmøller) for over
80 mia. kr., svarende til 10,4 % af den samlede danske eksport.
Danmark er det land i EU, der har den højeste eksport af grønne produkter.

28.500 arbejdspladser i Danmark
Den samlede omsætning for den danske
vindmølleindustri var i 2012 på 81,1 mia. kr.
Det samlede antal beskæftigede for hele
vindmølleindustrien i Danmark var ved udgangen af 2012 28.459 personer.

Det er særligt i Midtjylland, at vindkraften
har skabt arbejdspladser. I hver af de følgende kommuner var der i 2010 ansat mere end
1000 personer i vindmøllebranchen: Kolding, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg, Aarhus,
Randers, Aalborg og Ringkjøbing-Skjern.
Ansatte i vindmølleindustrien udgør mere
end 15 % af den samlede private sektor i
kommunerne Ringkøbing-Skjern, IkastBrande og Langeland.
Omkring 45 % af de beskæftigede i vindmølleindustrien arbejder med selve produktionen af vindmøllerne og forskellige
komponenter hertil, mens ca. 13 % arbejder
med forskning, test og udvikling.
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Se flere mytedræbere på www.dkvind.dk.
Søger du mere information så kig i vore p.t.
35 faktablade med opdateret viden og
nøgletal om alle vindkraftrelaterede
emner, f.eks. ”Faktablad Ø2 Produktion og
beskæftigelse ved vindenergi, som du kan
finde på www.dkvind.dk under ”Økonomi”.

Vi ved, hvad vi snakker om
Danmarks Vindmølleforening er en forening for små og store vindmølleejere og
andre vindkraftinteresserede.
Siden 1978 har vi arbejdet for

Beskæftigelse i antal
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Yderligere oplysninger
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• at samle og formidle sober og faktuel
viden om vindkraft og
• at varetage vindmølleejernes fælles
interesser.
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På europæisk plan beskæftiges mere end
280.000 personer i vindmølleindustrien, og
i følge den europæiske vindkraftorganisation EWEAs statisik skabes der ca. 15 jobs for
hver installeret MW vindkraft i EU.

www.dkvind.dk

