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Vedrørende den årlige statusredegørelse i forbindelse med tilsagn til et demonstrationsprojekt –
”Rosenkrantz’s Nødde-arboret på Spøttrup Borg”.

Selvom der ikke er gået lang tid siden bevillingen er det med stor fornøjelse, at vi laver denne redegørelse.
Den er blevet til på baggrund af en fælles drøftelse i gruppen, der mere overordnet tager sig af projketet og
skrevet af undertegnede.
Det er helt enestående med denne bevilling, hvor arboretet etableres som nabo direkte op af et andet
demonstrationsprojekt ”Anton Pedersens Æblesamling”. De er begge fysisk placeret i de sidste resten af en
række frugthaver etableret ved statens overtagelse af Spøttrup Borg og den herefter følgende udstykning
af jordtillægget til en række husmandssteder. Stedet ligger hen som det oprindeligt blev etableret bare
med den ændring, at randbevoksningen i dag er fuldvoksen. På vores foranledning har Skive Historiske
Selskab i deres årlige udgivelse nærmere beskrevet dette i en artikel – se ”Skivebogen 2009” artiklen
”Spøttrup Frugtavlskompani – et skud på andelsbevægelsens stamme” side 72 – 81.
En kort status i stikordsform:



Der er lavet en hjemmeside www.noeddesamling.dk og et logo
Der er gennemført en interessentanalyse, der i korte træk ridser målgrupperne op som:
o En lokale gruppe
o En regional gruppe
o En national gruppe
o Og muligvis en international gruppe.
Der arbejdes lige nu med at lave en hensigtsmæssig kommunikationsplan for at nå disse fire
segmenter.




Endelig aftale med jordejerne er indgået med Skive Kommunes medvirken
Området fra frugthaverne og ud mod kysten bestående af:
o De to demonstrationsprojekter
o den nye Spøttrup Kulturhal (åbnes april 2010)
o Spøttrup Borg med den nye udstillingsbygning (åbnes 10/11)
o Naturgenopretningsprojektet Spøttrup Sø
o Den forventede Salling Studegård
o Vadum Strand

er af Skive Kommune udpeget til at være en natur- og kulturhistorisk oplevelsesklynge. Der
investeres lige nu ca. 50 mill. kr. i området som i afstand er ca. 1½ km.













Jorden er klargjort til plantning – hegnet opsættes i feb 2010 for at holde rådyr og harer ude fra
træerne. Belært af erfaringerne og med accept fra Pometet og Lars Westergaard er området
blevet nedsprøjtet med Round Up for at stoppe det meget genstridige ukrudt. Området er tilsået
med en særlig græsblanding. Inden hegnet opsættes sker der en indskæring af randbevoksningen.
Der er indgået aftaler med disse entreprenører.
Der er indgået en samarbejdsaftale med Lars Westergaard og Pometet på Life KU, hvorfra en del
af podekvistene leveres. Grundstammerne for hassel bliver tyrkisk hassel som plantes ud på de
blivende steder sidst på vinteren 09/10. Disse grundstammer podes vinteren 10/11. De andre
træer er under produktion og nogle plantes ud vinteren 10/11 og resten 11/12.
Der er indgået aftale med leverandører af nødder til afprøvningerne.
Træernes placering bliver registret på Map-info via GIS – og forventes at ske løbende, når
nuværende tekniske problemer er løst
Alle aftalte arrangementer er gennemført.
Et særligt afsnit i bevillingen er et pilotprojekt omkring screening af danske spisekastanjer, som
der særskilt er afsat midler til. Første fase er gennemført, hvor Lars Westergaard og undertegnede
havde en ½ time i P4 på Danmarks Radio sammen med studieværten Connie Pedersen hvor vi
spiste kastanjer, snakke om projektet og ikke mindst efterlyste folk, der vidste hvor der står nogle
træer. Denne efterlysning er siden blevet bragt i tidsskriftet ”HaveNyt”. Der er kommet 15
henvendelser og vi forsøger at skaffe podekviste fra alle træer. Disse registreres på faglig vis.
Podningen sker marts 2010.
Den formelle åbning skal ske en gang til foråret – har dffe interesse i at deltage?
Der er indgået aftale med FoodCollege Ålborg om fødevareafprøvningen af nødder – den første er
gennemført og der planlægges med yderligere to i denne vinter
Tre landmænd har henvendt sig med forespørgsel om tilplantning af i alt ca. 15 ha med hassel med
baggrund i den omtale, der har været i den lokale ugeavis

Forventede aktiviteter i næste sæson:








Indskæring af randbevoksning og opsætning af hegn feb/marts
Udplantning af tyrkisk hassel som grundstamme for hassel marts
Der skal ske en afklaring af hvordan spredning af træer skal ske – der er meget stor
opmærksomhed på dette mange steder fra
Foredrag og events af forskellig karakter – men opmærksomheden er allerede nu meget stor og vi
har pt. ingen træer i jorden
Åbning af demonstrationsprojektet maj?
Deltagelse i EU-projekt d. 16/5-10
Tre dage med smagsafprøvning

Økonomi:

Den oprindelige projektansøgning blev reduceret væsentligt. Dette forhold blev drøftet med Skive
Kommune, som har valgt at tilføre projektet en del midler. Derfor er det besluttet, at den del af projektet
(de aftalte sorter med dffe) altid holdes skarpt adskilt fra de andre sorter, der finansieres andre steder fra.

Betingelser for tilskud:
Aktuelt inden forventede ændringer.
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