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Invitation til Årsmøde og Vinterseminar

Viden og inspiration til 
din bedriftsudvikling
4. og 5. februar 2019
Kongebrogaarden, Middelfart

Årets tema:

Naturbeskyttelse i agerlandet
Landbruget er en helt central medspiller i forbindelse 
med bevaring og forbedring af naturen. Ca. 60 % af 
Danmarks areal er forvaltet af landbruget. Natur og 
landskab er formet og påvirket af århundreders 
landbrugsdrift.  

Vi sætter fokus på emnet med indlæg fra Danmarks 
Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert 
Gjerding, museumsinspektør Morten D.D. Hansen i 
skarp paneldebat med Frederik Lüttichau, hvor vi 
bl.a. vil drøfte behovet for naturbeskyttelse i 
fremtiden og hvad virker og hvordan. 

Vi skal beskytte og give 
mere plads til vores natur 
Maria Reumert Gjerding,
præsident, Danmarks 
Naturfredningsforening

Naturbeskyttelse i det åbne 
land. Ved du nok om, hvad
der virker?
Morten D.D. Hansen, 
museumsinspektør,
Naturhistorisk Museum

Naturbeskyttelse på 
større ejendomme
Frederik Lüttichau,
landmand, Søholt Gods



08:00 Morgenmad

Økonomi: Fra udsigter på verdensmarkedet til omkostninger og risici i planteproduktionen

09:00 De økonomiske og finansielle udsigter 
 af stifter og chefstrateg Svend Jørgen Jensen, Demetra
 Danmark står i 2019 over for en konjunkturnedgang. Hvor alvorlig bliver den, og hvilke konsekvenser har en   
 konjunkturnedgang for landbruget, aktier, renter, afgrøder og soliditet? 

09:45 Handel med vinderne 
 af chefanalytiker og handelsrådgiver John Jensen, AgroMarkets A/S
 Hvordan sikrer du dig, at du handler med vinderne i markedet? Fakta er, at 50 % af alle landmænd er 
 dårligere end gennemsnittet. Så hvordan sikrer du dig, at du handler med de bedste 25 %?

10:15 Økonomi i planteproduktionen 
 af chefkonsulent Karen Linddal Pedersen, Patriotisk Selskab
 Planteavlen kræver godt landmandskab og fokus på omkostningerne. Men hvad er godt landmandskab, og 
 hvordan praktiserer du det? Specialafgrøder giver ofte god økonomi, men hvad er risikoen?  

10:45 Kaffe

Tirsdag d. 5. februar

Mandag d. 4. februar

Årsmøde og Vinterseminar
Program

10:30-15:00 Årsmøde for medlemmer 

Naturbeskyttelse i Danmark: Hvad virker og hvordan?

15:30 Naturbeskyttelse på de større ejendomme 
 af landmand Frederik Lüttichau, Søholt Gods
 Bevaring og forbedring af natur er en del af landbruget. En stor del af vores jord er landbrug og formet af  
 århundreders drift. Få indblik i, hvordan et samspil med lodsejerne er positivt for natur og biodiversitet.

15:45 Naturbeskyttelse i Danmark – hvad virker? 
 af museumsinspektør Morten D.D. Hansen, Naturhistorisk Museum
 Der er formentlig ingen lodsejer, som har ambition om at gøre naturen ondt. Men mange har for lidt viden  
 og erfaring. Ved du, hvad der virker? Få viden om virkemidler og arter, og skab bedre resultater. 

16:45 Kaffe

17:00 Naturbeskyttelse i Danmark – hvad arbejder Danmarks Naturfredningsforening for? 
 af præsident Maria Reumert Gerding, Danmarks Naturfredningsforening
 Menneskehedens eksistensvilkår er under forandring, og vi skal beskytte vores natur. Men hvad er 
 løsningen? Er det at skabe tættere samarbejde mellem landbruget og de grønne organisationer? 

17:30 Hvordan sikrer vi bedst naturbeskyttelse på privatejet jord? 
 Paneldebat mellem Frederik Lüttichau, Morten D.D. Hansen og Maria Reumert Gjerding

18:15 Pause

19:00 Drinks i baren

19:30 Middag



Ledelse: Har jeg de rigtige kompetencer i min virksomhed?

11:00 Strategisk ledelse i landbruget  
 af partner og leder af landbrugsafdelingen Claus Kjær Poulsen, PwC
 Hvad er der galt med en professionel bestyrelse i en landbrugsvirksomhed? Hvorfor duer en bestyrelse 
 i landbruget ikke, når store dele af det øvrige erhverv har glæde heraf?

