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Vi, Dansk Industri, Dansk Metal, Green Power Den-
mark, Danske Rederier, Forsikring & Pension og Brint-
branchen, vil arbejde for at sikre, at Danmark lever op 
til vores internationale klimaforpligtelser og målet om at 
være et grønt foregangsland.

Vi støtter Danmarks nationale målsætninger om at blive 
nettoeksportør af grøn energi i 2030 og klimaneutra-
le. Vi vil accelerere den grønne omstilling ved at bidra-
ge til at havvindsudbygningen kommer markant op i 
has tighed. 

Derfor etablerer vi Partnerskab for Havvind, hvor vi sam-
men vil arbejde for at sikre, at den danske havvindsudbyg-
ning får de mest optimale betingelser, så vi kan udnytte 
potentialet og de enorme naturgivne ressourcer, Dan-
mark har.

Partnerskab for Havvinds vision er, at Danmark bliver 
globalt førende indenfor havvind. Havvind skal være en 
markant dansk erhvervs- og eksportsucces, der skaber 
beskæftigelse i Danmark, sikrer den nødvendige, grønne 
teknologiske udvikling og bidrager til hurtig realisering af 
målene om klimaneutralitet. 

For at kunne blive en succes kræver det et ekstraordinært 
godt samarbejde mellem private virksomheder og det of-
fentlige. Vores ambition er, at Danmark skal have nogle af 
de mest moderne og effektive processer for udbud og 
godkendelser for etablering af havvind.

Partnerskab for Havvind dækker hele værdikæden inden 
for havvind – lige fra servicehavne og -skibe til fabrikation 
af vindmøller og komponenter, udvikling og opstilling af 

havvindmølleparker, el infrastruktur, Power-to-X, arbejds-
kraft og finansiering. 

Partnerskabets omdrejningspunkt er at bidrage med vi-
den og indsigt for at sætte fokus på de udfordringer, der 
skal adresseres, så vi kan levere på den grønne omstilling 
og nå de danske og globale klimamålsætninger og for-
pligtigelser. Udfordringerne med forsyningssikkerhed og 
høje energipriser, der skaber usikkerhed hos danskerne 
og virksomheder, er yderligere et incitament for hurtig 
havvindsudbygning.

Vi vil gå i dialog med politikere, myndigheder, universite-
ter, tænketanke og eksperter for at opbygge viden og sæt-
te fokus på de reelle udfordringer for derved også at kunne 
levere vores bud på de konkrete løsninger.

Kort sagt vil vi bidrage til løsninger, der kan omsætte 
 klimamålsætninger til konkret handling – i en fart.

Danmark skal bidrage til at høste det fulde havvindpoten-
tiale på mindst 65 GW i 2030 og op mod 150 GW i Nord-
søen i 2050 samt 20 GW i Østersøen i 2030. EU’s VE- 
strategi for offshore vind har et mål på 300 GW havvind 
i 2050. Disse målsætninger er omdrejningspunkterne for 
Esbjerg- og Marienborgerklæringerne, som Danmark var 
fadder til sammen med en række lande omkring Nordsøen 
og Østersøen. Nordsøen skal være Europas grønne kraft-
værk, der forbinder de europæiske lande med energiøer 
og havvindmølleparker.

Denne forpligtigelse påtager vi os som et medansvar, så vi 
kommer rettidigt i mål.
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