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Landbrugschef Per Meinert
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• Landbrugscenter Sjælland & Øerne

• 20 medarbejdere

• 15 rådgivere, heraf 2 under uddannelse

• Satellit - kontor i Nykøbing F.
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Risiko i en volatil verden

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Landbruget er det seneste årti ramt af så mange negative hændelser, at man rent statistisk skal 1.000 år tilbage for at finde et lige så skidt årti.Finanskrise, russisk importforbud, ophør af mælkekvoter, massiv tørke og et igangværende Brexit. Landbruget har det seneste årti været ramt af usædvanligt mange negative hændelser, og det truer flere landbrugs eksistens og gør det svært for mange at absorbere økonomiske stød.Det påpeger Ejnar Schultz, direktør, Seges, som har set på risikoen for, hvor tit landbruget rammes af så mange uheldige ting i løbet af kort tid."En meget voldsom finanskrise kan man regne med hvert 80. år og en voldsom handelskrig som Ruslandskrisen kan man regne med hvert 20. år. Midlertidig overproduktion som følge af en markant liberalisering som mælkekvotens ophør kommer nok hvert 20. år og det samme med en voldsom tørke", siger han og fortsætter:"Sandsynligheden for at landbruget rammes af så mange negative hændelser på så kort tid, er meget lille men det er ikke desto mindre den situation landbruget befinder sig i. Man skal statistisk set 1.000 år tilbage for at finde et årti, hvor lige så meget går galt på en gang".Flere risikerer konkursUnder finanskrisen i 2008-2009 faldt priserne både på produkter og jord markant, og der opstod finansielle tab. Det rettede sig lidt, men da eksporten til Rusland med ét slag pludselig ophørte, faldt priserne igen markant.Så ophørte mælkekvoten, hvilket i en periode gav en større produktion af mælk og dermed prispres. Endelig har der i år været den værste tørke siden DMI begyndte at måle på det for mere end 100 år siden. Den forventes med det seneste skøn fra Seges at udløse et tab på 6,4 mia. kr."Alene tørken i år vil gøre 200-300 heltidsbedrifter, der har haft en sund økonomi, økonomisk uholdbare på længere sigt og yderligere 200-300 går fra at være robuste til at blive sårbare. Der vil være flere, der risikerer at gå konkurs", siger Ejnar Schultz.Det skal dels ses i forhold til, at der er 9.500 heltidsbedrifter i alt, dels at der allerede er ca. 1.500 heltidslandbrug, der allerede inden høsttabet var i en vanskelig økonomisk situation. Mange af dem har kæmpet med dårlig økonomi siden finanskrisen.Færre råvarerDen mindre indtjening vil føre til, at landmænd udskyder eller annullerer investeringer og reducerer vedligeholdelsen af bedriften."Det er meget uheldigt, fordi det svækker konkurrenceevnen på længere sigt. Hvis landmændene fremskynder slagtninger, vil det også ramme slagterier og mejeriers råvaregrundlag på lidt længere sigt", siger han.Store tabTørken rammer de forskellige typer landbrug vidt forskelligt. Rene planteavlere på god jord har de mindste tab, mens økologiske mælkeproducenter vil stå med de største tab, viser regneeksempler fra Seges.



Risikofaktorer – set med bankens øjne

De gamle travere – f.eks. 

• Virksomhedslederevner

• Effektivitet

• Sygdomsudbrud (mere aktuelt)

• Pris - udsving – in- og output - volatilitet

• Finansiel robusthed – eks. at kunne håndtere 
midlertidige prod.-/salgsstop

• Miljølovgivning

• Anden lovregulering

• Rente
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”Nye” risikofaktorer 

• Klima
– Klimaforandringer
– Klimadagsorden ”license to deliver”

• Bæredygtighed
– Forbrugerholdninger (trends)
– Ressourceforbrug / miljøpåvirkninger
– Etik

• Governance (større og større bedrifter)
– Ejerstrategi (ejerskifte)
– Forretningsstrategi (lønsomhed)
– Risikostyring



Corporate goverance systemet

Direktion

Medlemmer, ejere, 
aktionærer

Ejere / Aktionærer

Bestyrelse

Checks and 
balancesAktivt ejerskab

Value creation
Strategy & performance

Risk management
Ressource allocation
Ethics & Organisation

Checks and 
balances



Bestyrelsens ABC
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• Fortrolighed / tavshedspligt
• Uafhængighed
• Kommunikation mellem møderne
• Arbejde som et team
• Det er bestyrelsens medlemmer, der har ansvaret for de beslutninger, de 

træffer
• Bestyrelsen har det overordnede ansvar – Direktionen har driftsansvar
• Hvilken governance ønsker vi ?



Røde Lamper
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• Sammenblanding af roller – ejer, bestyrelse, ledelse

• Selskabets interesse og optikken på ejerinteresse Vs. Stakeholder interesser

• Uklar ejer-strategi eller flere ejere som er grundlæggende uenige om retningen

• Utilstrækkelige kompetencer og uafhængighed i bestyrelsen

• Mangel på orden i penalhuset

• Ingen strategi – opportunistisk

• Manglende viden om konkurrenter og kunder/marked

• Mangelfuld risikostyring

• Mangelfuld forståelse for værdiskabelse og finansiel ledelse

• Informationsniveau i Årsrapport

• Uforklarlig sammenhæng i nøgletal eller negativ økonomisk udvikling
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Sustainability Report



Økonomi
Miljø

Social

• En økonomisk sund virksomhed
• Organisering og ledelse
• Risiko styring
• Likviditet
• Nye bæredygtige specialprodukter eller 

forretningsområder

• Ressourcestrømmene
• Nedbring miljøpåvirkning
• Jordens frugtbarhed
• Biodiversitet
• Bæredygtighed

• Arbejdsvilkår
• Livskvalitet
• Værdsættelse i lokalområdet
• Arbejdsroller
• Dyrevelfæld
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De tre bundlinjer, hvordan arbejder du med dem?



Spørgsmål / dialog
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