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Mød færdige kandidater 

Interview med Helena Christina Gade 

 

Stilling: Chefjurist 

Dimission: 2010 

Arbejdssted: Landbrugsstyrelsen 

Baggrund: Umiddelbart efter endt kandidatuddannelse blev jeg ansat som fuldmægtig i 
Ankestyrelsen, hvor jeg var i fem år, før jeg skiftede til Socialstyrelsen, hvor jeg var i tre år 
og blev forfremmet til specialkonsulent. Nu har jeg været i Landbrugsstyrelsen siden 
februar 2019 og blev chefjurist i februar 2022. 

Hvad sætter du i dag allermest pris på at have med fra din kandidatuddannelse?  

Jeg har især stor glæde af den juridiske værktøjskasse med de forskellige juridiske metoder 
og begreber, selvom landbrugsområdet adskiller sig meget fra andre områder, jeg har lært 
på universitet. Konkret fra studiet er det forvaltningsret, jeg bruger mest her i 
Landbrugsstyrelsen.  

Og så bruger jeg meget min evne til at analysere og finde svar. Det er ikke altid oplagt, 
hvad svaret er, men så kan man spore sig frem til det i den relevante lovgivning.  

Hvordan har dit karriereforløb været? Fra evt. studiejob, frivilligt arbejde til nuværende 
ansættelse. 

Under studiet arbejdede jeg frivilligt hos to forskellige retshjælpssteder og senere i 
Beskæftigelsesministeriets departement.  

Som færdiguddannet blev jeg fuldmægtig i Ankestyrelsen, hvor jeg arbejdede med 
klagesager i fem år. Så skiftede jeg til Socialstyrelsen, hvor jeg sad med puljer og tilskud og 
blandt andet bidrog til regeringens civilsamfundsstrategi.  

I dag er jeg chefjurist i Landbrugsstyrelsen. I de tre år, hvor jeg har været her, har jeg 
benyttet mig af de gode muligheder for at rokere rundt for at prøve noget forskelligt, så jeg 
er nu mit tredje sted i Landbrugsstyrelsen. 

Ændrede dine karrieredrømme sig undervejs i studiet? 

Ja, helt sikkert! Da jeg startede på studiet, havde jeg en idé om fokus på familieområdet, 
men det ændrede sig hurtigt, og det har ændret sig flere gange siden. 

Hvad var det mest udfordrende ved overgangen fra studieliv til arbejdsmarked?  
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Det var to vidt forskellige verdener. Under studiet får man mange konkrete opgaver. Som 
færdiguddannet kan man sagtens få nogle arbejdsopgaver, der minder om dem, man løste 
på studiet, men her er det bare virkelighed, og der er rigtige mennesker bag, som dit 
arbejde får effekt på – på godt og på ondt. 

Hvad var det sværeste i dit 1. år som nyansat jurist? 

På studiet havde jeg en god studieteknik, og jeg vidste, hvordan jeg gjorde det godt. Men 
jeg skulle lige bruge lidt tid på at finde ud af, hvordan jeg er god på arbejdsmarkedet.  

Hvad fik dig til at vælge netop det arbejdsområde, du beskæftiger dig med nu? 

Jeg synes, at det er spændende at arbejde i Landbrugsstyrelsen, hvor vi har en helt central 
rolle i et stort og vigtigt erhvervsområde i Danmark – med mulighed for at være en del af 
den grønne dagsorden. Vi skal balancere de politiske ønsker og EU-regler på den ene side, 
samtidigt med at vi skal finde løsninger, der virker i den praktiske virkelighed for 
landmænd og virksomheder samt vores administration på den anden. Vi har en stor  
kontaktflade, både internt og eksternt. 

Og så er der tre hovedopgaver i en styrelse som denne: Vi skal udvikle ny lovgivning og 
løsninger, der skal møde fremtidens behov og ønsker. Vi skal sørge for, at driften kører 
med korrekt sagsbehandling. Og vi skal se bagud og rydde op, når vi fx har lavet fejl eller 
får noget konkret kritik fra Rigsrevisionen. Det er tre meget forskellige måder at arbejde 
på, og det er med til at gøre mit arbejde spændende og udfordrende. 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? 

