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Invitation

Årsmøde og 
vinterseminar
1.-2. februar 2023
på Hotel Vejlefjord

Årets tema:

Fremtidens Forretningsmuligheder
“Never let a good crisis go to waste”. Churchills berømte ord giver i 
den grad stadig mening i dag. I en tid, hvor der tales om klimakrise, 
biodiversitetskrise, energikrise og recessionen lurer i horisonten, kan 
der også meget vel opstå nye forretningsmuligheder. På årets vinter-
seminar sætter vi fokus på, hvad der venter, og hvordan man som 
virksomhedsejer bedst lægger sin strategi, så man kan navigere i tider 
med stor usikkerhed… Og til sidst skyller vi det ned med et godt glas gin.

Alex Vanopslagh

Eigil Kaas 

Christina Yding Hahn Elgaard
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Mens landbruget i store dele af 
verden kan stå foran en regulær 
klimakatastrofe, slipper dansk 
landbrug langt lettere. Det giver 
erhvervet en forpligtigelse til at 
vise, at jorden kan dyrkes med 
mindre belastning, mener Eigil 
Kaas, leder af Nationalt Center 
for Klimaforskning (NCKF).  

Næsten uanset hvad verdens 
politikere gør, står kloden foran 
dramatiske klimaforandringer. Am-
bitionen om, at den globale gen-
nemsnitstemperatur højst må stige 
1,5 grader, bliver formentlig over-
skredet inden for de nærmeste 
10 år. Selv i de mest optimistiske 
scenarier vil vi opleve stadig flere 
tilfælde af tørke, og i de værste år 
kan frodige områder som Podalen 
i Italien blive så varme og tørre, at 
høsten helt slår fejl. 

Så dystert er det billede, profes-
sor og videnskabelig leder af den 
danske klimaforskning Eigil Kaas 
tegner. Trods utallige klimakon-
ferencer er det langtfra lykkedes 
at vende udviklingen, snarere 
tværtimod. CO2-udslippet stiger 
globalt, og CO2 koncentrationen 
i atmosfæren stiger tilmed stadig 
hurtigere og hurtigere set henover 
de seneste 10 – 20 år.

”Vi står overfor meget store 
ændringer over hele kloden, men 
nogle områder bliver markant hår-
dere ramt end andre”, siger han. 

”Det er simpel geofysik, at vi får 
langt større udsving—ikke tørke 
hvert år, men oftere og voldsom-
mere. De fattigste lande, der ikke 

Klimaforsker til dansk landbrug:

I har en særlig forpligtigelse til at gå forrest

har råd til at bygge diger, rammes 
hårdest, men også Middelhavs-
området vil opleve tørke, som vi 
jo faktisk allerede så i sommeren 
2022. I de værste år kan man 
frygte, at Europa får problemer 
med at få tilstrækkelig med f.eks. 
grøntsager.

Danmark slipper.
For dansk landbrug er situationen 
langtfra så dramatisk:

”Hvis vi ser 100 år frem, er vi rela-
tivt godt stillet i Danmark”, siger 
Eigil Kaas.

”Vi får mere svingende vejrforhold, 
med meget våde og meget tørre 
år, men generelt er klimaforandrin-
gerne nærmest en fordel. Vi får lidt 
højere temperaturer og lidt mindre 
nedbør, men slet ikke som i f.eks. 
Sydeuropa”.

De tørre år kan gøre det nød-
vendigt med nye, tørkeresistente 
sorter, og det kan blive aktuelt 
med egentlig kunstvanding, hvor 
der opbygges store reservoir i de 
våde år.

Danmarks forpligtigelse
At Danmark slipper så mildt, giver 
efter Eigil Kaas mening landbruget 
en særlig forpligtelse:

”Dansk landbrugs opgave bliver, på 
linje med andre ambitiøse lande  
at fremstå som rollemodel. Vi skal 
vise, at det kan lade sig gøre at 
have landbrug, der både kan pro-
ducere i stor stil og samtidig gøre 
det med markant lavere CO2-aftryk 
end i dag”. 

