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den nye  

naturStyrelSe

Oprettet sOm en fusiOn af skOv 

Og naturstyrelsen Og By- Og 

landskaBsstyrelsen. styrelsen har 

mere end 1.500 medarBejdere fOrdelt 

på 22 enheder, Beliggende i køBenhavn 

Og på 21 adresser rundt i landet.

Besøg den nye styrelse på  

www.naturstyrelsen.dk

Kortere vej  
fra tanKe til 

handling

Miljøministeriet har ved årsskiftet gennemgået en serie  
organisatoriske ændringer. Sigtet er at modernisere og strømline driften, 

forklarer departementschef Marianne Thyrring. Af Ulf Joel Jensen

det ny mIlJØmInISterIum
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i forkorter afstanden mellem de 

egentlige beslutningstagere og 

dem, der fører beslutningerne ud i livet. 

 Sådan opsummerer Miljøministeriets 

departementschef Marianne Thyrring 

tankerne bag de aktuelle ændringer 

i ministeriet: Skov- og Naturstyrelsen 

fusionerer med By- og Landskabs-

styrelsen til Naturstyrelsen. Samtidig 

samles Miljøklagenævnet og Naturkla-

genævnet i ét nævn. Sekretariatet for 

Danmarks Miljøportal flyttes til Kort- 

og Matrikelstyrelsen. Endelig flyttes 

miljøtilsyn og -kontrol med landets 

virksomheder til Miljøstyrelsen. Tilsam-

men tegner ændringerne billedet af 

et helt nyt ministerium, hvor der bliver 

kortere vej fra tanke til handling – og 

tilbage igen, siger departementsche-

fen:

 - Det er meget vigtigt, at beslut-

ningstagerne får effektive tilbagemel-

dinger, om de tiltag, der sættes i værk, 

nu også fungerer efter hensigten. En 

strømlinet og effektiv organisation 

giver mere direkte kommunikation.

Med bornholmsk inspiration

Et godt eksempel på den nye og mere 

logiske struktur i Miljøministeriet finder 

man på virksomhedsområdet: Hidtil har 

Miljøstyrelsen skabt de overordnede 

rammer for området, mens folk fra 

By- og Landskabsstyrelsen har udført 

kontrol og tilsyn. Disse folk har i dag 

flyttet styrelse, så de også organisato-

risk hører til i Miljøstyrelsen.

 Samme mønster ses i Naturstyrelsen: 

For eksempel har det været By- og 

Landskabsstyrelsen, der har stået for 

planlægningen af naturplanerne, mens 

det har været Skov- og Naturstyrelsen, 

der har ført planerne ud i livet.

 - Jeg har været meget inspireret af 

mit første besøg på Bornholm som 

departementschef. Der mødte jeg en 

skovfoged, som var i gang med at lave 

en konkret Natura 2000-plan i samar-

bejde med en biolog, der var organisa-

torisk tilknyttet By- og Landskabssty-

relsen i Roskilde. De to meget forskel-

lige kompetencer; fogedens praktiske 

erfaringer og biologens planlægnings-

mæssige viden, supplerede hinanden 

og gav rigtig god mening, fortæller 

Marianne Thyrring.

Samme gode kvalitet  
til borgerne – og mere til 

Den tredje større ændring af Miljømi-

nisteriet er født af et politisk ønske om 

at lette sagsbehandlingen i Naturkla-

genævnet og Miljøklagenævnet. 

 Ønsket om kortere sagsbehand-

ling hos borgere og virksomheder er 

stort. Derfor er de to nævn fusioneret 

med fokus på at finde mere effektive 

sagsgange. De mindst komplicerede 

sager skal ekspederes hurtigt, så tid og 

ressourcer kan bruges på de sværeste 

sager. Noget bliver løst allerede med 

fusionen, forudser Marianne Thyrring: 

 - Der vil altid være komplicerede og 

tidskrævende sager, der hører hjemme 

i begge de hidtidige klagenævn. De 

kan fremover behandles langt enklere, i 

og med at der kun er ét nævn.

 Selvom ændringerne er store, vurde-

rer departementschefen ikke, at den al-

mindelige borger kommer til at mærke 

det store til forandringen: 

 - Den almindelige naturbruger skal 

lige vænne sig til de nye navne og 

finde Naturstyrelsens hjemmeside, når 

de vil have inspiration til udflugter i na-

turen. Men vi vil holde fast i det fremra-

gende arbejde, som medarbejderne i 

Skov- og Naturstyrelsen har lagt i at 

udvikle produkter til borgerne. Det skal 

fortsætte og udbygges, understreger 

Marianne Thyrring.

Et moderne ministerium

Omvendt skulle det nye miljøministe-

rium gerne mærkes blandt de profes-

sionelle samarbejdspartnere – eksem-

pelvis i erhvervslivet og kommunerne. 

