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Det Kongelige Danske                    Landhusholdningsselskab 

 

Virksomhedslederpris og Forårskonference 2016 Program 

 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab uddeler i samarbejde med 

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, KU-Science, og Nordea, 

Virksomhedslederprisen onsdag den 30. marts hos 

Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning 

 

 

Program: 

09.45-10.15: Ankomst og kaffe 

10.15-10.30: Velkomst ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau. 10.30-

10.30-11.05: Jordbrugets indtjening - nu og fremover. Jakob Vesterlund Olsen, Institut  for 

Fødevare-  og Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og debat. 

11.05-11.40: Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling. Henning Otte Hansen, Institut for 

Fødevare- og Ressourceøkonomi, Præsentation, spørgsmål og debat. 

11.40-11.50: Kort pause 

11.50-12.15: Nordea, dansk landbrug og finansiering. Indlæg ved Torben A. Petersen Nordea 

12.15-12.45: Frokost. 

12.45-13.15: Landbrugets gælds- og finansieringssituation Michael Friis Pedersen, Institut for 

Fødevare- og Ressourceøkonomi. Præsentation, spørgsmål og debat. 

13.15-13.45: Heden & Fjorden og rådgivning af danske landmænd. Karriererådgiver Dorte 

Kvistgaard og Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen.  

13.45-13.55: Spørgsmål og debat. 

13.55-14.10: Kaffepause 

14.10-14.30: Hvordan er udsigterne for dansk landbrug? Et anderledes perspektiv. Chefstrateg 

Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S og 

præsidiemedlem i Landhusholdningsselskabet Præsentation. 

14.30-14.40: Spørgsmål og debat. 

14.40-14.45: Kort Pause 

14.45-15.15: Offentliggørelse af de tre vindere: Begrundelse, vindernes præsentation og 

præmieoverrækkelse. 

15.15-15.30: Afrunding ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik Lüttichau. 

 

 

16.00 Generalforsamling i Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab 
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Det Kongelige Danske                    Landhusholdningsselskab 

 

Frederik Lüttichau, præsident for Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab.  

Velkomst. Hvor er landbruget på vej hen? Barrierer og muligheder for dansk landbrug 

fremover 

 

 

 

Jakob Vesterlund Olsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi  

Jordbrugets indtjenings - nu og fremover. Hvordan ser det ud med landbruget indtjening - 

aktuelt og i de kommende år? Forskelle mellem produktions- grene, størrelse m.m. Hvad er 

de væsentligste udfordringer for landbruget i de kommende år? 

 

 

Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Agro- og 

fødevareindustriens situation og udvikling. Landbrugets forarbejdnings- og 

forædlingsvirksomheder bliver stadig vigtigere for landbruget. Hvordan klarer disse 

virksomheder sig, og hvilke udfordringer står de overfor? Der ses herefter på specielt tre 

landbrugsindustrigrene, hvoraf to har klaret sig rigtigt godt, mens én er mislykket. Hvad 

er forklaringerne? Hvad er landmændenes rolle? 

Torben A. Petersen, Nordea 

Hvad er bankernes rolle og muligheder, når landbruget er i krise? Hvorledes ser Nordea på 

landbrugets aktuelle økonomiske situation - og er der løsninger? Kan landbruget 

konkurrere med andre erhverv, når det gælder adgang til lånekapital? Hvad ser Nordea 

især på, når den skal vurdere kreditværdighed og projekter i landbruget? 

 

Michael Friis Pedersen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Landbrugets gælds- 

og finansieringssituation. Er den finansieringsmæssige situation for landbruget gået fra den 

ene yderlighed til den anden? Findes der en gylden middelvej, hvor den førte kreditpolitik på 

den ene side ikke fører til kredit- og ejendomsprisbobler, men på den anden side tillader et 

investerings- niveau, der giver mulighed for løbende teknologisk og strukturel tilpasning? 

 

Dorte Kvistgaard og Jacob Schmidt Rossen, Heden & Fjorden 

Professionelle karriereveje er `in` og er meget højaktuelle i dansk landbrug og 

fødevareproduktion - for dem der `vil noget`!  

Fremtidens landbrugs- og fødevarevirksomheder stiller stadigt nyere og større krav til 

kompetencer. Med Heden & Fjordens karriereplansrådgivning får du som ung landmand 

sparring til at indsamle de rigtige kompetencer til dit CV, så du har de bedste kort på hånden 

til at få en succesfuld fremtid i dansk landbrug og fødevareproduktion, hvad enten du vil være 

selvstændig virksomhedsejer, eller være en del af det primære landbrugs mange følgeerhverv. 

Karriererådgiver Dorte Kvistgaard og Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen fra 

Heden & Fjorden, vil med eksempler fra virkelighedens verden, fortælle om hvordan du som 

ung i landbrugserhvervet, kan give dig selv det bedste afsæt for en god fremtid i et godt 

erhverv. 
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Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S 

Hvordan er udsigterne for dansk landbrug? Et anderledes perspektiv. Hvordan vil priserne 

på landbrugsejendomme udvikle sig fremover? Kan man forudsige priserne på korn, mælk 

og kød? Og hvad er udsigterne? Hvad er de grundlæggende problemer i dansk landbrug - 

og hvilke råd kan man give kommende unge landmænd? 
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