
Nationalt Kontaktforum for Vækst i Vindmøllesektoren (NKVV) 
 
 
Formål  
 
Formålet med Kontaktforumet er at skabe en ramme for at drøfte og koordinere den regionale og 
nationale vækstindsats i vindmøllesektoren. Kontaktforumet skal således bidrage til at sikre bedst 
mulig effekt af de offentlige midler og andre ressourcer, som anvendes på nationalt og regionalt 
niveau til erhvervsfremme inden for vindmøllesektoren. 
 
Baggrund  
 
Der fremgår af vækstpartnerskabsaftalerne mellem regeringen og de enkelte regioner, at:  
 
”Det er regeringens mål, at halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme fra vind i 
2020. Erhvervs – og Vækstministeriet vil i dialog med de regionale vækstfora og 
Vindmølleindustrien belyse, hvordan vi samlet set bedst kan fastholde og udvikle Danmarks 
position på vindmølleområdet. Parterne vil på grundlag heraf drøfte tilrettelæggelsen af den 
fremtidige regionale og nationale indsats på området”  
 
Nationalt Kontaktforum for Vækst i Vindmøllesektoren etableres som opfølgning på 
vækstpartnerskabsaftalerne. 
 
Struktur 
 
Kontaktforumets faste deltagere er Erhvervs- og Vækstministeriet og de tre vestdanske regioner 
med deres Vækstfora samt Vindmølleindustrien.  
 
Andre ministerier, styrelser og regioner indbydes til at deltage, i det omfang det er hensigtsmæssigt 
for at leve op til Kontaktforumets formål. Andre private organisationer, såsom Lindø Offshore 
Renewables Center (LORC) og Offshore Center Denmark (OCD), vil i særlige tilfælde kunne 
indbydes. 
 
Der afholdes som udgangspunkt to møder årligt. Vindmølleindustrien varetager 
sekretariatsfunktionen i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet, der koordinerer 
inddragelse af øvrige ministerier og styrelser. 
 
Indhold  
 
Kontaktforumets fokus vil være fremadrettede, udviklingsorienterede initiativer til gavn for 
erhvervsudviklingen (arbejdspladser, omsætning og eksport) i Danmark. Fokus vil være på emner af 
national og tværregional karakter. Kontaktforumet skal samtidig bidrage til at etablere og 
vedligeholde et fælles overblik over initiativer. 
 
Eksempler på samarbejdsområder kan være følgende:  
 

 Vidensoverførsel fra universiteter og andre vidensinstitutioner til små- og mellemstore 
virksomheder  



 Finansiering og udvikling af nye forretningsmodeller 
 Omstilling af små- og mellemstore virksomheder til det globale marked  
 Forsknings- og udviklingssamarbejder, herunder at synliggøre mulighederne for at søge EU-

midler  
 Udvikling af nye uddannelser og kurser målrettet vindbranchen  
 Etablering af test-, afprøvnings og demonstrationsfaciliteter  
 Infrastrukturinvesteringer (veje, havne mv.)  
 Investeringsfremme (i samarbejde med bl.a. Invest in Denmark og State of Green).  

 
Aarhus Universitet har i april 2012 udgivet rapporten ”Udvikling og omstilling i vindmølle-
industrien”, som peger på en række udfordringer for vindmøllesektoren. Denne rapport kan sammen 
med andet input danne grundlag for en drøftelse i Kontaktforumet af, hvilke initiativer der i de 
kommende år bør iværksættes til udvikling af vindmøllesektoren.  
 
 


