
Tale til Grøn Event i Ringkøbing  1 

- mandag den 12. december 2 

 3 

God formiddag. Det er jo en dejlig anledning, vi er samlet for, så 4 

jeg er glad for at kunne byde jer alle velkommen til Vestas Nacelles 5 

fabrik her i Ringkøbing. 6 

 7 

Hvis man Googler ordet Grøn, så dukker der en mangfoldighed af 8 

resultater op. 9 

Der er alt fra Regeringens grønne vækstpakke og grøn økonomi til 10 

den grønne frisør og grønne vinduespudser. 11 

 12 

Og man kan spørge sig selv, om der er gået mode i Grøn? 13 

Og forhåbentlig er svaret; ja.  14 

Men som alt andet, der er på mode, skal man derfor sørge for, at 15 

der ikke går inflation i begrebet. Det grønne må ikke blive 16 

udvandet. Men skal fremstå som en klar holdning, som man agerer 17 

ud fra. 18 

 19 

Vind kan ikke udvandes, vind er grønt og vind er noget, vi 20 

vestjyder ved, hvad er.  21 

Vi behøver ikke en reporter på TV i gummistøvler til at fortælle os, 22 

når blæsten går frisk. 23 

 24 

Vi behøver bare at tage turen over parkeringspladsen, med 25 

hænderne fulde af poser og tasker, iført regnjakke og med hætten 26 

godt trukket ned over ansigtet, for at vide, at det ikke er i dag, 27 

man skal slå paraplyen op. 28 

 29 

Vestas bruger vinden til at levere den grønne vare. Vi udvikler, 30 

producerer og installerer vindmøller, der leverer forudsigelig, 31 

vedvarende og ren energi.  32 

 33 

Og det har vi gjort, inden det kom på mode.  34 

Og det vil vi blive ved med.  35 

 36 

Vestas er en blevet en global virksomhed men med vigtige 37 

Vestjyske rødder. Vi er derfor også en stædig virksomhed. Vi er 38 

ikke lige til at blæse omkuld, selvom det kan virke svært at stå fast 39 

i en tid med øget konkurrence og mange meninger om, hvad der 40 

nu skal ske. 41 

 42 

Men tag ikke fejl.  43 

Nok er vi er de gamle i den nye grønne modebranche. 44 

Men vi har erfaring og et langtidsholdbart produkt!  45 



Vi ved, at det at være grøn, kræver, at man agerer aktivt ud fra en 46 

overbevisning om, at verden er og skal være et godt sted at være 47 

– også på lang sigt. Det må aldrig blive en floskel, der bare lires af 48 

eller en mærkat, der sættes på. 49 

 50 

Vi ved dog også, at vi påvirker miljøet omkring os. Derfor gør 51 

Vestas mest muligt for at blive grønnere og renere hele tiden.  52 

 53 

100 % grøn-varme-aftalen med Ringkøbing Fjernvarmeværk er et 54 

godt skridt i den rigtige retning. 55 

 56 

Og jeg vil i den forbindelse sige særlig tak til Ringkøbing 57 

Fjernvarmeværk. Ikke kun for varme, nu hvor vi går en kold tid i 58 

møde.  59 

 60 

Men fordi jeg ved, at de har brugt mange kræfter på at få denne 61 

her aftale godkendt ved de rigtige instanser.  62 

 63 

Det har ikke været helt nemt. En af grundene er, at vi åbenbart er 64 

de første, der indgår en aftale om levering af 100 % grøn varme. 65 

 66 

Selv Energitilsynet har været inde over uden helt at kunne tage 67 

stilling til, hvordan den her aftale skulle formuleres.  68 

Så nyt – og banebrydende er det her samarbejde. 69 

 70 

Der findes derfor endnu ingen retningslinjer for vores samarbejde 71 

eller for certifikatet. 72 

 73 

- Og det er godt! 74 

 75 

Det er ikke godt på den måde, at der nu skal gå anarki i grønne 76 

certifikater og udvande ideen.  77 

 78 

Men det er godt, fordi vi som samarbejdspartnere har rig mulighed 79 

for visen vejen og netop danne … ja.. mode med en langtidsholdbar 80 

løsning. 81 

 82 

Fabrikken her i Ringkøbing er sammen med Fjernvarmeværket med 83 

til at sætte standarden. Og det er jeg stolt af. 84 

 85 

Jeg ved, at fabrikken udover denne aftale har lavet flere tiltag for 86 

at spare på energien, og gøre fabrikken så grøn som muligt. 87 

 88 

Jeg er dog også klar over, at så længe vi har store dieseldrevne 89 

lastbiler og kæmpe gaffeltrucks til at transportere vores Naceller, 90 

så bliver vi ikke 100 % grønne.  91 



 92 

Men hvem ved, hvad fremtiden byder? 93 

Vi har før i samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune afprøvet 94 

brint trucks, og lavet undersøgelser omkring biogas.  95 

 96 

Vi er altid åbne for nye grønne tiltag, som kan gavne miljøet og 97 

lokalområdet. Og jeg synes, at den indgåede aftale med 98 

Fjernvarmeværket er et fint billede på, hvordan man som global 99 

virksomhed kan agere lokalt. 100 

Og tilmed være med til at hæve den overordnede standard. 101 

 102 

Det kan godt være, at Peter Belli for mange år siden spurgte, om vi 103 

havde set København fra en DC9.  104 

Men jeg kan så spørge jer; har I nogensinde set, Vestjylland fra en 105 

V112? 106 

 107 

Tro mig, det er et bjergtagende syn af smukt fladt land så langt 108 

øjet rækker. 109 

Jeg synes derfor, det er vigtigt, at vi som lokal fabrik i samarbejde 110 

med lokal kapacitet passer på vores omgivelser, så vi alle aktivt 111 

tager ansvar og er med til at bevare vores stykke af Verden. 112 

 113 

Og jeg er sikker på, at det bliver rigtig spændende at se ind i 114 

fremtiden fra toppen af vores nye vindmølle; V164’eren. 115 

  116 

Og når der nu er gået mode i grøn, så er det sørme godt, at farven 117 

passer rigtig fint til Vestas blå. 118 

 119 

 120 

 121 
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 125 


