Fra Klubbens tur til Fyn
mandag, den 9. september 2019

Klubbens tur til Fyn var en bustur, der udgik fra Ny Ellebjerg Station.
Lundsgaard Gods.
Første stop på turen var Lundsgaard Gods ved Kerteminde (Lundsgårdsvej 6). Godset
ejes af sangerinden Vini Iuel og kammerherre Rudolf Iuel, der viste rundt og fortalte
om driften af godset. Godset ligger helt ud til det åbne Storebælt; kun en lille smal
eng skiller gården fra stranden, og bæltet er undertiden kommet tæt på parkens gitterlåge. Lundsgaard er ældre end Kerteminde, der fik
købstadsrettigheder i 1413, og den første kendte ejer er
væbner hr. Peder Hogenskild til Langesø. Gården havde lidt meget både under Grevens Fejde og Svenskekrigene (1658-60), men blev restaureret efter fredsslutningen. I 1763 brændte hele den gamle hovedbygning
af bindingsværk ned, og ejeren, Jens Juel, barnebarn af
admiralen fra Køge Bugt, opførte den hovedbygning, der står nu. Bygningen er hvidkalket med sort glaseret tegltag. Fra hovedbygningen er der mod nord udsigt over
Storebælt. På sydsiden er der en overdækket veranda, hvorfra en trappe fører ned til
haven med en vid græsplæne, som er den sidste rest af den gamle voldgrav.
I 1768 blev Lundsgaard et stamhus, og det blev bestemt, at opretterens datter, grevinde Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig til Langeland, skulle arve stamhuset. Lundsgaard blev
i Ahlefeldt-Laurvigs slægt, indtil det i 1939 blev solgt til hofjægermester Hans Henrik Iuel, der var gift med komtesse Thyra Ahlefeldt-Laurvig.
Den gamle avlsgård lå med staldlænger vest og øst for hovedbygningen. I årene 1877
– 81 blev bygget nye avlsbygninger øst for hovedbygningen. Både hovedbygningen
og avlsgården er i den nuværende ejers tid blevet grundigt gennemgået og renoveret, i
hvilken forbindelse hele omegnen er blevet ”støvsuget” for linolie, der anses for mere
holdbart end moderne malinger. I en af længerne er indrettet et stort cafeteria, der er
navngivet Agnes H efter Poul Henningsens mor, Agnes Henningsen (født Andersen),
der er opvokset på Lundsgaard. I en anden længe, Anexet, er indrettet faciliteter til

kultur- og virksomhedsarrangementer: Seminarer, messer og forskellige udstillinger.
Ved besøget var der en stor maleriudstilling med malerier af kendte musikere. Udstillingen udstrakte sig i øvrigt også til cafeteriet.
Godset omfatter 530 ha jord, der drives som økologisk landbrug og bæredygtig skovdrift. Skov- og landbrugsdriften har imidlertid ikke samme omfang som tidligere,
hvor der var flere hundrede stykker kvæg i staldene. Nu
er der ikke nogen. Og folkeholdet er minimalt. Godsejer
Iuel omlagde for en del år siden driften til økologisk
drift. Han fortalte, hvordan det skete og hvilke kontakter
til økologiske foreninger m. m., han havde etableret i den
sammenhæng. Man måtte forstå, at et af de største problemer var at skaffe ”råvarer” til produktionen, f. eks
gødningsstoffer. Det var gået med den økologiske gylle som med linolien; man skulle
indføre den langvejs fra i det omfang, hvori den overhovedet kunne fås. Han har derfor opgivet at bruge 100 % økologisk gylle og nøjes nu med en lavere koncentration
økologi, men jo stadig indenfor de økologiske produktionsregler.
Efter rundvisning og beskrivelse af landbrugsdriften, som suppleres med indtægter
fra virksomhedsarrangementer i Anexet, var der frokostbuffet i cafe Agnes H.
Efter den gode frokost gik turen videre til Odense, hvor Miljøstyrelsen besøgtes.

Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen er oprettet i 1972 i forbindelse med oprettelsen af Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, senere Miljøministeriet. I 2015 blev Miljøministeriet og Fødevareministeriet lagt sammen og i 2019 flyttede
Miljøstyrelsen til Odense som led i regeringens udflytningsstrategi.
Vi blev som ved vort tidligere besøg i 2015 hos Miljøstyrelsen i
Strandgade i København modtaget af direktør Lars Hindkjær. Miljøstyrelsen flyttede i juni 2019 til Tolderlundsvej 5, der nu er styrelsens hovedsæde. I august overtog styrelsen også Tolderlundsvej
1. Men heller ikke det gav tilstrækkeligt med plads, hvorfor over hundrede medarbej-

dere arbejder på adressen Englandsgade 25. Kommunikationen mellem afdelingerne
sker bl. a. ved hjælp af elektriske løbehjul. Det er dog hensigten at samle alle medarbejdere i Thrige-firkanten ved Tolderlundsvej inden udgangen af 2019. På dette tidspunkt vil styrelsen også overtage Tolderlundsvej 3. Thomas B. Thrige var en dansk
fabrikant og maskintekniker, som efter et ophold i USA etablerede en fabrik for udstyr til elværker og motorer til landbruget. Det var en af Danmarks største arbejdspladser med 1.800 ansatte i 1960.

Der arbejdes meget på tværs af adresserne og af styrelsens enheder, som kaldes centre. Der er centre for rig natur, rent vand, sikker kemi, grøn produktion og et stabscenter. Dette sidste omfatter en koncernfælles personaleadministrationsenhed i Augustenborg. Der er 300 medarbejdere i hovedsædet og 400 i decentrale enheder. Ministerbetjeningen er af praktiske grunde placeret i Miljø- og Fødevareministeriets departement sammen med politikformulering. Det må bemærkes, at ministeriet har to
ministre, således at departementet (og ministeriet) skal betjene både miljøministeren
og fødevareministeren (ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, der også er
minister for nordisk samarbejde). På miljøområdet er i departementet ansat 150 medarbejdere.
Selv om flytninger giver en uro og usikkerhed var Lars Hindkjær fortrøstningsfuld
med hensyn til at få Miljøstyrelsen til at fungere i de nye omgivelser i Odense.
Dagen sluttede med en meget behagelig bustur tilbage til Ny Ellebjerg, hvortil vi ankom allerede kl. 17.30.