11:30 Hvordan undgår jeg, at min virksomhed går i stå? 
 af chefkonsulent Torben Wiborg, LMO
 Hold din virksomhed i topform. Mange oplever stilstand, når tingene går godt – og pludselig bliver 
 du overhalet af konkurrenten. Hør, hvorfor det sker, og bliv inspireret til at holde forspringet.

12:00 Frokost

13:00 
Balanceregnskaber – hvordan og 
hvad vinder man? 
af lodsejer og landmand 
Knud-Erik Clausen, Holtegaard
Er du også træt af den nuværende miljøregulering 
med al dens datotyranni og bureaukrati? Hvor-
for ikke bruge en differentieret løsning, når den 
allerede findes?  

13:30 
Præcisionslandbrug – giver det bundlinje, 
eller er det kun for nørder? 
af driftsleder Bo Jensen, Agro-Alliancen
Få et indblik i de fordele, ulemper og udfordringer, 
der er ved præcisionslandbrug. Hør, hvor ”frugter-
ne hænger lavest”, og hvor det stadig er for ambi-
tiøst at sætte ind.  

14:00 Kaffe

Medlemmernes forretningsmodel – inspiration til din ejendom

14:30 Tanken bag investering i økologisk produktion 
 af landmand Erik Von Rosen, Frihedsminde
 Årets tørke giver røde tal på bundlinjen og bør få landmænd op af stolen og forfølge de muligheder, 
 der er ved at eje jord.  

14:50 Tanken omkring en kartoffelmelsfabrik på Fyn 
 af landmand og driftsleder på Sanderumgaard Henrik Terp
 På Fyn søger man nye veje til indtjening i planteavlen ved en fælles kartoffelmelsfabrik. Er det 
 andelsbevægelsens genfødsel, og hvad er forretningspotentialet?

15:10 Et ”barn” af finanskrisen og frontløber i frøproduktion 
 af landmand Johannes Karstoft, Hjørnegården
 Få en ung landmands indsigt i landbruget og fremtiden. Hør hans tanker om landbruget som investeringsobjekt, 
 der i hans optik virker som gift på næste generation.

15:30 Spørgsmål og debat med medlemmerne
 
16:00 Afslutning og evaluering

13:00 
De større jordbrug set fra et 
forsikringsperspektiv 
af direktør Hans Arnum, 
Erhverv Danmark, Tryg
Hvordan kan Tryg og ejerne af de større jordbrug 
sammen sænke antallet af skader? Forebyggelse er 
et fælles mål. 

13:30 
Passion, viden og troværdighed er nøglen  
til at aktivere tomme bygninger 
af partner Søren Møller Christensen, 
carlberg/christensen
Konsulenter kan ikke aktivere dine tomme 
bygninger, men det kan du med din passion og 
viden – og en smule hjælp fra din konsulent. 

Effektiv planteproduktion – fokusering der virker Økonomi i fredede og bevaringsværdige bygninger 
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Deltagere
Årsmødet d. 4. februar kl. 10.30-15.00 
er forbeholdt medlemmer af 
Sektionen for Større Jordbrug og 
disses ledsagere samt særligt 
inviterede gæster.

Vinterseminaret er åbent for alle.

Tilmelding
Tilmelding foretages på 
www.stoerrejordbrug.dk
Tilmelding er bindende.

Bekræftelse 
Cirka en uge før årsmødet og vinter-
seminarets afholdelse fremsendes 
bekræftelse for deltagelsen. 

Deltagergebyr – Årsmøde 
– Vinterseminar

For medlemmer
Prisen for deltagelse i årsmøde og 
vinterseminar inkl. overnatning og 
fuld forplejning er 2.800 kr. pr. person 
i enkeltværelse og 2.400 kr. pr. person i 
dobbeltværelse.

Deltagelse i årsmøde (kl. 10:30-15:00 
d. 4. februar) er gratis, mens deltagelse 
i vinterseminar uden overnatning er 
1.900 kr. for begge dage eller 1.400 kr. 
pr. dag. 

For ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer kan deltage i 
vinterseminaret d. 4. februar fra 
kl. 15.00 og d. 5. februar. Prisen er 
3.300 kr. pr. person i enkeltværelse og
2.900 kr. pr. person i dobbeltværelse.

Deltagelse i vinterseminar uden over-
natning er 2.400 kr. eller 1.700 pr. dag.
 
Priser er ekskl. moms.

Spørgsmål om arrangementet kan 
rettes til Marianne Kjær Sørensen,  
tlf. 33 39 46 67 eller mks@lf.dk

I samarbejde med