 - Vi har forsøgt at skabe et effek-

tivt ministerium med kortere vej fra 

beslutning til udførelse. Der er i dag 

færre styrelser at samarbejde med om 

en enkelt sag, så vi er forhåbentlig en 

mere smidig samarbejdspartner. Når vi 

kommer til at drive ministeriet mere ef-

fektivt, vil vi også på sigt spare penge 

på driften. Men den nye organisation er 

ikke født ud af en spareøvelse – det er 

et ønske om at skabe et mere moderne 

og effektivt ministerium, fortsætter 

hun.

 Et andet sted, de mange ændrin-

ger er både mærkbare og tydelige, er 

internt i ministeriet. Særligt den store 

fusion i Naturstyrelsen er et projekt, 

der kræver tid og ro.

 - Det er to forskellige kulturer, der 

skal forenes. Skov- og Naturstyrelsen 

er en gammel etat, mens miljøfolkene 

fra By- og Landskabsstyrelsen op-

rindelig stammer fra amterne. Det er 

en opgave, vi ikke må undervurdere 

– selvom min klare fornemmelse er, at 

man også internt i ministeriet kan se 

logikken i fusionen og derfor gerne 

vil den. Jeg tror, at vejen frem mod en 

god fusion simpelthen er at få taget 

hul på den fælles opgaveløsning, slut-

ter Marianne Thyrring.

siden finanslOvsfOrliget fOr 2009 har der været et pOlitisk ønske 
Om at mOdernisere klagenævnene på natur- Og miljøOmrådet fOr at 
nedBringe sagsBehandlingstiden Og fjerne den pukkel af klagesager, 
der er Opstået i løBet af de seneste år.  
fra 1. januar 2011 vil alle klager til natur- Og miljøklagenævnet  
Blive inddelt i tre typer med hver sin Behandlingstid. 

natur- og mIlJØklagenævnet

Miljøministeriets nye fælles logo illustrerer  
ministeriets virke og ansvarsområde: Kronen 
af egeløv symboliserer, at ministeriet passer 
på naturen. Samtidig er det en uhøjtidelig 
krone, der med sine åbne linier signalerer  
lydhørhed og folkelighed, og det faste funda-
ment af planlægning og præcision omfatter 
hele ministeriet.
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ed årsskiftet har vi fået et nyt og 

bedre Miljøministerium. 

Sådan lyder min konklusion på de æn-

dringer, som er trådt i kraft 1. januar 

2011.

 For med færre styrelser er der ingen 

tvivl om, at erhvervsliv og kommuner 

nu får en enklere og mere logisk ind-

gang til Miljøministeriet.

 Det bliver simpelthen enklere at 

samarbejde med Miljøministeriet for de 

mange mennesker, som samarbejder 

med Miljøministeriet i det daglige.

 Med flytningen af kontrol, godken-

delses - og tilsynsfunktionerne på 

virksomhedsområdet til Miljøstyrelsen 

får dansk erhvervslivet i endnu højere 

grad en primær indgang til ministeriet; 

nemlig Miljøstyrelsen.

 På samme måde får kommunerne en 

mere logisk indgang til ministeriet, nu 

hvor for eksempel de vigtige natur-

planer i regeringens Grøn Vækstpakke 

fremover hører hjemme i en og samme 

styrelse, nemlig Naturstyrelsen.

velKommen til  
et nyt og bedre 
miljøministerium
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 Endelig bliver det også enklere at 

klage over en afgørelse, når alle klager 

skal rettes til en og samme instans, 

nemlig Miljø- og Naturklagenævnet.

 For den almindelige naturbruger 

eller gæst i statsskovene bliver tingene 

lige så enkle som de hele tiden har 

været, blot med den forskel at de nu 

skal gå til Naturstyrelsens hjemmeside, 

hvis de vil forberede turen hjemme ved 

computerskærmen.

 Alt i alt synes jeg, vi hermed står 

tilbage med et mere enkelt og effektivt 

ministerium, og det glæder mig. For vi 

har pligt til løbende at trimme organi-

sationen, sådan at pengene bruges så 

effektivt som muligt. 

 Jeg hilser derfor organisationsæn-

dringerne velkommen, og jeg forven-

ter, at de nye synergieffekter vil udvikle 

det faglige niveau i hele ministeriet 

yderligere. Jeg både håber og tror, vi 

alle kommer til at mærke forbedringer-

ne i dagligdagen i det kommende år. 

Velkommen.

af mIlJØmInISter  karen ellemann

3
decentrale
enheder

Miljøstyrelsen

Direktør
Lars Hindkjær

21
decentrale
enheder

Naturstyrelsen

Direktør
Niels Christensen

Natur- og
Miljøklagenævnet

Formand
Anne-Marie Rasmussen

Minister

Karen Ellemann

Departementet

Departementschef
Marianne Thyrring


