
Efterårskonference
Årets efterårskonference bliver afholdt

tirsdag den 17.  november på KU Science
(tidliger e Landbohøjskolen), Bülowsvej
17, 1871 Frederiksberg C.

Vi håber, at mange medlemmer igen mø-
der op til dette arrangement. Program, in-
formation om tilmelding m.m.ses på næste
side.

Sommerudflugt
Sommerudflugten blev i år afholdt den 11.-
12. juni, og turen gik til det østlige Jylland.
Vi besøgte bl.a. Hopballe Mølle, Sejet Plan-
teforædling, Stensballegård Gods, Rohden
Gods og Tirsbæk gods. Se bl.a. fotos ne-
denfor. Overnatning og festmiddag var på
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Medlemsinformation, september 2015

Hotel Vejlefjord. Der var en rigtig god op-
bakning til arrangementet fra medlemmerne,
og det er vi naturligvis meget glade for. Vi
har også fået meget positive tilbagemeldin-
ger fra deltagerne.

Vi kan allerede nu love, at vi også afholder
sommerudflugt i 2016, og tidspunkt og pro-
gram bliver udsendt i løbet af foråret.

Digitalisering
Digitalisering/scanning af af Landhushold-
ningsselskabets arkivalier er nu begyndt. Der
er indtil videre indsamlet knapt ½ mio. kr. i
tilskud. I første omgang bliver Tidsskrift for
Landøkonomi digitaliseret, og her er de før-
ste 100 års udgaver (1814-1914) snart færdi-
ge. Man vurderer, at der indtil videre er mid-
ler til at digitalisere tidsskriftet frem til ca.
1940.
Erik Hovgaard Jakobsen er tovholder på pro-
jektet.

Kontingent 2015
Der mangler endnu enkelte indbetalinger af
kontingent for 2015. Vi beder venligst om, at
kontingentet bliver betalt snarest.

Hopballe Mølle Tirsbæk gods

Stensballegård Gods
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Efterårskonference

Tirsdag den 17. november 2015 på KU Science (tidligere Landbohøjskole) Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg
C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01

Landbruget på katastrofekurs?
Program
9.30-9.40: Velkomst ved Frederik Lüttichau, Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab

9.40-10.10 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

10.10-10.30: Bankernes rolle og muligheder. Søren Porsbjerg, Nordea

10.30-10.45: Spørgsmål og diskussion

10.45-11.00  Kaffepause

11.00-11.30 Landbrugets fremtid ser dyster ud.  Chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Finanshuset
Demetra Fondsmæglerselskab A/S og præsidiemedlem i Landhusholdningsselskabet

11.30-11.40: Spørgsmål og diskussion

11.40-11.45 Overrækkelse af Agrarøkonomprisen ved Landhusholdningsselskabets præsident, Frederik
Lüttichau og Søren Porsbjerg, Nordea

11.45-12.00 Præsentation af vinder-projekter

12.00-12.30Landbrugets fremtidsmuligheder.  Henrik Zobbe, Institutleder, Institut for Fødevare- og
Ressourceøkonomi

12.30-12.45:Spørgsmål og diskussion

12.45-13.30Frokost

13.30-13.50Hvordan kan et lille mejeri overleve og give landmændene en høj mælkepris?  Troels
Holst, Ingstrup Mejeri / Vrejlev Kloster

13.50-14.00:Spørgsmål og diskussion

14.00-14.30Dansk pelsproduktion på et frit marked men meget konkurrencedygtig: Hvordan?
Sander Jakobsen, direktør, Kopenhagen Fur

14.30-14.45:Spørgsmål og diskussion

14.45-15.00Kaffe og kage

15.00-15.30Hvad lærte landbruget af kriserne – og hvordan kommer vi videre? Henning Otte Hansen,
seniorrådgiver, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

15.30-15.40 Spørgsmål og diskussion

15.45-16.00 Afslutning ved Frederik Lüttichau
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Frederik Lüttichau, præsident for Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab.
Velkomst. Hvor er landbruget på vej hen? Truer katastrofen, eller står vi blot
midt i en almindelig markedsnedgang, som ikke varer ved?

Mar tin Merrild, formand for  Landbrug & Fødevarer
Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Hvor er landbrugets rammevilkår
urimelige, og hvad kan samfundet, fødevareindustrien, forskningen og
landmændene selv gøre? Hvad kan samfundet få igen, hvis rammevilkårene
forbedres?

Søren Porsbjerg, Nordea
Hvad er bankernes rolle og muligheder, når landbruget er i krise? Hvorledes
kan landbruget konkurrerere med andre erhverv, når det gælder adgang til
lånekapital? Hvad ser Nordea især på, når den skal vurdere kreditværdighed
og projekter i landbruget?

Svend Jørgen Jensen, Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S
Landbrugets fremtid ser dyster ud. Landmandens gæld er ikke et problem for
driften. Problemet er den manglende inflatoriske udvikling. Den nuværende
situation for mange danske landmænd skyldes den manglende inflation. Det
ville gavne både soliditeten og driften, når inflationen igen begynder.

Henrik Zobbe, Institutleder, Institut for  Fødevare- og Ressourceøkonomi
Landbrugets fremtidsmuligheder. Danske landmænd udnytter ikke
produktionsmulighederne godt nok. De mest økonomisk efficiente danske
producenter er generelt dårligere end de bedste i de andre lande. Blandt
danske landmænd er der et stort potentiale at hente inden for driftsledelse.

Sander Jakobsen, direktør, Kopenhagen Fur
Dansk pelsproduktion har altid opereret på et frit marked uden støtte, men
samtidig er erhvervet meget konkurrencedygtig: Hvordan?  Kan andre
landbrugssektorerer lære noget? Pelsmarkedet er meget ustabilt og
uforudsigeligt, så pelsfarmerne må leve med - og indrette sig under - store
udsving. Hvordan gør man det?

Henning Otte Hansen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Landbruget og hele samfundsøkonomien har været gennem flere kriser de
seneste 10 år. Hvad har skabt disse kriser, og kan vi bedre fremover forudsige -
og måske navigere udenom - kriser? Hvad har landbruget mon lært af kriserne
- og hvordan kommer vi videre?

Tr oels Holst, Ingstrup Mejeri / Vr ejlev Kloster
Hvordan kan et lille mejeri overleve og give landmændene en høj mælkepris?
Få historien om om denne lille mejerivirksomhed, som klarer sig godt, og som
sikrer, at deres mælkeproducenter har en rimelig økonomi trods de usikre
markedsforhold for mejeriprodukter.
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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 10. 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.


