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GRØN INDUSTRI i TEKNIQ Arbejdsgiverne har som formål at samle grønne 

danske industrielle leverandører og installatører. Leverandørkæden til den 

grønne danske industri har brug for én samlet, dansk stemme for at sikre gode 

rammevilkår for hele leverandørkæden. Det er GRØN INDUSTRI’s opgave, at 

sikre den nødvendige ballast og legitimitet overfor politiske og kommercielle 

interessenter således, at disse aktører ikke kan undgå at skulle forholde sig til 

danske leverandørers interesser.  

 
GRØN INDUSTRI vil arbejde for, at produkter af høj kvalitet med lang holdbar-
hed, lav CO2-udledning og en bæredygtig tilgang til sociale og klimamæssige 
forhold belønnes som betydelige konkurrencefordele. GRØN INDUSTRI kæm-
per derfor for at bevare og udbygge den danske styrkeposition indenfor den 
grønne industri, der består af innovative virksomheder med højt kvalificerede 
medarbejdere med høj grad af specialiseret viden og erfaring. Den grønne 
omstilling skal være bæredygtig både i forhold til økonomi, klima og sociale 
forhold. Et skarpt fokus på den tredobbelte bundlinje skal bidrage til at fast-
holde dansk know-how og ekspertise, som sikrer kapaciteten til at producere, 
installere og servicere kritisk energiinfrastruktur. Vores samfund skal være re-
silient overfor geopolitiske forskydninger og unfair handelspolitiske virkemid-
ler fra forskellige dele af verden. Herunder også forskydninger i verdens forsy-
ningssikkerhed. 
 
GRØN INDUSTRI’s ambition er igennem politisk interessevaretagelse og kon-
krete medlemstilbud at arbejde for en stærkere leverandørkæde til den grønne 
industri, der både producerer mere bæredygtigt og er mere internationalt kon-
kurrencedygtig. 
 
Den grønne industri er en unik dansk styrkeposition, der bygger på viden og 
erfaring med internationale markeder, automatisering, ressourceoptimering, 
grønne industriprocesser og installation. Styrkepositionen er opstået som kon-
sekvens af danske krav og efterspørgsel på klimavenlige løsninger, der reduce-
rer energiforbruget, øger værdiskabelsen og leverer billig vedvarende energi. 
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GRØN INDUSTRI står på skuldrene af over 40 års danske erfaringer med indu-
striel fremstilling og installation af komponenter til energianlæg, industri, byg-
ninger og energieffektivisering.  Over denne årrække er der skabt en klynge af 
danske virksomheder, der tilsammen beskæftiger over 70.000 medarbejdere 
og eksporterer for godt 90 mia. kr.[1].  
 
Det er således et klart mål for GRØN INDUSTRI at gøre beslutningstagere op-
mærksom på den værdi, som industrien skaber, samt vigtigheden i at under-
støtte uddannelse og kompetencer, der sikrer adgang til arbejdskraft og grønne 
jobs.  
 
Udover at være synlig på den politiske dagsorden, er det også vigtigt for GRØN 
INDUSTRI at hjælpe dets medlemmer til at opnå viden om udviklingen inden for 
den grønne industri ift. potentielle markeder og kunder, nye grønne teknolo-
gier og netværksdannelse.  
 
Ny verden 
Vores verden er under forandring, særligt pga. krigen i Ukraine, men også på 
grund af den grønne omstilling og de skrøbeligheder i forsyningssikkerheden, 
som COVID19 pandemien eksponerede i de globale forsyningskæder.  
 
GRØN INDUSTRI vil arbejde for at sikre forsyningssikkerheden og produktions-
sikkerheden. Begreber som forsyningssikkerhed og gensidig afhængighed har 
fået en ny betydning for mulighederne for at skabe vækst og velstand i en ver-
den, hvor globalisering i stigende grad erstattes af regionalisering. GRØN INDU-
STRI har påtaget sig opgaven at sikre, at grønne danske virksomheder får den 
bedste mulige position i en sådan regionaliseret verdensorden. 
 
GRØN INDUSTRI ser et øget fokus på kvalitet og på bæredygtighed og minime-
ring af CO2-udledning i hele værdikæden fra produktion til installation, som en 
naturlig konsekvens af øget regionalisering. Ved at sætte fokus på kvalitet, CO2-
udledning og bæredygtighed mindskes klimabelastningen og giver dermed den 
bedste klimaværdi gennem et produkts livscyklus. 
 

 
[1] https://www.regeringen.dk/nyheder/2021/danske-virksomheder-viser-vejen-for-den-gro-
enne-omstilling/ 


