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Forskere tror på nye
arbejdspladser på Rømø Havn
»

TILTRO: Både Tove Brink og Svend
Ole Madsen fra
Syddansk Universitet tror på, at Rømø
Havn kan få offshore-arbejdspladser, hvis Butendiekhavvindmølleparken opføres.

Hvis de gør det godt,
så kan de også være
med på flere projekter
end Butendiek. Det
ligger der også i det.

Tove Brink,
adjunkt ved
Syddansk Universitet

Af Mads Grinderslev
Tlf. 7211 4063, mgr@jv.dk
og Martin Franciere
Tlf. 7211 4061, maf@jv.dk

RØMØ: Det er ikke bare
snak, når blandt andre politikere og havnechefer taler
om kommende arbejdspladser på Rømø i forbindelse med opførelsen af
havvindmøller i Nordsøen.
Forskere tror også på
Rømøs chancer.
Adjunkt Tove Brink fra
Syddansk Universitet har
fulgt udviklingen på Rømø
Havn tæt, og hun er sikker
på, at der kommer arbejdspladser, hvis havvindmølleparken Butendiek opføres
som planlagt. Hun vurderer,
at de, der skal opføre møllerne, skal sejles ud fra
Rømø på grund af den korte
afstand til den planlagte
vindmøllepark – Esbjerg ligger for eksempel længere
væk.
– Det er meget lettere at
have folk indkvarteret på

To forskere fra Syddansk Universitet tror på, at Rømø Havn
kan komme til at spille en rolle, hvis havvindmølleparken
Butendiek opføres i den tyske del af Nordsøen.
Foto: H.C. Gabelgaard

Rømø, og de så bliver sejlet
ud, siger Tove Brink, der udøver aktionsforskning, hvilket betyder, at hun aktivt
har sparret med Rømø Havn
og er kommet med forslag
til, hvad den kan gøre.

BUTIKKEN I HJEMSTED OLDTIDSPARK.
Kvalitet, unika og naturmaterialer. Inspiration fra oldtiden.

Åbent
alle ugens
dage

Hun peger på, at der vil
blive skabt arbejdspladser i
Tønder Kommune, da der
skal bygges faciliteter på
havnen, og de, der skal sætte møllerne op, skal spise,
klippes og så videre.

– Hvor meget eller hvor
lidt det bliver, afhænger af,
om de lokale er på stikkerne, siger forskeren, der tror
på, at Butendiek-havvindmølleparken bliver en realitet.
Hun peger på, at opgaven
med at vedligeholde møllerne er endnu mere interessant end opførelsesfasen,
da vedligeholdelsen strækker sig over en lang årrække. Også her tror hun på
Rømø.
– Der vil være en rolle på
sigt, og den er faktisk særdeles interessant både for
havnen og for de lokale.
– Hvis de gør det godt, så
kan de også være med på
flere projekter end Butendiek. Det ligger der også i det,
siger forskeren, der peger
på, at der er svært at sige
præcist, hvor meget der
sker på Rømø.

Niche skal findes

Svend Ole Madsen, der er
lektor på Syddansk Universitet og en del af projektet
»Energi på havet«, der skal
sætte Esbjerg og Syddanmark på verdenskortet, tror
også på en rolle til Rømø.
Han mener, at man skal
finde en niche på Rømø, og
det kunne blandt andet være transport af medarbejdere. Og at Esbjergs enorme
havn ligger i nærheden behøver ikke være en stopklods.
– Man skal ikke konkurrere med Esbjerg, man skal
samarbejde med Esbjerg,
påpeger han.
Han fortæller, at de helt
store virksomheder har en
forventning om, at de virksomheder, de samarbejder
med, er dér, hvor det sker. Et
firma som Blue Water vil
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E-mail: Ski-Express@t-online.de

derfor være på Rømø, hvis
der kommer aktiviteter.
– De skal være i USA, og de
skal være på Rømø. Det er
derfor, de har så mange kontorer rundt om i verden, siger Svend Ole Madsen.

SPAR KONTANTER!!

– Offshorevindmøller er en
forholdsvis ny branche,
hvor tingene udvikler sig
hurtigt.

Ski-Udlejning Ski-Service

FOKUS PÅ RØMØ HAVN

Beauty - Hands and Feet
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