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Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 

Københavns Universitet 
 

 
 

 

 

Efterårskonference 
 

Mandag den 13. november 2017 på KU Science (tidligere Landbohøjskole) Bülowsvej 

17, 1870 Frederiksberg C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01 

 

 

Udfordringer og muligheder  

for fremtidens landmænd 

 frem mod 2025  

-  

uddeling af agrarøkonomprisen 
 
Landskabet for fremtidens landmænd ændrer sig hele tiden. Forandringen er drevet af 

økonomiske og politiske faktorer sammen med den teknologiske udvikling. Faktorer, der 

har forskellig betydning og hastighed over tid.  

 

Fremtidens professionelle landmænd skal i endnu højere grad tænke 360 grader rundt som 

ejere eller driftsledere af de stadig større heltidsbedrifter.  

De skal træffe de rette strategiske personlige valg for på den ene side at imødegå de 

løbende udfordringer og på den anden side være i stand til at udnytte fremtidens 

muligheder – evt. også i udlandet.   

 

Efterårskonferencen sætter fra forskellige perspektiver fokus på nogle af de centrale 

udfordringer og muligheder de kommende 5-10 år – også med særligt fokus på de unge, 

der er på vej til at etablere sig.  

 

På konferencen uddeles også årets Agrarøkonompris.    
 

Sekretariat 
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Efterårskonference - program 
Mandag den 13. november 2017 på KU Science (tidligere Landbohøjskole) Bülowsvej 17, 

1870 FrederiksbergC. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01 

 

Udfordringer og muligheder for fremtidens landmænd 

frem mod 2025  
 

9.00 - 9.30  Morgenkaffe og registrering 

 
9.30 - 9.40  Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab 

 
9.40 - 10.05  De politiske og økonomiske rammer – i EU og i Danmark,  

 Martin Merrild, formand for Landbrug og Fødevarer  

 

10.05 - 10.20 Spørgsmål og diskussion 

 

10.20 - 10.35   Den strukturmæssige ramme – status og pejlemærker.  

Seniorrådgiver Henning Otte Hansen, IFRO, KU 

 

10.35 - 10.55   Forpagtning – udvikling og økonomisk potentiale  

Forsker Jakob Vesterlund Olsen, IFRO, KU 

 

10.55 - 11.05  Spørgsmål og diskussion 

  

11.05 - 11.20  Kaffepause 

 
11.20 - 11.40  Hvor ser bankerne udfordringerne og mulighederne – og hvad bliver kravene fra den  

finansielle sektor. 

Landbrugsdirektør Torben A. Petersen, Nordea  

 

11.40 - 11.50   Spørgsmål og diskussion 

11.50 - 12.00 Motivering af dommerkomiteens bedømmelse: Torben A. Petersen, Nordea 

 
12.00 - 12.05  Overrækkelse af Agrarøkonomprisen ved Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer, 

Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau og Torben A. Petersen, 

Nordea 

 
12.05 - 12.20 Præsentation af vinder-projekter 

 
12.20 - 12.40 Frokost 

 

12.40 - 13.00  Præcisionslandbrug – teknologiske muligheder og økonomisk potentiale 

       Lektor Søren Marcus Pedersen, IFRO, KU  

 

13.00 - 13.10 Spørgsmål og diskussion 

 

13.10 - 13.40 Krav til kompetencer og kompetenceudvikling for fremtidens landmænd. 

Niels Quist-Jensen, tidligere forstander Nordjyllands Landbrugsskole  
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13.40 - 13.50 Spørgsmål og diskussion 

13.50 - 14.15  Landmandens økonomiske/finansielle viden - forudsætninger og muligheder.  

Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Demetra Fondsmæglerselskab A/S og præsidiemedlem  

i Landhusholdningsselskabet  

 

14.15 - 14.25  Spørgsmål og diskussion  

 

14.25 - 14.45 Kaffe og kage 

 

14.45 - 15.15  Landbrug i udlandet – Myter og muligheder 

Johannes V. Hansen, Danish Farmers Abroad  

 

15.15 - 15.25  Spørgsmål og diskussion 

 

15.25 - 15.30 Afslutning ved Frederik Lüttichau 
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Frederik Lüttichau, præsident for Det kgl. Danske 

Landhusholdningsselskab Velkomst. De politiske og økonomiske forhold og 

den teknologiske udvikling vil give fremtidens landmænd store udfordringer og 

muligheder frem mod 2025. Men hvilke er de vigtigste – på EU-plan og i 

Danmark? Der skal træffes mange valg. Har fremtidens heltidslandmænd de 

rette kompetencer? Og hvor kommer udviklingen til at ske?   

