
Mangelpåpersonale tvinger
Fanø-restauranter tilat lukke
Turistsæsonenkører
i disse uger på fuldt
blus på Fanø.
Sommerhuse, ferie-
lejligheder og
campingpladser er
fuldt bookede.Men
demange turister
har svært ved at
finde steder at spise,
for øens restauranter
mangler arbejds-
kraft.

Martin Skov Poulsen
maspo@jfmedier.dk

Tilde Rudbeck fra restaurant Rudbecks mangler to kokke. Kun en enkelt kok arbejder for tiden i køkkenet i frokostrestauranten. Derfor er der luk-
ket for servering mandag og tirsdag. Foto: Birgitte Carol Heiberg

ansættelse andre steder. Der
er rift omkokkene, og restau-
ranter i hele landet overbyder
hinanden i jagten på de gode
kokke. Jeg kan ikke fortænke
kokkene i, at de siger ja til et
job et sted, der har råd til at
give dem 5.000 kroner mere
om måneden, siger Tilde
Rudbeck.
Hun håber at kunne til-

trække flere kokke, når som-
mersæsonen lakker mod en-
den, og restauranterne i som-
merlandet får mindre behov
for arbejdskraft.
-På en måde er det et po-

sitivt problem, at folk har
nemt ved at finde arbejde.
Mendet er jo træls for gæster-
ne, hvis de skal gå forgæves.
Fanø skulle nødig få et ry som
enø, hvor gæsternemågå for-
gæves eller stå i lange kører til
de restauranter, som har
åbent, siger Tilde Rudbeck.
Også restaurant Stoppeste-

det i Rindbyhar været nødsa-
get til at skære ned på åb-
ningstiderne på grund af
mangel på arbejdskraft. Stop-
pestedet holder indtil videre
lukket om aftenen. I sidste
uge havde Stoppestedet luk-
ket helt ned for køkkenet på
grund af mangel på arbejds-
kraft.

Restaurant Ambassaden
i Nordby har lukket ned
for frokost for første
gang nogensinde. Luk-
ningenmidt på dagen
skyldes mangel på
blandt andet tjenere og
opvaskere. Foto: Lars
Stokbro

FANØ: Det er ikke ligetil at få
serveret en god bøf og et glas
rødvin på Fanø i disse uger.
De tusindvis af turister, der
har valgt at tilbringe somme-
ren på Fanø, går denne som-
mer ofte forgæves, når de går
ud for at spise. Øens spiseste-
der har skåret nedpå åbning-
stiderne. Mangel på arbejds-
kraft er årsagen.
-Det er første gang i 17 år,

at vi har været nødt til at luk-
ke ned for frokostservering.
Vi kan simpelthen ikke skaf-
fe personale, fortæller Pia
Lindquist, ejer restaurant
Ambassaden i Nordby.
Restauranten har valgt at

holde en time længere åbent
om aftenen. Det hjælper lidt
på indtjeningen, men kan
langt fra indhente det tabte
på denmistede frokostserve-
ring. Ifølge Pia Lindquist står
juli for en tredjedel af årsom-
sætningen, og frokostserve-
ringen i juli plejer at stå for
cirka en tredjedel af dagsom-
sætningen.
Restaurant Ambassaden

har især svært ved at skaffe
personale til servering og op-
vask.
-Det er svært for ikke at si-

ge stort set umuligt at få un-
ge ufaglærte, siger Pia
Lindquist, der ikke kun giver
corona skylden for persona-
lemanglen.

Rammer Fanø hårdt
-Det er blevet sværere i år,
fordimangeungehar valgt at
blive podere i det offentlige
til enhøj løn.Menmangel på
ungarbejdere er del af en ten-
dens, der har været i endel år,
hvor færre unge end tidligere
har et fritidsjob. Det er mit
indtryk, at det er blevetmere
udbredt, at forældrene giver
de unge store lommepenge,
så de unge ikke behøve tjene

deres egne penge, siger hun.
Mangel på arbejdskraft er

et nationalt problem. Ifølge
en dugfrisk undersøgelse fra
Danmarks Statistikmelder 60
procent af virksomhederne i
servicesektoren om mangel
på arbejdskraft. Fanø er end-
nuhårdere ramt,menerTilde
Rudbeck, der ejer frokostre-
stauranten Rudbecks i Nord-
byog er formand for handels-
standsforeningen i Nordby.
- Problemet har ramt alle

restauranter på øen. Alle er
tvunget til at køre på lavt
blus.Meget af arbejdskraften
i højsæsonen kommer ude-
fra. Det plejer at værenemt at
tiltrække folk, der gerne vil
herover,men i år er alle som-
merhuse og ferielejligheder
booket ud, så det er svært at
tilbyde personale overnat-
ning, siger hun.
Hendes egen restaurant

har valgt at drage konsekven-
sen af den manglende ar-
bejdskraftved at holde lukke-
dage.
- Vi plejer at holde åbent

til frokost 365 dage om året,
men i juli i år har vi været
nødt til at holde lukketman-
dag og tirsdag, siger Tilde
Rudbeck.

Rift om kokke
De to lukkedage giver et dag-
ligt omsætningstab på cirka
40.000 kroner. Hos restau-
rant Rudbeck er det især de
faglærte, der mangler.
-To af vores kokke har valgt HØRECENTER
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