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RealDania har endnu ikke besluttet sig for, hvilke jordfordelingsprojekter de vil
støtte, men vi mener, der er gode chancer for, at Nordfjends bliver et af dem.
Der er i alt fem ansøgere, og vi har fået stillet i udsigt, at tre eller fire af de
ansøgningsprojekter får støtte. Olav Nørgaard, medlem af strategigruppe i Nordfjends

En jordfordeling kan flytte nogle skel, så der bl.a. kan laves markveje til landbrugsmaskiner, der går udenom byerne, og der vil også kunne laves større parceller i landsbyerne. Arkivfoto

Nordfjends venter på svar fra RealDania efter møde onsdag:

Million-ansøgning til jordfordeling
I dag er Nordfjends ikke særlig optimalt
eller rationelt indrettet i forhold til jordfordelingen.
Der er mange krumme hjørner mellem
ejendommene, som hindrer en optimal
landbrugsproduktion, og der er også ofte
for langt at køre for landmændene fra gård
til mark.
Derudover er der for meget tung landbrugstrafik, der går gennem de små landsbyer.
Det vil en multifunktionel jordfordeling
kunne lave om på.
- En sådan jordfordeling kan gå ind og
flytte nogle skel, så der blandt kan laves
markveje til landbrugsmaskinerne, der går
udenom byerne, og der vil også kunne laves

større parceller i landsbyerne, så det bliver
attraktivt at flytte hertil. Der skal være en
større forståelse mellem land og by, siger
Olav Nørgaard, Hald, der er med i en strategi-gruppe for en multifunktionel jordfordeling i Nordfjends.
Onsdag aften tog strategi-gruppen endnu et skridt i retningen mod at få en jordfordeling. Der var inviteret til åbent møde
i Hald Forsamlingshus.
Formålet med det åbne møde var at præsentere en helhedsplan og konkrete projekter, der er blevet udarbejdet i Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends-projektet, der
kan understøttes gennem en jordfordeling.
Samtidig skulle folk fra Københavns Universitet klædes på, så de kan lave en ansøg-

ning på vegne af Skive Kommune og Nordfjends.
Ansøgningen skal sendes til RealDania,
der har en pulje på 40 millioner kroner til
jordfordeling rundt om i landet.
- RealDania har endnu ikke besluttet
sig for, hvilke jordfordelingsprojekter de
vil støtte, men vi mener, der er gode chancer for, at Nordfjends bliver et af dem. Der
er i alt fem ansøgere, og vi har fået stillet
i udsigt, at tre eller fire af de ansøgningsprojekter får støtte, siger Olav Nørgaard.
På mødet var der mødt 80 landmænd,
parcelhusejere og Nordfjends-borgere op,
og kun en enkelt var imod, at der blev arbejdet videre med den multifunktionelle
jordfordeling.

Får Nordfjends millionstøtte fra RealDania, så begynder det virkelige arbejde, hvor
der skal laves aftaler mellem de mange
lodsejere og landmænd. Det er dog helt frivilligt, om man ønsker at være med i jordfordelingen.
- Vi presser ikke nogen, men vi synes, at
en multifunktionel jordfordeling i Nordfjends-området vil være til gavn for både
landbrugserhvervet, landskabet, bosætningen og de lokale trafikforhold, siger Olav
Nørgaard.
Nordfjends og de andre ansøgere får svar
på ansøgningen i marts.
PAULI VENDELBO
pv@skivefolkeblad.dk

Lokale butikker har travlt: Varer kaldes tilbage
For kort tid siden måtte mineralvandsfabrikken Frem A/S kalde et parti sodavand
tilbage, fordi der var fundet glasskår i en
af flaskerne.
Det gav ærgrelser hos blandt andre butikken Min Købmand på Rosenbakken i
Skive, hvor flere kasser sodavand måtte
fjernes.
Nu er den gal med en økologisk solbærdrik. Det fremgår af en tilbagekaldelse fra
Fødevarestyrelsen i forbindelse med et parti »Mille økologisk solbærdrik«. På grund
af utæthed ved låget på nogle af flaskerne
er der risiko for gær- og skimmeldannelse,
konstaterer styrelsen.
Det drejer sig om et parti halv liters flasker, batch nr. 12380, der er mærket med
»Bedst før 01.06-17«.
Solbærdrikken er solgt til Rema 1000-butikker i hele landet, men flere af de lokale
Rema 1000-butikker melder pas forbi, da
Skive Folkeblad spørger, om de har haft
den pågældende drik på hylderne.
Hverken hos Rema 1000 i Vinderup eller Rema 1000 på Brårupvej, Holstebrovej
eller i Nørregade, Skive, findes der ifølge
ledelsen i de pågældende butikker flasker
med solbærdrik fra det kritiske parti.
Hos Rema i Vinderup bekræfter købmand Gert Mohrsen Jensen, at butikken
forhandler solbærdrikken. Men at butikken ikke havde fået leveret solbærdrik fra
det parti, som er kaldt tilbage:

