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ERHVERV
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

LEMVIG: Det er de tunge erhvervs-
virksomheder, der er i spil, når det 
skal afgøres, hvem der eventuelt skal 
rejse kystnære møller ud for kysten 
her ved Lemvig Kommune. Og nu er 
Lemvig Kommune måske på vej med 
det helt usædvanlige, at man vil gå 
med i et konsortium sammen med 
en belgisk gigant og blandt andet Jysk 
Energi - tidligere NOE.

Det er af stor afgørende betyd-
ning for erhvervsudviklingen i Lem-
vig Kommune, om der kommer dis-
se møller, og om Thyborøn Havn 
kommer i spil som servicehavn og 
som udskibningshavn. Det er man-
ge millioner kroners omsætning og 
arbejdspladser, som kan blive resul-

tatet af det, og både kommunen og 
en offshore-klynge blandt erhvervs-
virksomheder i Thyborøn har længe 
forberedt sig, så man er klar til start, 
hvis mølleplanen bliver ført ud i livet

Gjort Thyborøn Havn spiselig.
»Vi har gjort meget for at gøre Thy-
borøn Havn spiselig over for de ak-
tører, man kan forvente vil byde ind 
på denne mølle-placering. Vi har og-
så haft ekstern hjælp til at finde ud 
af hvilke virksomheder, man kunne 
tænke sig, der ville byde ind, netop så 
vi kunne tydeliggøre over for dem, at 
vi har faciliteterne. Det ville være for 
sent, hvis vi først skulle til at starte, 
når afgørelsen er taget,« siger borg-
mester Erik Flyvholm.

Denne rettidige omhu har bragt 
Lemvig Kommune i kontakt med 
belgiske ParkWind, som har en 
kystnær møllepark ud for Ostende i 

hjemlandet. Borgmesteren forklarer, 
at der var været belgiere her for at se 
på mulighederne, og lemvigerne har 
været i Belgien for at blive klogere på 
sådan et projekt.

Nu er det mundet ud i, at Lem-
vig Kommune er tilbudt at komme 
med i et konsortium. På byrådsmø-
det onsdag skal det afgøres, om man 
vil gå videre med det. Borgmesteren 
ønsker ikke på nuværende tidspunkt 
at tale om beløb, man skal investere 
fra kommunal side.

Det er et stort beløb
»Nej, men det er klart, det er et stort 
beløb, da der jo er tale om milliard-
projekter, så selv om vi kun skal væ-
re med med en lille procentdel, så vi 
skal tænke os godt om. Vi har under-
søgt, om det er lovligt at gøre det, og 
det er det. Kommunerne omkring 
hovedstaden er for eksempel invol-

veret hos et andet potentielt bud.«
Borgmesteren uddyber med, at 

kommunen ikke tager afstand til 
eventuelt andre virksomheder, der 
byder ind, hvis man går med i et kon-
sortium med den ene deltager.

»Nej, vi har fortalt om vore mulig-
heder over for andre, der kunne være 
interesseret, og det vil ikke være no-
gen hindring for andre samarbejder, 
hvis vi går med i dette konsortium,« 
mener borgmesteren.

I konkurrence med Esbjerg
Reelt set er Lemvig Kommune ude i 
en konkurrence om få den havn, der 
skal bruges til udskibning og service. 
Konkurrenten er først og fremmest 
Esbjerg, som jo i forvejen har sådan-
ne opgaver. I Thyborøn er der pla-
ner om en offshore-kaj til formålet, 
og virksomhederne er forberedt al-
lerede.

I første omgang er der en første 
prækvalificerings runde 26. maj, 
hvor det skal vise sig, hvem der er in-
teresseret i at etablere kystnære møl-
ler, og hvor. Derfor skal Lemvig Kom-
mune have besluttet på byrådsmø-
det, om man vil gå med eller ej.

Hvis møllerne kommer ud for 
Lemvig Kommune, er det ikke blot 
interessant for virksomhederne og 
beskæftigelsen. Borgerne får også 
mulighed for at købe sig ind i møl-
lerne.

Borgmesteren er optimistisk over 
for, at virksomhederne vil priorite-
re at byde ind på placeringen ud for 
Lemvig Kommune, da det er her, der 
er mest vind, og det er her, der vil væ-
re muligt at få den bedste forrentning 
af investeringen. Der er på forhånd 
stillet krav til, hvad prisen på strøm-
men fra møllerne højst må være.

Kommunen i overvejelse om et 
 konsortium med belgisk kæmpe
Lemvig Kommune skal på byrådsmøde afgøre, om man vil være en del af et 
k onsortium, der skal byde ind på de kystnære møller i Nordsøen.

Sidst i maj bliver vi klogere 
på, om det er realistisk med 
en kystnær vindmøllepark i 
havet ud for Lemvig Kommune. 
Hvis det bliver en realitet, er 
Lemvig Kommune, Thyborøn 
Havn og de lokale virksom-
heder forberedt, så man kan 
påvirke vinderne af det store 
projekt til at bruge Thyborøn 
som udskibnings- og service-
havn. Belgiske WindPark er en 
af mulige virksomheder, og 
Lemvig Kommune overvejer 
at gå med i et konsortium 
med belgierne. Arkivfoto.

FORSKNING
Af Benny Gade
gade@bergske.dk

THYB0RØN: Der var godt fyldt 
op i Kystcentret, da centret 
sammen med Kystdirektora-
tet og Lemvig Kommune åb-
nede tre dage, der står i rum-
fartens tegn. Det første arran-
gement blev holdt torsdag af-

ten, hvor Peter Madsen holdt 
foredrag. Peter Madsen ynder 
at kalde sig selv for »kunstin-
geniør«, da han går anderledes 
veje for at opfylde en række af 
sine fantastiske drømme, der 
overskrider de normale græn-
ser. Han har blandt andet byg-
get egen ubåd og har senest 
gang i et projekt, der skulle 
sende en lille kapsel med ham 
selv ud i rummet med verdens 

største amatyrbyggede rum-
raket. I dag har han forladt 
projektet, men det lever fort-
sat videre under navnet Co-
penhagen Suborbital. Det var 
blandt emnerne, som Peter 
Madsen berørte i sit foredrag 
torsdag aften, der blev over-
været af cirka 70 mennesker.

I dag fredag fortsætter ar-
rangementet med en række 
elever fra Struer og Lemvig 

Gymnasium, der deltager i 
workshops med forskerstu-
derende fra DTU Space, der er 
Danmarks Nationale Rum-
forskningsinsititut. De fire 
workshops handler om kli-
maændringer, rumvejr, rum-
missioner og jordbobservati-
oner.

Lørdag bliver dagen, hvor 
alle bliver inviteret indenfor 
med mulighed for selv at få 

berøring med rumfarten. Der 
bliver mulighed for at bygge 
små raketter, flyve med dro-
ner og se en række amatørra-
ketter præsenteret af amatø-
rerne i Danish Space Challen-
ge. Der bliver også mulighed 
for at se og prøe, hvordan virk-
somheden Gamesontrack fra 
Holstebro har udviklet soft-
ware til legetøj og industrien, 
der kan få køretøjer til at køre 

automatisk og navigere med 
milimeters nøjagtighed.

Det vil også være muligt at 
møde nogle af de rumforske-
re, der arbejder på DTU Space 
og få indblik i deres arbejde.

Arrangementet er et led i 
forskningens døgn.

Spacecentret Thyborøn byder på tur i rummet


