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Vi hedder Jens Pedersen og Jens Holk, og er til dagligt konkurrenter, men vi står sammen om denne 

henvendelse, da det drejer sig om fremtiden for hele økosystemet for underleverandører til vind-

industrien. 

Vi repræsenterer to danske virksomheder, Welcon og Valmont SM, som producerer tårne til vindmøller. Vi 

beskæftiger samlet set over 1000 mennesker i Syd- og Midtjylland, og vi har konkret brug for hjælp til at 

beskytte vores virksomheder og arbejdspladser mod prisdumping og unfair konkurrence fra Kina.  

 

Europa-Kommissionen har indledt en antidumping sag for at undersøge, om der bør indføres straftold på 

kinesiske vindmølletårne for at imødegå den unfair konkurrence. Beslutningen om en eventuel straftold 

skal i sidste ende tages politisk, og i den forbindelse håber vi meget, at den danske regering vil bidrage til at 

sikre os mod kinesisk dumping, for vi har simpelthen ikke kræfter til at konkurrere mod den kinesiske stat.  

 

Systematisk prisdumping fra Kina på særligt komponenter inden for stålindustrien har længe været kendt, 

hvorfor der allerede i dag er told på flere stålkomponenter og alle stålplader produceret i Kina. 

Vindmølletårnene er dog fejlagtigt ikke beskyttet for unfair dumping. 

 

I dag er kinesisk producerede komponenter som vindmøllevinger, glasfiber, stålplader og stålrør, allerede 

pålagt antidumping-told for at undgå unfair dumping på markedet.  

•                          Det amerikanske departement for handel vurderer, at de kinesiske eksportører og 

producenter af ståltårne modtager mellem 21% - 34% i statsstøtte.  

•                          Alene den kinesiske tårnproducent Titan Companies har modtaget statsstøtte fra 10 af de i 

alt 50 statsstøtteprogrammer som kinesiske tårnproducenter kan benytte sig af. 

 

Hvis der ikke indføres antidumping-told på kinesisk producerede vindmølletårne vil danske og europæiske 

vindtårnproducenter risikere konkurs til skade for beskæftigelsen og klimaet: 

 

•                          CO2 udledningen ved produktion af et vindmølletårn i Kina, er mellem 500-700% højere, 

end ved produktionen i Danmark. 

•                          EU antidumping-told kan alene i Danmark redde over 1000 arbejdspladser og sikre mange 

flere afledte nye jobs. 

•                          Vækstinitiativerne i The European Green Deal vil stimulere den kinesiske 

vindmølleproduktion fremfor den europæiske, hvis der ikke indføres antidumping-told initiativer. 

•                          En konflikt med Kina vil kunne stoppe eller øge omkostningen af den grønne omstilling, hvis 

Kina overtager den europæiske vindmølleproduktion. 

 

Vi står overfor at skulle foretage store investeringer i større produktionsanlæg, for at kunne imødekomme 

den fremtidige efterspørgsel. Men med den nuværende unfair konkurrence, og fraværet af level playing-

field, er det ikke økonomisk holdbart, og vi risikerer tværtimod, at branchen må lukke og økosystemet 

omkring vindenergi uddør i Danmark. 

 

Vi håber på både Erhvervsudvalgets og regeringens forståelse og opbakning i at sikre danske arbejdspladser 

mod unfair kinesisk dumping.  

 

Erhvervsudvalget 2020-21
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Bedste hilsner 

 

Jens Holk, CEO Valmont SM & Jens Pedersen, CEO WELCON 
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