
 

Sight seeing med energi 
 
Energiforum Danmark i Midtjylland og IDA Fagteknik Vestjylland 

inviterer på en spændende guidet rundtur i det vestjyske i energiens navn. 

Turen går bl.a. til Danmarks største energipark – Hjortmose og Vestas 
vindmøllefabrik 

 
Tid: Fredag d. 14. juni, kl. 9-15.30 

Sted: Start og slut ved Hotel Fjordgården, Vesterkær 28, 6950 Ringkøbing 

 

I Nørhede Hjortmose lidt øst for Ringkøbing, findes det mange kalder 

Danmarks største energipark, med 22 Vestas-møller á 3,3 MW og 69.000 

solcellepaneler – i alt 72 MW vindenergi og 15,2 MW solceller, som dækker 

56,2 pct af Ringkøbing-Skjern kommunes samlede energiforbrug. 

 

Vi byder nu på en guidet tur til parken, men indleder den spændende dag 

hos Vestas, hvor vi udover at komme rundt om besøgscenteret og 

vingeproduktionen også spiser en frokost. 

 

Turen koster 200 kr. for medlemmer af Energiforum Danmark og IDA, 375 

kr. for deres ledsagere og 500 kr. for andre. 

 

Betalingen dækker bus, guide, og forplejning hele dagen 

 

Kom med på energitur i den skønne vestjyske natur og oplev: 

 
● Vestas vindmøllefabrik og besøgscenter 

● Hjortmose – Danmarks største energipark 
● Networking med nogle af Danmarks største energi-ildsjæle 
 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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De samme billeder som på side 1 

Program 
 
 
09.00 

 
 
Vi mødes ved Fjordgården 
 

09.15 Besøgscenter Vestas og rundvisning på fabrikken 
- Vi hører alt om produktionen, herunder også om hvordan 

de energioptimerer 
 

11.00 Afgang i bus til Vestas i LEM 
  
11.30 Frokost i Vestas kantine  

 
12.30 Ingeniør i mølleindustrien 

- Hør om de muligheder og udfordringer man har som 
ingeniør hos Vestas 

 
13.15 Afgange til Hjortmose og herefter guidet rundtur 

-  Undervejs kaffe og sødt 
  
15.30 Retur ved Hotel Fjordgården 

 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
Senest 7. juni.  
 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk eller på  
https://ida.dk/arrangementer-og-kurser 

 
Arrangementet er koster 200 kr. for medlemmer, 375 kr. for ledsagere og 
500 kr. for ikke medlemmer (alle priser er ekskl. moms). Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 7. juni opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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