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or          Birkely

FAKTA

HVAD LAVER BIRKELY ANLÆGSGARTNER A/S?
Anlægsgartnerne laver alt omkring en bygning. De slår græs, 
planter træer, klipper hæk, laver træterrasser, indkørsler og fli-
searbejde både hos private og erhverv.

Hos Birkely A/S har de tre farver, de går ud fra. Grøn, grå og hvid.

Den grønne gartner laver alt inden for botanikken, det der kan 
vokse, mens de grå gartnere lægger indkørsler, og har alt med 
fliser, sten og grus at gøre.

Udover disse to har de også en hvid, som er vintertjenesten, hvor 
de blandt andet sørger for at salte om vinteren.

Det, der fylder mest hos Birkely A/S, er den grå afdeling. Den fyl-
der omkring 65 procent af deres omsætning.

FAKTA

BIRKELYS HISTORIE
Jesper Birkely startede i 1991 som selvstændig anlægsgartner. 
Det var med drømmen om at skabe en virksomhed, hvor kvalitet 
og kreativitet var i højsædet.

Det startede som et deltidsfirma, mens Jesper Birkelys kone Ma-
ria Antkowia underviste på handelsskolen. Det ændrede sig dog, 
da Jesper Birkely medvirkede i TV2-serien "Godt begyndt", den 
første serie af sin art om at gå styr på hus og have.

I dag er Maria Antkowiak fuldtid i firmaet, hvor hun står for bog-
holderi, lønregnskab og markedsføring, mens Jesper Birkely 
stadig er ejer dog sygemeldt frem til udgangen af året. De har i 
øjeblikket 32 ansatte.

John Møller Pedersen kom til Birkely A/S som driftsleder for seks 
år siden.

Vi har aldrig haft så 
travlt, som efter 
coronaen kom.
JOHN MØLLER PEDERSEN

”

sygehuset og lå der i en rum
tid. De skulle overveje, om de
skulle operere eller ej, men
han havde lige præcis førlig-
hed nok, så de besluttede, at
han skulle gå med en halskra-
ve i tre-fire måneder. Den
smed han i juli, fortæller John
Møller Pedersen.

Det gjorde også, at både
Jesper Birkelys 60 års fødsels-
dag i maj og fejringen af ju-
bilæet måtte udskydes, til Jes-
per Birkely igen var på bene-
ne. Det kunne de i starten af

september, og det var ikke så
lidt, de kunne fejre.

Dobbelt så stort overskud
Regnskabet for 2020 viser det
bedste resultat, virksomhe-
den har haft de seneste fem
år. Overskuddet er mere end
fordoblet, og det skyldes
blandt andet den pandemi,
der har påvirket Danmark og
resten af verden i halvandet
år, og det stigende fokus på
klima og grønne områder.

- Da Mette Frederiksen
lukkede Danmark ned den
11. og 12. marts 2020, fik vi
rigtig travlt. Der blev folk
sendt hjem, og de fik øje på
de her haveprojekter, som de
havde udskudt, fortæller John
Møller Pedersen.

- Vi har aldrig haft så travlt,
som efter coronaen kom,
fortsætter han.

En anden grund til dette
kan også være være, at folk
har fået flere penge mellem
hænderne. Desuden er der
godt gang i byggebranchen i
Nyborg men også i Odense,
hvor Birkely A/S også har en
afdeling. Her har de blandt
andet været en del af arbejdet
med letbanen, som har be-
skæftiget fire-fem mand he-
le vinteren.

Vil gøre tingene rigtigt 
første gang
John Møller Pedersen beteg-
ner Birkely A/S som traditio-
nelle anlægsgartnere, og det
har de altid været. De har al-
tid gået op i at gøre tingene
rigtigt første gang. Derfor har
alting også sin egen plads på
værkstedet, som enten står
på rad og række på gulvet el-
ler hængt nøje op på væggen.

Men selvom opgaverne
med at klippe en hæk og fæl-
de et træ ikke har ændret sig
over årene, så har arbejdsgan-
gen alligevel ændret sig en
del.

- I gamle dage, hvis en pri-
vat skulle have lavet et pro-
jekt, kunne de godt finde på
at hive fat på to, tre eller fire
anlægsgartnere, og man skul-
le lave et tilbud til dem, og
der gik priskrig i den. Det gør
jeg stort set aldrig mere. De
ved godt, at det er svært at fin-
de en håndværker, så når jeg
er ude, får jeg stort set altid en
ordre med hjem. Det handler
ikke så meget om prisen me-
re, men om hvornår vi kan få
det lavet, fortæller John Møl-
ler Pedersen.

Herudover er behovet for
dokumentation også steget
væsentligt. Specielt på de
større projekter.

- Vi skal hele tiden kunne
dokumentere vores arbejde,
fordi marginalerne er så små,
og der er ingen, der gider at
betale for ekstraarbejde. Der
er nærmest kommet ameri-
kanske tilstande. Kunderne
er krævende både til de store
projekter men også privat-
kunderne, siger John Møller
Pedersen.

Stærkt forankret på 
hjemmebanen
Birkely A/S har tidligere haft
arbejde både på Sjælland og
i Jylland, men med afdelinger
i Nyborg og Odense får de i
øjeblikket rigeligt med opga-
ver her på Fyn.

