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Svar Rek. 34/2021, Felles nordisk strategi for nedtaking av 
vindmøller og resirkulering av avfall fra vindmølleindustrien  

1. Rekommandation 
Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 
å skape en felles strategi for håndtering av avfall fra vindmøller i de nordiske 
lande som er gått ut på dato med særlig vekt på propellene og resirkulering 
av avfall fra vindmølleindustrien 

 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 
Nordisk Ministerråd arbejder meget indenfor feltet omkring cirkulær økonomi og fin-

der dette arbejde vigtigt for at kunne opnå Vision 2030. Dermed er spørgsmålet om 

genanvendelse af vindmøller også vigtigt, særligt i tråd med en stigende udbygning 

på vindmølleområdet og Nordisk Ministerråd deler Nordisk Råds holdning til at dette 

er et vigtigt område at behandle. 

I samtlige nordiske lande foregår der i dag et arbejde med at genanvende materialet 

fra vindmøller. Flere af landene har en strategi for cirkulær økonomi, herunder mate-

rialegenanvendelse. Flere projekter er i gang i de nordiske lande om genanvendelse 

af vindmølleblade, men også om en egentlig kortlægning af behovet fremover. Der 

er også udviklet nyt design af vindmølleblade, således at de fremover reelt kan gen-

anvendes. Hvilket afhjælper problematikken fremover. 

Nordisk Ministerråd finder ikke nogen særlig nordisk nytte, ved at lave en fælles nor-

disk strategi for håndtering af affald fra vindmøller, i de nordiske lande med særlig 

vægt på vindmølleblade og recirkulering af affald fra vindmølleindustrien. Nordisk 

Ministerråd vil dog arbejde for at der sker en vidensdeling mellem de nordisk lande, 

som et led i udarbejdelse af de nationale handlingsplaner vedrørende cirkulær øko-

nomi. Såfremt der i dette arbejde, afdækkes en nordisk nytte for en fælles nordisk 

strategi på dette område, vil nordisk ministerråd tage det med videre i forbindelse 

med udviklingen af den næste programperiode. 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen ikke kan imødekommes. 

 