 

Torben A. Petersen, landbrugsdirektør, Nordea 

Hvor ser bankerne udfordringerne og mulighederne- og hvad bliver kravene fra 

den finansielle sektor? Effektivitet og produktivitet i sammenhæng med 

investeringer, finansiel performance, konkurrencekraft og virksomhedsledelse – 

Hvordan sikrer vi at fremsynethed på alle parametre kan stå distancen? 

 

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer 

Hvilke pejlemærker er der for de politiske og økonomiske rammer frem mod 

2025 – i EU og i Danmark? Hvilke udfordringer og muligheder giver den fælles 

landbrugspolitik i EU efter 2020 og Brexit? Hvad med den nationale regulering?   
 

 

Henning Otte Hansen, seniorrådgiver, Institut for Ressource- og 

Fødevareøkonomi, KU  

Der er nu under 10.000 heltidsbedrifter i Danmark. Hvor er vi i 2025? Hvad er 

driverne? Hvilke særlige udfordringer og muligheder giver det? 

 

 

 Jakob Vesterlund Olsen, forsker, Institut for Ressource- og 

Fødevareøkonomi, KU Det forpagtede areal er fordoblet i de sidste 30 år, og 

udviklingen ser ud til at fortsætte – hvad er baggrunden for den forventede 

udvikling? Hvordan er økonomien for bortforpagter, og hvem forventes at være 

interesseret i bortforpagtning? Hvad er fordele og ulemper for forpagteren med 

øget brug af forpagtning?  

 

Søren Marcus Pedersen, Lektor, Institut for Ressource- og 

Fødevareøkonomi, KU 

Hvordan ser udbredelsen af præcisionsjordbrug og den teknologiske udvikling 

indenfor variable tildeling af hjælpestoffer og autostyring ud i Danmark? Hvad 

er det økonomiske potentiale for landmanden samt potentielle miljøgevinster for 

samfundet? Hvilke udviklingstendenser er der inden for præcisionsjordbrug i 

Europa? 

 

Svend Jørgen Jensen, Chefstrateg, Demetra Fondsmæglerselskab A/S  

Har landmanden den fornødne indsigt til at arbejde med identifikation af 

finansielle risici – og har landmanden den fornødne indsigt i håndteringen af 

disse risici og ved landmanden, hvordan en overvågning foregår? Hvilke 

strategiske/taktiske overvejelser ligger bag beslutningsprocessen?  Hvilke 

organisationer har ansvaret for at landmanden er klædt ordentlig på til mødet 

med de finansielle købmænd?   

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEq6LUmMjWAhUFD5oKHc6CDB8QjRwIBw&url=http://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/nordea-frygt-ikke-udl%C3%B8b-af-afdragsfrie-l%C3%A5n-frygt-indtjeningsproblemer&psig=AFQjCNHxNyNDPsFlzEQI7LNhmpoObOWvIQ&ust=1506698823770157
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Niels Quist-Jensen, tidligere forstander Nordjyllands Landbrugsskole 

Landmandens rolle som leder på den enkelte bedrift er væsentlig ændret de seneste 

årtier og vil fortsat være under forandring i takt med kompleksiteten i produktionen 

øges og at samspillet med samfundet bliver større. Har den næste generation af 

ledere på heltidsbedrifter de nødvendige kompetencer for at imødekomme kravene? 

 

 

Johannes V. Hansen, Danish Farmers Abroad 

Danske landmænd driver landbrug i mere end 40 lande kloden rundt. For nogle har 

dette været en stor økonomisk succes – for andre ikke - ja for nogle en fiasko. 

Hvordan er mulighederne og hvilke udfordringer er der ved etablering af landbrugs- 

produktion uden for landets grænser? 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_jPrTn8XWAhVpb5oKHVhqDuoQjRwIBw&url=http://nibeavis.dk/arkiv/1056-lundbaek-skal-have-ny-forstander&psig=AFQjCNFTKYE4i0U6VigeFlzbYnU1a0p_Ig&ust=1506597590231279
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Arrangører: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og 

Ressourceøkonomi.  
 

Pris:  
For medlemmer af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab: Gratis 

For ikke medlemmer: 500 kr. 

Studerende: 100 kr. inkl. 1 års medlemskab af Det Kgl. Danske 

Landhusholdningsselskab 
 

 

Tilmeldinger sendes til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sekretariat: 

elsebeth@ifro.ku.dk (eller telefon: 35 33 68 91) senest den 7. november. 

 

 
Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til: 

Registreringsnummer: 2011 

Kontonummer: 80 70 007 062 

 

 
Husk at anføre “efterårskonference” og navn. Kontakt sekretariat, hvis der ønskes en 

anden betalingsform. Efter tilmelding og betaling er man automatisk registreret som 

konferencedeltager, og der udsendes ikke yderligere bekræftelse. 
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