
Kære Medlemmer. 
 
Vi er allerede halvvejs igennem 2010, og Selskabet har haft en del aktiviteter i foråret og sommeren.  
Selskabet har blandt andet uddelt Virksomhedslederprisen og afholdt et seminar for 200 landbrugsskole 
elever. En meget positiv oplevelse, der tydeligt viser, at den næste generation af dygtige landmænd er 
klar til at tage over.  
Derudover har den årlige sommertur været afholdt. Denne gang gik turen til Sverige, hvor vi fik 
set nogle interessante bedrifter og godser, og hvor fokus endnu en gang var på de forskellige 
rammevilkår, der opleves i vores nabolande.  
Senest har Selskabet afholdt en reception for at markere udgivelsen af Tidsskrift for Landøkono-
mi, hvor en række betydningsfulde personer indenfor dansk landbrug havde skrevet om deres 
syn på udviklingen. Det var en positiv eftermiddag, hvor vi fik en række forskellige synspunkter 
på udviklingen af dansk landbrug, samt muligheden for at tale på kryds og tværs. 
 
Med ønsket om en god sommer 
Frederik Lüttichau 
Præsident 

Medlemsinformation, Juli 2010 

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 

Virksomhedslederpris  

Den 17. marts 2010 afholdt Selskabet i samarbejde med 
Nordea og Fødevareøkonomisk Institut for første gang 
uddelingen af Virksomhedslederprisen.  
Virksomhedslederprisen er en erstatning for den tidligere 
Driftslederpris, da modulet forsvandt fra landbrugsskoler-
ne som følge af reformen af landbrugsuddannelsen.  
 
Arrangementet var lige dele fagligt indhold og en fejring 
af de mange gode opgaver, Bedømmelsesudvalget hav-
de haft fornøjelsen af at læse.  
 
Fødevareøkonomisk Institut ved KU-LIFE stod for de 
faglige indslag, der var baseret på udgivelsen af deres 
årlige publikation ”Landbrugets Økonomi”.  

Der var oplæg af Henning Otte Hansen, Johnny M. An-
dersen, Tove Christensen og Martin Lind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinderne af prisen ses på billedet, flankeret af præsidie-
medlem Steffen Damsgaard til venstre og Torben Lun-
ding Madsen, Nordea, til højre.  

Det er Selskabets håb, at samtlige skoler deltager, og at 
der i den forbindelse bliver skabt en ny tradition mellem 
landbrugsskolerne og Selskabet.  

1. præmien gik til: Kent Davidsen, Kjærgaard Landbrugs-
skole 

 

2. præmien gik til: Martin Stenbjerg Christensen, Vejlby 
Landbrugsskole 

3. præmien gik til Stine Spuur Hansen, Jeanette Viuff Jør-
gensen og Christina Bergstrøm Nielsen fra Dalum Land-
brugsskole.  

 

Alle vindere kom også med en kort beskrivelse af deres 
opgaver. Bedømmelsespanelet havde været meget impo-
neret over opgaverne, der alle havde et højt fagligt ni-
veau, og viste, at den kommende generation af land-
mænd er klar til udfordringen. 
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Skåne-Ekspedition 2010 

Selskabets sommertur gik i 2010 til Skåne, hvor blandt 
andet Maltesholm, Vanås, Kristiansstad og Trolleholm 
blev besøgt. 

 

Deltagerne på turen havde en meget positiv oplevelse 
og så en række bedrifter, hvor fokus blandt andet var 
på rammevilkår, generationsskifteproblematikken, 
skovbrug og Natura 2000.  

Ligesom det var tilfældet sidste år, oplevede deltager-
ne på første hånd forskellene i rammevilkår for land-
mænd i Danmark og i Sverige.  

Turen var meget vellykket, og det var en stor oplevelse 
at komme rundt og se de forskellige bedrifter og virk-
somheder.  

 

Reception for Tidsskrift for Landøkonomi 

I slutningen af juni 2010 kom det nyeste nummer af 
Tidsskrift for Landøkonomi på gaden.  

Temaet denne gang var ”Viden og erfaring ind i fremti-
den” og en lang række personer med lang erfaring i 
danske landbrugsorganisationer havde skrevet artikler 
om forskellige aspekter af landbruget.  

Forfatterne gav under receptionen en kort gennem-
gang af deres artikler. Der var blandt andet oplæg fra  

• Søren Kjeldsen-Kragh 
• Jørgen Skovbæk 
• Jørgen Ougaard 
• Peter Bertelsen 

• Frederik Qvist 
• Henning Krabbe 
• Erik Hovgaard Jakobsen 
• Niels Peder Skrubbetrang 
• Tage Lysgaard 
• Norup Studstrup 
• Jens Hansen 
 
Redaktør og Præsidiemedlem Henning Otte Hansen 
havde taget initiativ til arrangementet. Efter oplægge-
ne var der mulighed for at få et glas vin og tale om 
oplæggene.  
Det var et velbesøgt arrangement og en god oplevel-
se for forfatterne og medlemmerne af Selskabet.  
 
 
Generalforsamling på DLF-Trifolium 

Årets Generalforsamling blev afholdt på DLF-
Trifolium i Store Heddinge.  

DLF-Trifolium er verdens største frøfirma indenfor 
forædling, produktion og salg af tempererede kløver- 
og græsfrøarter med en markedsandel på omkring 
20% på verdensplan.  

 

 

 

 

Efter Generalforsamlingen fik Selskabet en spænden-
de introduktion til DLF, deres mange produkter og en 
rundtur på området.  

Det var en spændende oplevelse at se og høre om 
den udvikling, frøproduktionen har været igennem de 
senere år, hvor den i stigende grad er blevet højtek-
nologisk.  

Konstitueringen af Præsidiet 
 
Selskabet måtte ved Generalforsamlingen i maj 2010 
sige farvel og tak til Peder Mouritsen, der valgte at 
træde ud af Præsidiet efter mange års tjeneste.  
Henning Otte Hansen, seniorrådgiver på Fødevare-
økonomisk Institut, blev valgt i stedet.  
 
Frederik Lüttichau er fortsat Præsident, og Steffen 
Damsgaard fortsætter ligeledes som Vicepræsident.  
 
Niels Juel Nielsen blev genvalgt som suppleant.  

 


