
FRA STRESSET ANLÆGSGARTNERCHEF TIL MINDFUL KIRKEGÅRDSLEDER  

Der er åbenbart plads til alt i den grønne branche. Selv oplevede 
jeg at arbejde mig op til at være afdelingsleder for Nyanlæg, 
efter at være blevet uddannet først anlægsgartner i 1997 og 
siden landskabs- og anlægsteknolog i 2007. 

Interessen startede tidligt og jeg har altid synes, at det kunne 
være spændende at anlægge haver. Det var klart min favorit-
opgave som anlægsgartner og også i mit uddannelsesforløb 
som teknolog at havedesign og privathaver helt klart havde min 
største interesse. Det var også det, jeg arbejdede videre med 
i mine efterfølgende jobs - først som ansat havedesigner / have-
konsulent siden som anlægsgartner i forskellige firmaer. Jeg 
havde dog lyst til at prøve kræfter med noget mere og fik et job 
som afdelingsleder for Nyanlæg. Desværre var det for stor en 
omgang, og jeg gik ned med stress i november 2012.

Jeg mistede interessen for alt det grønne og koncentrerede 
mig om at komme ovenpå igen og udvikle mine menneskelige 
kompetencer med kurser inden for mindfulness og lignende.
 

Men det skulle vise sig, at den grønne branche rummede flere 
veje for én med min baggrund.

I begyndelsen af 2014 blev jeg nemlig ansat som kirkegårdsleder 
på Ry Kirkegård og her har jeg gavn af hele min brede erfaring 
og uddannelsesbaggrund. Bl.a. gør jeg brug af mine kompetencer 
inden for planlægning, personaleledelse, etablering og omforandring 
af områder og min interesse for planter og design bliver også 
holdt lidt vedlige. De menneskelige kompetencer som jeg har fået 
ved mindfulness, kan jeg bruge både i forbindelse med samtaler 
med pårørende, dialog med ledelsen og personalesamtaler – 
og ikke mindst til at finde min egen ro i det grønne.

Gry Römhild, 43 år – anlægsgartner, landskabs- og anlægsteknolog 
og kirkegårdsleder

DET GRØNNE PARTNERSKAB FRA EUD TIL PH.D.
Vælger du en uddannelse indenfor den grønne branche, vælger du samtidig en karrierevej 
med mange muligheder. Fælles for dem alle er, at du her vil kunne få en central rolle i de 
kommende årtiers arbejde med at skabe bæredygtige byer og grønne byrum; byrum, der 
kan håndtere klimaforandringerne og grønne tiltag, der understøtter FNs 17 verdensmål. 
En karrierevej i den grønne branche kan derfor både foregå på de bonede gulve, med 
himlen over dig som loft eller med jord under neglene – valget er dit!

Vi kalder det fra EUD til Ph.d.

Det grønne partnerskab arbejder for at tiltrække flere unge til de grønne uddannelser 
og er bredt forankret på tværs af den grønne branche. 

Partnerskabet består af Danske Anlægsgartnere, 3F (den grønne gruppe), Danske 
Landskabsarkitekter, Byggeriets Uddannelser, store og små anlægsgartnerfirmaer 
fordelt over hele landet, AMU Nordjylland (Sandmoseskolen), Jordbrugets Uddan-
nelsescenter, Kold College, ZBC, Erhvervsakademi Aarhus, Københavns Universitet 
samt Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde.