- Vi havde ingen af dem. Heldigvis, siger
Gert Mohrsen Jensen.
Hos Rema i Nørregade afviser souschef
Nikolaj Faurskov også, at butikken skulle have haft flasker fra det kritiske parti.
Samme melding lyder fra souschefen hos
Rema i Brårup, Mia-Maja Haaning.
Fra butikken på Holstebrovej fortæller
købmand Klaus Kristensen, at han mellem
jul og nytår måtte fjerne en anden drik fra
hylderne, nemlig en blåbærdrik:
- Vi havde nået at sælge seks til otte flasker, og vi smed lige så mange ud, siger
Klaus Kristensen.
Problemerne med blåbærdrikken var, at
låget sad skævt på nogle af flaskerne, så
der kunne komme luft ned til drikken, hvilket også øgede risikoen for gær- og skimmeldannelse. »Mille økologisk blåbærdrik«
kommer fra samme producent og er mærket med batch nr. 12075. Flaskerne er mærket med holdbarhedsdato »Bedst før 06.0317«, så i teorien kan nogle kunder stadig
have flasker stående.
Rema 1000 er i øjeblikket blandt de butikker, som på landsplan må bruge tid på
tilbagekaldelser. Senest er der tale om en
medisterpølse, hvor der er risiko for grønne
plastikstykker.
Her er det Skare Meat Packers K/S, der
kalder et parti tilbage, efter der er fundet
små stykker grøn plastik i enkelte pakninger, som er mærket »Smagfuld«. Plastikken

stammer fra produktionsudstyret, hvor et
stykke er knækket af.
Tilbagekaldelsen kom i går eftermiddag,
onsdag den 7. januar. Men den gælder for
en medisterpølse, der havde sidste anvendelsesdato allerede den 3. januar.
Om hvad de enkelte butikker kan bruge
sådan en melding til, siger købmand Klaus
Kristensen, Holstebrovej:
- Vi har selvfølgelig ikke længere noget
i butikken af den medisterpølse på grund
af datoen. Men vi kan bruge informationen, hvis en kunde kommer og spørger os.
Måske er der nogle kunder, som har frosset medisterpølsen ned, og så først opdager det senere. Kunderne kommer næsten
altid, når de i medierne har hørt om tilbagekaldelsen.
Klaus Kristensen fortæller, at butikken
hver uge typisk får mellem fem og 10 tilbagekaldelser på varer af forskellig art.
- Vi får beskeden pr. sms og mail. Sms’en
bliver sendt til min telefon, og inden for en
halv time er varerne væk fra butikken, siger Klaus Kristensen.
Men det er usædvanligt, at en vare bliver
kaldt tilbage efter sidste anvendelsesdato,
bekræfter Klaus Kristensen. Han har dog
en teori om hvorfor det er sket i tilfældet
med medisterpølsen:
- Der er sandsynligvis sket det, at en
kunde har opdaget et stykke plastik, er
gået tilbage til butikken, og så er det hele

kørt gennem systemet, som det skal, så butikkerne har fået besked.
Fra Rema i Vinderup siger Gert Mohrsen, at butikken ingen medisterpølse har
solgt fra det pågældende parti:
- Vi har ikke solgt nogen af dem. Men det
kunne vi lige så godt have gjort.
Også Gert Mohrsen henviser til nødvendigheden af, at butikken får beskeden, selv
om produktet har passeret sidste anvendelsesdato. Han henviser også til muligheden
for nedfrysning:
- Hvis man rent logisk tænker på det, så
har alle brugt den medisterpølse, de har
købt. Men butikkerne skal bruge informationen i det tilfælde, en kunde kommer tilbage med et produkt, som de har frosset
ned, siger Gert Mohrsen.
Gert Mohrsen kommenterer antallet af
aktuelle tilbagekaldelser og siger:
- Der har været voldsomt mange i de her
dage. Men det er jo klart, fordi alt er så fokuseret på fødevaresikkerhed lige nu, og
sådan skal det også være. Derfor skal vi
hos Rema også reagere prompte, når der
er problemer med produktet.
Den pågældende medisterpølse har ifølge Fødevarestyrelsen referencenummer
151226, og der er tale om 500 grams-pakninger.
JOAN THORA E. LAURBERG
joan@skivefolkeblad.dk

