
 
 
 

 
Til Cavlingkomiteen 

 
 
 
 
 
Indstilling af Line Gertsen, Laura Marie Sørensen, Mathias Friis, Maiken Steen Frederiksen, Astrid 
Fischer for afsløringen af arbejdsmiljøskandalen i vindmølleindustrien. 

  
 
 
  

Indstilling til Cavlingprisen 2016 
 
  

Mere end nogensinde er det værd at fastholde klassiske journalistiske dyder som nysgerrighed, 
vedholdenhed, flid, fairness, fortælleevne og ikke mindst betydningen af grundig research. 
Afsløringerne af de syge forhold under overfladen i den succesfulde vindemølleindustri er 
resultatet af netop det. 
 
Historierne fra DR Nyheders undersøgende redaktion hen over mere end seks måneder 
dokumenterede, at Danmarks grønne vindeventyr og en af landets store eksportsucceser har haft 
en høj menneskelig pris. 
 
I et enestående holdarbejde har journalisterne med hver deres baggrund og vidt forskellig 
ekspertise ikke blot afsløret, at ansatte hos Siemens Wind Power og Vestas er blevet syge af at 
arbejde med farlige kemiske stoffer hos de to vindmøllevirksomheder. De har også dokumenteret 
et stort svigt i det offentlige system, der skulle beskytte medarbejderne. 
  
Ifølge en række eksperter er der tale om den største arbejdsmiljøskandale herhjemme i mange 
år.  Og den er kommet bag på eksperterne, da de ansatte er blevet syge i en årrække, hvor man 
troede, at der var kommet styr på kemikalierne i den danske industri. 
 
Men det var der ikke. 
 
Sagen har vist, at medarbejderne på fabriksgulvet i årevis er blevet svigtet – både af deres 
arbejdsgiver og de myndigheder, der skulle føre kontrol med, at virksomhederne havde styr på 
sikkerheden. 



Afsløringerne har fået både den ansvarlige minister, myndigheder og virksomheder til at stramme 
op på området og sætte en lang række nye initiativer i gang for at sikre, at ansatte fremover kan gå 
på arbejde på virksomheder med farlige kemikalier uden at blive syge. 
  
Dermed har de fem journalister, med deres vedholdende oprulning af sagen, sat gang i 
forandringer, der kan få betydning også langt ud over vindmølleindustrien.  Blandt andet har 
beskæftigelsesministeren indledt politiske forhandlinger om at stramme op på den kronesmiley-
ordning, der fritager virksomheder med en såkaldt arbejdsmiljøcertificering for løbende kontrol fra 
Arbejdstilsynet.  Og ministeren har nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til, 
hvordan det bliver mere sikkert at arbejde med epoxy og isocyanater i Danmark. 
  
Afsløringerne fra DR’s undersøgende gruppe afdækkede mere end 170 tilfælde, hvor 
medarbejdere har fået astma eller eksem af at arbejde med epoxy og/eller isocyanater hos 
Siemens Wind Power eller Vestas i løbet af de seneste 10 år. 
  
Gennem tålmodigt kildearbejde blandt et stort antal nuværende og tidligere vindmøllearbejdere 
har journalisterne skaffet sig beskrivelser af forholdene i produktionen og interne dokumenter, 
samtidig med at de har søgt omfattende aktindsigter hos myndighederne.  Derved har de kastet 
lys over forhold på fabriksgulvet, som hidtil har været skjult for offentligheden, og som har rystet 
både myndigheder, eksperter og politikere. 
  
Helt centralt har journalisterne dokumenteret, at Siemens Wind Power og Vestas i årevis undlod at 
beskytte medarbejderne tilstrækkeligt mod den farlige kemi, og at Siemens Wind Power gennem 
ni år brugte sundhedsfarlige stoffer i strid med loven. 
  
Redaktionen har også afdækket alvorlige fejl i Arbejdstilsynets kontrol og blotlagt gabende huller i 
kronesmileyordningen, der har fritaget virksomheder fra løbende kontrol, på trods af at 
foruroligende mange medarbejdere blev syge på jobbet. 
Journalisterne kunne undervejs afsløre, at Arbejdstilsynet, da det blev bedt om at redegøre for sin 
rolle, lagde forkerte oplysninger frem for offentligheden. Oplysninger, der fejlagtigt fik 
Arbejdstilsynet til at fremstå bedre, end det reelt var, og som betød, at beskæftigelsesministeren 
vildledte Folketinget. 
 
Derudover påviste gruppen, at Siemens Wind Power havde opnået dispensation hos 
Arbejdstilsynet til arbejdet med farlig kemi på et diskutabelt grundlag. Til ansøgningen om 
dispensation indsendte Siemens Wind Power en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som var lavet af 
en såkaldt uafhængig konsulent.  Men faktisk var konsulenten ved at blive ansat i Siemens Wind 
Power. En interessekonflikt, som Arbejdstilsynet ikke blev oplyst om. 
 
Sagen er blevet fortalt i en stribe indslag i 21Søndag, TV Avisen, Radioavisen, i artikler på dr.dk og 
på DR Nyheders profil på Facebook og Instagram, med syge medarbejdere fra Siemens Wind 
Power som omdrejningspunkt.  
 
 I formidlingen har journalisterne fremlagt omfattende dokumentation og har gennem grafik 
illustreret skandalen. For eksempel med en gennemgang af hver enkelt arbejdsskadesag på dr.dk.  

http://dr.dk/
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Afsløringen af ”vind-eventyrets bagside” har indtil videre haft en række konsekvenser: 
  

- De ansatte på virksomhederne er blevet tilbudt undersøgelser af, om de er blevet syge. 
 

- Der har været infomøder, og beskæftigelsesministeriet har oprettet en hotline for personer, der 
arbejder med farlige stoffer.  

 
- Arbejdstilsynet har ændret procedure, så det fremover vil tage på tilsyn på virksomheder med 

kronesmiley, hvis de har mange anmeldelser af erhvervssygdomme. 
 

- Arbejdstilsynet har også skærpet kontrollen med virksomheder, der har dispensation til at 
sprøjte med farlige kemikalier. 

 
- Beskæftigelsesministeren har indledt politiske forhandlinger for at skærpe kravene til 

kronesmiley-ordningen. 
 

- Og beskæftigelsesministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med sine 
anbefalinger til, hvordan det kan blive mere sikkert at arbejde med farlige kemikalier i Danmark. 

 
Med afsløringerne har journalisterne dermed banet vejen for, at Danmarks grønne vindeventyr 
fremover kan få en mindre mørk bagside, og at ansatte kan gå på arbejde uden at blive syge af 
farlig kemi.  
 
Det arbejde er resultaterne af det bedste, som vort fag bør bygge på. Derfor skal DR’s 
undersøgende redaktion have Cavlingprisen 2016. 
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