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Efterårskonference

Onsdag den 23. november 2016 på KU Science (tidligere Landbohøjskole) Bülowsvej
17, 1870 Frederiksberg C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01

Landbrugets produktivitet
- Løsning eller problem?

Dansk landbrug og den enkelte landmænd bliver mødt af et løbende krav om øget
produktivitet for at kunne klare sig i den globale konkurrence. Samtidig skal pro-
duktivitetsudviklingen være økonomisk fordelagtig for den enkelte landmand og
miljø- og klimamæssigt bæredygtig for samfundet. Efterårskonferencen sætter fra
forskellige perspektiver fokus på, om produktiviteten og den fremtidige produkti-
vitetsudvikling er løsningen, eller om den er en del af problemet for dansk land-
brug – og hvilke barrierer og muligheder, der er for at udnytte potentialet.
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Efterårskonference - foreløbigt program
Onsdag den 23. november 2016 på KU Science (tidligere Landbohøjskole) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01

Landbrugets produktivitet - løsning eller problem?

9.00-9.30 Morgenkaffe og registrering

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

9.40-10.05 Hvilken betydning har landbrugets effektivitet for bankerne? Torben A. Petersen, Nordea

10.05-10.30:Strukturudvikling og effektivitet i landbruget: Globale tendenser
Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

10.30-10.45: Spørgsmål og diskussion

10.45-11.00  Kaffepause

11.00-11.30 Er produktivitet løsningen for landbruget? Martin Merrild,Landbrug &Fødevarer

11.30-11.40: Spørgsmål og diskussion

11.40-11.50:  Motivering af dommerkomitens bedømmelse: Torben A. Petersen, Nordea

11.50-11.55 Overrækkelse af Agrarøkonomprisen ved  Martin Merrild, Landbrug & Fødevarer,
Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau og Torben A. Petersen, Nordea

11.55-12.10 Præsentation af vinder-projekter

12.10-12.30 Et konkurrencebarometer for dansk landbrug Mette Asmild. Professor.
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

12.30-12.35:Spørgsmål og diskussion

12.35-13.15 Frokost

13.15-13.40 Produktivitet i planteavlen: Nye perspektiver i planteforædlingen.
Asbjørn Børsting, direktør Crop Innovation Denmark

13.40-14.00:Landbrugets fremtid: Er stigende effektivitet vejen frem?
Søren Kjeldsen-Kragh, professor emeritus IFRO

14.00-14.15:Spørgsmål og diskussion

14.15-14.45 Effektivitet og konkurrenceevne i en verdensledende dansk agrovirksomhed: KMC
CFO Henrik Borum, KMC

14.45-15.00:Spørgsmål og diskussion

15.00-15.15 Kaffe og kage

15.15-15.45 Produktivitet - et dilemma?Professor, tidligere overvismand, Niels Kærgård, Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi

15.45-15.55 Spørgsmål og diskussion

15.55-16.00 Afslutning ved Frederik Lüttichau
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Frederik Lüttichau, præsident for Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab.
Velkomst. Hvor er landbruget på vej hen? Er fortsatte produktivitetsstigninger i
landbruget løsningen? Er de et problem? Er der andre løsninger?

Mar tin Merrild, formand for  Landbrug & Fødevarer
Er produktivitet løsningen for landbruget?Rådgivningen er en central drivkraft for
den løbende effektivisering – bl.a. ved at bringe ny viden fra forskning og udvikling
til praktisk anvendelse hos stadig mere diverse grupper af landmænd. I øjeblikket
pågår en stor evaluering af og diskussion om fremtidens landbrugsrådgivning.  Kan
rådgivningssystemet levere varen?

Torben A. Petersen, Nordea
Hvilken betydning har landbrugets effektivitet for bankerne? Øget produkti-vitet og
effektivitet kræver investeringer, og samtidig skal landbruget konkurrere med andre
erhvervssektorer om arbejdskraft og især kapital.  Hvad skal landbruget/landmæn-
dene gøre/vise for at kunne stå distancen?

Mette Asmild, Institut for  Fødevare- og Ressourceøkonomi
Dansk landbrugs konkurrenceevne, udtrykt ved transformeringen af omkostninger til
indtægter under de givne produktionsmuligheder, analyseres i forhold til en række
europæiske landes landbrug i perioden fra 2004 til 2012. Analyserne omhandler både
en sammenligning af produktionsmulighederne mellem landene, og også udnyttelsen
af disse muligheder inden for landene

Niels Kærgård, Institut for  Fødevare- og Ressourceøkonomi
Produktivitet - et dilemma? Landbrugets effektivitet/produktivitet er afgørende for den
enkelte landmand og har betydning for sektorens samfundsmæssige betydning. Der
er/kan være dilemmaer mellem hvad der er optimalt for den enkelte landmand, for
landbrugssektoren og for samfundet

Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Er landbruget underlagt globale vilkår, som gør strukturudvikling og øget
produktivitet nødvendig for at overleve som landmand? I hvilken retning går
landbruget globalt set, og hvilken betydning får internationale markeder og
konkurrenter fremover?

Asbjørn Børsting, direktør Crop Innovation Denmark
Planteforædlingen er en central del af løsningen på de globale klima- og
ernæringsudfordringer. Det er afgørende, at de internationale videnskabelige og
forretningsmæssige styrkepositioner omsættes til bæredygtig vækst i produktion. Det
er også afgørende at udnytte nye muligheder med nye avancerede teknologier

Henrik Borum, CFO, KMC
Effektivitet og konkurrenceevne i en verdensledende dansk agrovirksomhed: KMC.
Effektivitet er en afgørende konkurrenceparameter, men hvordan udvikles og sikres
effektiviteten i virksomheden? Hvilke andre konkurrenceparametre findes der, og
hvordan sikres samspillet? Hvad gør KMC for at bevare og styrke selskabets
internationale konkurrenceevne?

Søren Kjeldsen-Kragh, professor  Inst. for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Hvad er produktivitet, effektivitet og konkurrenceevne? Opfattelsen i dansk
landbrug har været den, at der nærmest i ubegrænset grad er størrelsesøkono-
miske fordele, som skyldes effektivitetsmæssige fordele. Man har fulgt denne
udvikling siden strukturudviklingens start i 1960. Er det den vej vi skal fortsætte?
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Arrangører: Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab og Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi i samarbejde med JA.

Pris:
For medlemmer af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab: Gratis
For ikke medlemmer: 500 kr.
Studerende: 100 kr. incl. 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 17. 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.

Det endelige program uploades på www.1769.dk


