
FÆRDIGUDDANNET OG VIRKSOMHEDSEJER SAMME DAG 

Da jeg afsluttede min uddannelse til jordbrugsteknolog den 25. 
juni 2019, skete det med et brag: Jeg fik et 12-tal for min 
afsluttende opgave og startede min egen virksomhed – Trædal 
Anlægsgartneri – samme dag. Inden jeg kunne være klar til 
reception og fest om eftermiddagen i Aarhus sammen med alle 
mine medstuderende, var jeg således i gang hos mine første 
kunder fra morgenstunden. 

Inspirationen til at vælge den grønne vej stammer hjemmefra, 
hvor jeg som ung var glad for at arbejde i mine forældres 
landbohave og blev også inspireret af Hokus Krokus-program-
merne i fjernsynet. Efter 10. klasse og HTX studentereksamen 
var jeg værnepligtig i Beredskabsstyrelsen og fik bagefter job 
hos Anlægsgartnerfirmaet Kim Lundager som ufaglært medar-
bejder. Efter et halvt år som ufaglært indgik jeg en lærekontrakt 
som anlægsgartnerelev i firmaet og fik mit svendebrev fra JU 
Århus i maj 2011. 

I de næste år arbejdede jeg på en planteskole og hos forskellige 
anlægsgartnerfirmaer, indtil jeg blev ansat på Silkeborg Kirke-
gård i 2013. Her havde jeg bl.a. ansvaret for den nye skovkirke- 

gård og blev rigtig glad for at rådgive og vejlede gravstedsejerne 
om anlæg og pleje af deres gravsteder. 

Men jeg havde længe haft en drøm om at kaste mig ud i livet 
som iværksætter og starte egen virksomhed - en virksomhed 
jeg selv kan få lov til at præge i retning af faglighed, miljø 
og bæredygtighed med udnyttelse af naturens egne processer. 
Derfor valgte jeg at begynde på jordbrugsteknologstudiet på 
Erhvervsakademi Aarhus i 2017.

I 2019 kunne jeg således med mere end 10 års erfaring med 
pleje-, anlæg- og rådgivningsarbejde endelig starte min egen 
virksomhed.

Per Martin Trædal Jensen, 33 år – anlægsgartner og jordbrugs-
teknolog

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.

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.


