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Fra Klubbens møde med departementschef H. Studsgaard 
onsdag, den 28. oktober 2015 

 
 
Henrik Studsgaard berettede om oprettelsen af Miljø- og Fødevareministe-
riet, der opstod ved regeringsskiftet 28. juni 2015 ved sammenlægning af 
Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Den nye 
minister er Eva Kjer Hansen og den nye departe-
mentschef er departementschefen i Miljøministeriet 
siden 2013 Henrik Studsgaard (51). Fødevaremini-
steriets departementschef Ib Byrge Sørensen (68) 
pensioneredes.  
 
Studsgaard, der er uddannet jurist, skov- og land-
skabsingeniør samt HD i finansiering, har en fortid 
som direktør for Geodatastyrelsen, direktør i Dansk 
Skovforening, Forstander på Skovskolen og afde-
lingschef i Folketingets administration. – Det nye 
ministerium omfatter departementet, Miljøstyrel-
sen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen, NaturEr-
hvervstyrelsen og Kystdirektoratet samt tre klagenævn: Klagecenter for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Natur- og Miljøklagenævnet samt Energi-
klagenævnet, der er overført fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 
hvortil Geodatastyrelsen er flyttet. Endelig henhører den selvejende institu-
tion ”Madkulturen” under ministeriet. Ministeriet beskæftiger godt 5.000 
personer. Departementet har fået adresse Slotsholmsgade 12.  
 

Studsgaard gav udtryk for, at sam-
menlægningen var en styrkelse af 
området, som gav faglige gevinster. 
Ved sammenlægningen, der gen-
nemførtes på 11 hektiske dage i 
sommertiden, har næsten alle konto-
rer i departementet fået medarbejde-
re fra begge de tidligere ministerier. 
Diskussionen om brugen af og be-

skyttelsen af naturressourcer, om gødningsbrug og vandbeskyttelse m.m. 
kan nu gennemføres ”inden døre”.  Og man kan samle behandlingen af sa-
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ger, der før blev behandlet to steder, f. eks. sager om husdyrregulering og 
sager om virksomhedsgodkendelser. Begge de tidligere ministerier har væ-
ret meget internationale og deres regelsæt har i meget vidt omfang haft 
baggrund i EU-regler. Studsgaard kom her ind på spørgsmålet om overim-
plementering, altså at stille strengere krav end EU og det internationale 
samfund kræver. Det kan være meget fornuftigt, som f.eks. netop på veteri-
nærområdet. Her har overimplementering i vid udstrækning været grundla-

get for den danske eksport. Men 
Studsgaard lagde vægt på, at det 
skal meldes klart ud, at man over-
implementerer. Der skal være trans-
parens. Og arbejdet skal foregå på et 
oplyst grundlag, også på det politi-
ske plan. De kraftige internationale 
aspekter betyder også, at meget skal 
forhandles i Bruxelles eller Luxem-

bourg. Ministeren havde netop været på en længere rejse til Sydafrika, der-
efter hjem til rådsmøde i Luxembourg, og umiddelbart derefter videre til 
Vietnam. 
 
Efter sammenlægningen er kommet beslutningen om at udflytte en lang 
række statsinstitutioner fra københavnsområdet til provinsen. Studsgaard 
understregede, at der konkret hovedsagelig bliver tale om udflytning af 
driftsopgaver, medens ministerbeslutningsdelen bliver i København. De-
partementet skal fortsat være sagsbærende. Der er sat 400 mio. kr. af til ud-
flytning. Ikke alle medarbejdere vil flytte med opgaverne, og der bliver der-
for behov for en oplæringsfase. 
 
Det var meget interessant og spændende at høre om disse store ændringer i 
centraladministrationen, både sammenlægningen og udflytningen, fra en af 
de aktører, der har været og stadig er i orkanens øje. 

 
 

 


