Medicin stadig
på lavt blus
Strid har udsat
produktion et år
ENDELAVE - Endelave
Medicinproduktion
havde planlagt at gå i
gang med blanding af
mixturer og safter for
et år siden, men produktionen er stadig ikke kommet i gang.
Dette på trods af at offentlige myndigheder har
bevilget godt 700.000 kr. i
forbindelse med selve lønproduktionen på stedet.
Enten som direkte tilskud
til bygningerne eller som
tilskud til det kursus, firmaet har holdt for kommende medarbejdere.
- Vi producerer faktisk.
Vi sætter etiketter påflasker og pakker, som skal
sælges videre på det danske marked. Men indrømmet: Vi havde regnet med
et betydeligt høj ere aktivitetsniveau på nuværende
tidspunkt, siger Bjarne F.
Knudsen, der har taget initiativ til Endelave Medicinproduktion.

Syns- og skønssag
- Arsagen er ganske en-

kelt, at en strid om bygning af vores produktionslokaler har trukket det hele i langdrag, tilføjer han.

Firmaet har til huse på
gården Gyllinglund, og her
stod produktionslokalerne
færdige sidste efterår.
Men Sundhedsstyrelsen
kunne ikke godkende dem
til produktion af naturmedicin. Blandt andet fordi
murerfirmaet fra Horsens
havde lavet nogle gulvafløb, som lå højere end
gulvet i lokalerne, oplyser
Bjarne F. Knudsen.
- Vi bad firmaet om at få
tingene i orden. En afgørelse fra en syns- og skønssag sagde endda klokkeklart, at murermesteren
skulle bryde gulvet op og
lave det om. Men hidtil
uden resultat.
- Samtidig rådede vores
advokat os til ikke at røre
gulvet for ikke at spolere
vores chancer for at vinde
sagen. Derfor er lokalet
stadig ikke godkendt til
medicinproduktion, og
derfor må vi indtil videre
nøjes med etikettering og
færdiggørelse, siger Bjarne F. Knudsen.

Voldgift
Afgørelsen falder ifølge
Bjarne F. Knudsen først i
forbindelse med en voldgift, der er fastsat til januar.
- For 14 dage siden fik
jeg dog at vide, at murer-

mesteren nu erkender sin
skyld og er parat til at betale en udbedring af gulvet
og sagsomkostningerne,
siger han.
- Det er en lang, pinefuld
og frustrerende sag, som
formentlig ender med at
give os et anseeligt tab, siger initiativtageren til firmaet.

Til efteråret
Planerne om Endelave
Medicinproduktion kom
frem for fire år siden, og
der vil gå endnu længere
tid, før der kommer rigtig
gang i løn-produktionen.
Bjarne F. Knudsen regner med, at firmaet kan gå
i gang med at forarbejde de
første røde solhatte fra Endelave til næste efterår.
Men forinden håber han
på, at firmaet selv kan gå i
gang med at så nogle andre
planter til foråret.
Ifølge Folkebladets oplysninger er murerfirmaet
Jes Russell fra Horsens
den anden part i byggestriden vedrørende Endelave
Medicinproduktion.
Dette bekræfter murermester Jes Russell, men
derudover ønsker han ikke
at kommentere sagen på
nuværende tidspunkt. (jala)

Meget for pengene
-

Mener manden
bag projekt
på Endelave

ENDELAVE - Endelave
Medicinproduktion
har Met sammenlagt
godt 1,4 mill. kr. i tilskud i forbindelse med
den egentlige
lønproduktion af medicin i
virksomhedens produktionslokaler.
Det drejer sig ifølge initiativtageren Bjarne F.
Knudsen om følgende tilskud:
- sammenlagt 170.000
kr. til bygningerne fra EU
og Erhvervsfremmestyrelsen,
- omkring 283.000 kr.
fra EU til medarbejderkurset,
- 183.125 kr. fra Horsens
kommune til kurset,
- 100.000 kr. fra RACU i
Vejle amt til kurset.
Bjarne F. Knudsen understreger dog, at kurserne har handlet om mange

andre ting end lige det at
producere medicinen
selve virksomheden. Eleverne har blandt andet også lært noget om dyrkning
af naturlæge-planter.
- Det er formentlig allerhøjest 30 pct. af kurserne,
der har handlet om arbejdet i produktionslokalerne, så reelt bliver samfundets tilskud til denne del
noget mindre end de
700.000 kr., siger Bjarne
F. Knudsen.

Andre gevinster
- Synes du, at samfundet
har fået noget for de penge?
- Selve lønproduktionen
har stået i stampe på
grund af den verserende
byggesag. Men der er kommet så mange andre ting
ud af tilskuddene. Der er
kontrakter med fem landmænd, der skal dyrke rød
solhat. Vi driver konsulentvirksomhed. Vi har
kliniske afprøvninger blandt andet af Q 10.

Desuden synes jeg
det er et resultat, at fire
af vore kursister nu står
bag lægeurtehaven på Endelave, siger Bjarne F.
Knudsen.

Benspænd
- Omvendt mener jeg
heller ikke, samfundet har
hjulpet os særligt meget
derudover. Blandt andet
skulle Horsens kommune
bruge fem måneder på at
finde ud af, om en lade
måtte bruges til produktion.
- Vi har været udsat for
en masse benspænd og
misundelse på grund af de
tilskud, vi har fået. Men i
virkeligheden er det kun
rimeligt at udnytte de støttemuligheder, som findes
for eksempel i EU. Det kan
da ikke være meningen, at
Danmark kun skal betale
til de forskellige EU-ordninger uden at gore brug
af dem, siger Bjarne F.
Knudsen.

