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Frivillige støtter havforskningen 

Af Ninna Falck. Foto: Ninna Falck og Erik Bjørn Sørensen , 21 JAN 13

Marinehjemmeværnet og Dansk Center for
Havforskning har i dag underskrevet en
samarbejdsaftale. Den går ud på at få havforskere til
søs med deres projekter om bord på
marinehjemmeværnets fartøjer.

Professor Bo Barker Jørgensen og kommandør Jens Walther underskriver aftalen. 

Aftalen mellem Dansk Havforskningscenter og Marinehjemmeværnet blev

underskrevet på Roskilde Universitetscenter under overværelse af et par hundrede

forskere.

Havforskermøde

Underskrivelsen fandt sted under åbningsceremonien til 'Det Danske

Havforskermøde', hvor både formanden for bestyrelsen ved Dansk Center for

Havforskning, professor Bo Barker Jørgensen, og Chef for Marinehjemmeværnet,

kommadør Jens Walther, fik lejlighed til at fortælle de mange potentielle brugere om

aftalen, om dens vilkår og om Marinehjemmeværnet.

Stort sejladsbehov

Bo Barker Jørgensen talte om Dansk Center for Havforskning, der har til formål at

formidle sejladsmuligheder for forskere og studerende ved de danske universiteter.

Det er helt afgørende for forskningen, at den kan komme ud til sit objekt – havet

- men det er meget omkostningstungt.

Bestyrelsesforman ved Dansk Center for Havforskning, professor Bo Barker

Jørgensen. 

Med et budget på 5 millioner i 2013 kan det være svært at drive grundforskning,

holde opsyn med iltsvindet, følge op på dyrelivet i havet og afdække havmiljøet ved

Arktis og meget mere. Derfor er det en velkommen hjælp som et supplement at

kunne trække på marinehjemmeværnets skibe og deres frivillige besætninger.

- Det er udtryk for en stor imødekommenhed og fleksibilitet, at marinehjemmeværnet

vil tage havforskere med ud, når det kan passe ind, sagde Professor Bo Barker

Jørgensen. 

Han kan nu med den nye aftale tilbyde en ekstra mulighed til havforskere, der søger

om at komme på havet med projekter inden for:

Udtagning af vandprøver

Udtagning af bundprøver

Udlægning, optagning og vedligehold af måleudstyr

Prøvefiskeri

Læs mere

Om marinehjemmeværnet

og havforskningen i

medlemsbladet, Martha.

- Klik her
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Forskere med deres udstyr om bord på Marinehjemmeværnets fartøj ved Ærø.  

Fælles interesse

Kommandør Jens Walther indviede under sin korte tale forsamlingen i, hvor mange

skibe marinehjemmeværnet har, hvad de kan, og hvilke opgaver de frivillige i øvrigt

løser for samfundet. Og han udtalte stor glæde ved, at marinehjemmeværnet kan

støtte havforskningen.

- Koblingen mellem havforskerne og marinehjemmeværnet er jo ikke mindst

kærligheden til havet og en fælles interesse for havmiljøet, understregede han.

30 fartøjer i hele landet

Aftalen er kommet i stand på baggrund af to års pilotprojekt, hvor mulighederne for

samarbejdet er blevet afdækket. Marinehjemmeværnet er parat med sine 30 skibe,

når det ellers kan passes ind i de lokale sejladsplaner og ved brug af dedikerede

’havforskerbesætninger’ af frivillige, som står klar til at rykke ud med skibene rundt

om i landet.

Rammeaftalen for samarbejdet beskriver, hvordan sejladser med havforskere

planlægges, gennemføres og evalueres, samt i hvilket omfang hjemmeværnet kan

støtte med sejladserne. '

Underskrivelsen blev modtaget med klapsalver fra de mange deltagere ved

havforskermødet.

Herunder:

Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther, forklarer de mange

forskere og studerende ved havforskermødet om Marinehjemmeværnet.
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