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”Vi opnår en fordel ved at være på forkant med
tingene og selv komme med forslag, så politikerne ikke bare trækker dårlige løsninger ned
over hovedet på os.”

Program
Rodsteenseje
Mandag den 4. april 2011

Driftsleder Peter Justesen

14.30 – 14.45 Officiel indvielse ved Miljøminister Karen
Ellemann og Borgmester Elvin Hansen
14.45 – 15.00 Høringssvar afleveres – afsked med ministeren
15.00 – 15.30 Rundvisning i området v/Flemming Gertz
(Videncentret for Landbrug)
15.30 – 16.00 Retur til Rodsteensejes lade, let anretning
16.00 –16.50 Rodsteenseje minivådområde
– et forbilledligt samarbejde
v/ Kirsten Eriknauer (Rodsteenseje),
Helge Kjær Sørensen (DLMØ)
Charlotte Kjærgaard (Århus Universitet),
Jens Chr. Refsgaard (GEUS)
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16.50 – 17.20 Arbejdsgrupper præsenterer hovedpunkter fra
høringssvar på Vand- og Naturplaner
v/Børge O. Nielsen (LRØ), Lars Skou Gleerup
K
(Djursland Landboforening), Eja Lund (LMO)
17.20 – 17.30 Spørgsmål og opsummering
v/Jens Gammelgaard, Formand DLMØ
fa led ne-

Et landbrug med respekt for historie og natur

Rodsteenseje
- 700 års landbrug

Kirsten Eriknauer er vokset op i København, men
tilbragte en stor del af sin ungdom hos sin far på
Rodsteenseje. Hun var sig derfor sit ansvar bevidst mht. stedets historie, kultur og landbrug, da
A. W. Nielsen bad hende om at overtage driften.
Et ansvar hun siden har gjort sig umage for at
leve op til.

”Jeg vil gerne lave om
på tingene, hvis jeg kan
se et formål med det og
være med til at skabe
udvikling og ændringer
i branchen.”

I dag driver Kirsten Eriknauer de godt 260 ha som
økologisk jordbrug med skovdrift, korn, frø og
proteinafgrøder. Driftsleder Peter Justesen har
været ansat siden 1993 og var også ansvarlig for
overgangen til økologisk drift i 1998.
Beslutningen om at overgå til økologi skete efter
Kirsten Eriknauers ønske, da hun følte, at man
var kørt fast i en konventionel tankegang og principper. I dag er hun stor fortaler for økologisk
landbrug og de udfordringer til en anderledes
tankegang, som det giver. Hun finder ikke et
dansk landbrug baseret udelukkende på økologi
som værende realistisk. Til gengæld glæder det
hende at se, at økologi og konventionelt landbrug
nærmer sig hinanden til fælles inspiration.

Med sin udprægede forkærlighed for naturen
og med respekt for stedets historie i baghove-

Driftsleder Peter Justesen

Peter Justesen, Kirsten Eriknauer og Vagn Bjerre
Christensen

det var det ikke svært at tage beslutningen om
at inddrage knap en ha af ejendommen til etablering af minivådområdet. Samarbejdet med
forskere og myndigheder har desuden været
en yderligere inspirationskilde til fremtidige
løsninger for både personale og ejere på Rodsteenseje.

”Det er meget positivt, at der i minivådområde projektet ikke har været så
langt fra skrivebord til det praktiske.
Og godt at se, at videnskab og landbrug
sammen kan skabe realistiske mål.”

Kirsten Eriknauer, ejer

Et eventyrlystent par
Kirsten Eriknauers mand, Vagn Bjerre Christensen, har haft
eget rejsebureau i flere år og er medlem af Eventyrernes
Klub. Parret har derfor rejst meget sammen og fungerer
stadig i dag som rejseledere. De har ledet rejser i Asien,
Mellemøsten, Sydamerika og Afrika, hvor de sammen har
besteget Kilimanjaro. Kirsten Eriknauer er desuden forfatter til flere bøger om danske herregårde og historie.

”Jeg vil forvalte naturen
og stedet bedst muligt.
Jeg siger ikke, at vores
måde er den eneste
rigtige, men det er den
rigtige for os.”

Kirsten Eriknauer, ejer

Rodsteenseje Gods (tidligere Hovedstrup) har en spændende
historie bag sig. Godset nævnes første gang i begyndelsen af
1300 tallet, hvor det tilhørte Laurids Truidsen. Det var på private hænder indtil 1481 og blev da lagt ind under kronen og
godset Åkjær.
Efter tabet af Skåne i 1660 fik rigets drost, Joachim Gersdorff,
overdraget Åkær Len som erstatning for afgivet land i Skåne.
Allerede et år efter døde Joachim Gersdorff, og hans ejendomme blev delt mellem ni arvinger. Hovedstrup gik til datteren
Sophie Amalie, der var gift med admiral Jens Rodsteen.
De nye ejere ændrede godsets navn til Rodsteenseje og opførte
i 1681 den nuværende hovedbygning. Den består af en trefløjet
bindingsværksbygning i én etage over en høj kælder. I hovedfløjens gårdside er der desuden et tårn, som en senere ejer
tilføjede i midten af 1700 tallet. Avlsbygningerne er primært
opført efter en brand i 1918.
Godset gik i arv frem til 1830erne og herefter overtaget af
skiftende ejere bl.a. Eigil Schmiegelow, der oprettede mejeri
på stedet. I 1954 købte A. W. Nielsen, der bl.a. var direktør for
Den kgl. Grønlandske Handel og Carlsberg A/S, Rodsteenseje.
Han drev det frem til 1982, hvorefter datteren Kirsten Eriknauer
overtog stedet. Det drives i dag af A/S Rodsteenseje v. Kirsten
Eriknauer.