Det er meget forskelligt, men ofte starter og slutter jeg min arbejdsdag med at sikre, at jeg 
har et godt overblik. Vi har ”stilletid” om formiddagen, så der løser jeg nogle konkrete 
opgaver. Det kan fx være at forberede til møder, at kvalitetssikre juristers fortolkning af en 
regel eller at arbejde med vores juridiske standardformuleringer. Der er typisk flere møder 
i løbet af dagen, hvor jeg koordinerer, lytter eller sparrer med mine kolleger, på tværs af 
styrelsen, med ministeriet eller erhvervet.  

Hvilke konkrete opgaver har du? 

Lige nu har jeg – som fagligt fyrtårn på det juridiske område – ansvar for at styrke 
kvaliteten på det juridiske område og at forstærke og udbygge det juridiske sparringsmiljø 
og netværk blandt 12 jurister og to jurastuderende i vores enhed. Det er mig, de kan gå til, 
når der er behov for hjælp med principielle juridiske afklaringer og fortolkninger. Jeg er 
med til at sikre, at vores enhed skriver regler, der omsætter de faglige mål, giver mening i 
erhvervet, og er til at administrere. Jeg arbejder også med at styrke det juridiske 
samarbejde og netværk på tværs af de andre enheder i styrelsen. Og så er jeg enhedens 
primære kontaktperson til Landbrugsstyrelsens jurakontor og Departementets retskontor.  

Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejde? Hvilke fagelementer benytter du dig 
dagligt af? 

Landbrugsområdet er meget fagspecifikt, og det betyder, at det, jeg primært kan tage med 
mig fra uddannelsen, er bachelorfagene som fx forvaltningsretten, forfatningsretten og 
grundlæggende EU-ret. Og så trækker jeg meget på de juridiske metoder – jeg ved, 
hvordan jeg skal tænke som jurist, og hvad jeg skal have fokus på rent juridisk.  

Hvad er det bedste ved dit job? 
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Jeg kan godt lide, når jeg lykkes med mine opgaver, og når jeg kan se, at jeg  er med til at 
påvirke den grønne dagsorden. Jeg har fx betjent ministeren en del, da jeg har arbejdet 
med landbrugets fonde, hvor jeg nu kan jeg se et helt konkret resultatet af noget af det 
forarbejde, jeg har været involveret i: Politikerne har endelig besluttet at oprette en ny 
plantefond. Det er meget tilfredsstillende, når man kan se, at man kan være med til at gøre 
en forskel. 

Og så har jeg fået en rolle i forhold til at sikre en høj faglig kvalitet og en stærk 
forvaltningskultur, blandt andet ved at sikre høj faglig motivation, løbende videndeling på 
tværs og stærke hjemler via godt lov- og bekendtgørelsesarbejde. Det er meget 
meningsfuldt for mig. 

Er der nogle ting, man skal være opmærksom på/være indstillet på, hvis man gerne vil 
have en jobfunktion som din? 

Man skal være forberedt på, at der er en stejl indlæringskurve – uanset hvilket job man får. 
Så man skal ikke være bange for, at man ikke kender fagområdet. Det er bare om at springe 
ud i det, så skal man nok lære det.  

Som jurist skal man finde ud af, hvornår man skal dyrke flueknepperiet, som vi kan være så 
gode til – nogle gange kræves det, men man skal finde balancen, for ellers kan 
opgavemængden blive uoverstigelig. Og så skal man tale et helt almindeligt dansk. Drop 
kancellisproget, for det går hen over hovedet på folk – både kolleger og borgere. 

Hvis du skulle tage jurastudiet om, hvad ville du så gøre igen? Hvad ville du fokusere 
mere på/gøre mere af? 

Hvis jeg ser på min kandidat, ville jeg have valgt mere bredt og have flere forskellige f ag, fx 
miljøret, som hænger tæt sammen med landbrug. Jeg var lidt for specifik på de 
fagområder, jeg syntes var spændende på det tidspunkt. Når jeg ser tilbage på mine 10 
arbejdsår, har jeg nemlig lavet rigtig meget forskelligt.  
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