De har blandt andet været
med til at lave Torvet i Ny-
borg, forskellige ting hos Ny-
borg Strand og samtidig har
de vedligeholdelsesopgaver
hos Nyborg Gymnasium, Da-
loon og Koppers.

- Nyborg er en pæn stor by
og Odense endnu større, så
for lokale anlægsgartnere
som os, så er der rigeligt i lo-
kalområdet. Vi er stærkt for-
ankret i Nyborg. Det er jo vo-
res hjemmebane, siger John
Møller Pedersen.

Lige nu står 50 virksomheder i kø for at få en elev, der vil uddannes som anlægsgartner. For langt de fleste vil 
det derfor være let at finde en læreplads, hvis man vælger at tage en erhvervsuddannelse og blive anlægs-
gartner. Et håndværksfag der modsat mange af sin slags både tiltrækker mænd og kvinder. Arkivfoto: Kim 
Rune

Stor mangel på 
anlægsgartnere er en 
udfordring
Der er generelt mangel på anlægsgartnere i Danmark, og det 
kan godt blive et problem i et marked, der boomer.

Louise Holmgaard Nielsen
lonie@jfmedier.dk

Nogle af vores 
medlemmer er begyndt 
at booke opgaver ind til 
næste sommer. Det er 
langt ud i fremtiden. 
Sådan har det været i 
noget tid.
MICHAEL PETERSEN, DIREKTØR I 
BRANCHEFORENINGEN DANSKE AN-
LÆGSGARTNERE

”

AUNSLEV: Der er rift om unge
med grønne fingre.

Anlægsgartnere har travlt
som aldrig før i en tid, hvor
folk har fået flere penge mel-
lem hænderne, og corona har
givet folk fornyet glæde for
haver og andre udearealer.
Men det lægger et pres på
virksomhederne, som mang-
ler hænder.

Denne udfordring ser de
også hos Birkely A/S.

- Lige nu er branchens stør-
ste udfordring at få kvalifice-
ret, faglært arbejdskraft. Ar-
bejdet er der og kommer af
sig selv, så vi kunne godt bru-
ge nogle flere, men vi ved, at
de ikke er derude, fordi så
skal vi til at plukke hos vores
konkurrenter, og den krig øn-
sker vi ikke at tage, fortæller
John Møller Pedersen, drifts-
leder hos Birkely A/S.

De mange ordrer kommer
altså i en tid, hvor der er man-
gel på elever. Hos Birkely A/S
har man normalt taget tre
elever ind ad gangen, men i
øjeblikket har de seks elever
for at ruste sig bedst muligt til
fremtiden.

- Vi har en strategi, der
hedder, at hvad vi ikke kan få
udefra, må vi have nedefra.
Hvilket vil sige, at vi skal ha-
ve tre elever, men lige nu har
vi seks. Det kan godt være
svært at have så mange elever.
De skal på skole, det er dyrt,
om vinteren kan vi ikke sen-

de dem hjem, og de skal læres
op, men vi ved bare, at vi bli-
ver nødt til at kunne udklæk-
ke en til to elever hvert eneste
år. På den måde skoler vi vo-
res egne folk helt nede fra.
Det er en strategi, der er gan-
ske fornuftig at have, og næ-
sten alle vores elever fortsæt-
ter, fortæller John Møller Pe-
dersen.

50 virksomheder på 
venteliste
Den samme efterspørgsel ses
i resten af branchen.

- Der er ingen tvivl om, at
der er vanvittigt travlt, fortæl-
ler Michael Petersen, direktør
i brancheforeningen Danske
Anlægsgartnere.

- Nogle af vores medlem-
mer er begyndt at booke op-
gaver ind til næste sommer.
Det er langt ud i fremtiden.
Sådan har det været i noget
tid, fortsætter han.

Det er der ifølge direktøren
to årsager til. Den ene er, at
der generelt er mangel på un-
ge, som vælger en håndvær-

keruddannelse. I anlægsgart-
nerbranchen har de 50 virk-
somheder, som lige nu står
på venteliste for at få lærlin-
ge ind. Det vil sige, de har en
efterspørgsel på 50 elever.

Den anden grund er, at der
er kommet øget opmærk-
somhed på branchen. Det er
til dels sket under corona,
hvor der har været et stort fo-
kus på grønne områder både
privat og i det offentlige. Det
skyldes også, at der kommer
mere fokus på klima og løs-
ninger mod klimaforandrin-
gerne.

Behovet bliver kun større
Det er et problem, der ikke
sådan lige forsvinder i den
nærmeste fremtid, og derfor
peger Michael Petersen også
på en løsning, som skal kom-
me fra politisk side. For et el-
ler andet skal der gøres for at
tiltrække flere til faget. Der er
nemlig ingen tvivl om, ifølge
ham, at behovet bliver større
og ikke mindre i fremtiden.

- Vi kan godt sidde og kla-
ge og klynke, men vi er nødt
til at gøre noget selv. Det er
vigtigt, at man fra politisk
hold kigger på det her. Det er
en politisk indsats, der skal
gøres, forklarer Michael Pe-
tersen.

Hos Danske Anlægsgartne-
re forsøger de også at mar-
kedsføre sig ved at arbejde
sammen med blandt andre
landets erhvervsskoler og
landskabsarkitekter for at vi-
se, hvor mange muligheder
der egentlig er, når man væl-
ger et fag som anlægsgartner.