Eigil Kaas holder oplæg og deltager 
efterfølgende i en paneldebat om 
fremtidens fødevarer på Større 
Jordbrugs Vinterseminar d. 1. februar

Leder dansk klimaforskning
Eigil Kaas er professor i klima 
og biofysik ved Niels Bohr Insti-
tuttet, Københavns Universitet
Siden 2021 derudover viden-
skabelig leder af Nationalt Cen-
ter for Klimaforskning (NCKF) 
under DMI. 
NCKF skal forske i, hvordan 
klimaforandringerne konkret 
rammer Danmark og Grønland.
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Klimaforsker til dansk landbrug:

I har en særlig forpligtigelse til at gå forrest

Christian Elgaard, landmand, 
investor og professionelt besty-
relsesmedlem, vil gerne provo-
kere landmænd til at spille langt 
mere aktivt sammen med resten 
af samfundet.  

”Landmænd, der kalder sig 
gårdejere, lever efter min mening i 
fortiden. Vi er CEO i vores virksom-
hed. Og stop med det der med at 
etablere gårdråd, hvor man sidder 
sammen med en rådgiver, et par 
andre landmænd og en fra ban-
ken—få   i stedet en professionel 
bestyrelse med folk, der tænker 
helt anderledes end os”.

38-årige Christina Yding Hahn 
Elgaard er ikke bange for at sige 
tingene ligeud. Hun er med sine 
personlige valg aldrig gået af vejen 
for det utraditionelle, og efter 
hendes bedste mening haster det 
for hele landbrugserhvervet med 
at turde tænke nyt.

Du er ikke gårdejer, du er 
CEO i din virksomhed

”Der sker lige nu en rivende 
udvikling, der risikerer at gå hen 
over hovedet på dansk landbrug, 
ikke mindst fordi vi i alt for høj grad 
isolerer os selv”, siger hun.

” Jeg er med i et netværk med 
4500 business angels (investorer), 
og det er skræmmende at se, hvor 
lidt landbruget fylder. Hvis nogen 
kommer og præsenterer en me-
ga-innovativ ide til håndtering af 
gylle, vil langt de fleste investorer 
løbe skrigende væk—landbruget 
er simpelthen ikke sexet at investe-
re i. Sådan er det ikke andre steder. 
På verdensplan er AgTec et af de 
allerstørste investeringsområder, 
men vi er bagefter i Danmark”. 

Christina Elgaard vil have den 
enkelte landmand til at tage meget 
mere aktiv del i den teknologiske 
transformation. Når landmanden 
skal kalde sig direktør med egen 
bestyrelse i stedet for at være 

gårdejer med et gårdråd, handler 
det både om at få sparring fra 
eksterne folk og om selv at tænke 
ud af boksen.

”Landmænd skal se sig selv som 
forretningsfolk og have blik for ud-
viklingen og for andre investerings-
muligheder. En svineproducent bør 
selvfølgelig vide, hvad cleanmeat 
er—om ti år skal han måske slet 
ikke have grise, men en tank med 
stamceller, hvor kødet produceres”.

Hjemme på bedriften i Himmer-
land, som hun ejer sammen med 
sin far og bror, føres ideerne ud 
i virkeligheden. Svineproduktio-
nen er under afvikling, og i stedet 
investeres i boliger, skovbegravelse 
og nye, højteknologiske start-ups 
i kredsen omkring landbruget. 
Gården drives i dag som I/S, men 
næste år omlægges til ApS. 

Landmand, investor, 
idemager

Christina Yding Hahn Elgaard 
er uddannet agrarøkonom 
og ejer sammen med sin 
far og bror Kallestrupgaard i 
Himmerland med 250 hektar 
konventionelt landbrug.
Investor i seks start-ups i 
landbruget, blandt andet 
Agreena og Fieldsense, hvor 
hun en periode var kommer-
ciel direktør



15:15 – 16:15 Paneldebat om fremtidens fødevarer
Moderator: Lisbeth Henricksen, 
Direktør for Innovation, SEGES Innovation 

Deltagere:
Henrik Vinther Olesen, 
Group Vice President Communication, 
CSR	&	Public	Affairs,	Salling	Group
Eigil Kaas, Videnskabelig leder af  
Nationalt Center for Klimaforskning 
Henrik Lund, CEO Naturli’ Foods A/S 

Hvad skal landbruget kunne levere i fremtiden, hvilke krav 
stiller forbrugerne, og kan der opstå nye muligheder? 
Vi spørger en klimaforsker, en detailhandler og en pionér 
inden for alternative produkter.

10:00 – 12:30  Årsmøde for medlemmer
12:30 – 13:30  Frokost

17:00 – 18:00  PAUSE

18:00 – 19:00 Alex Vanopslagh, Partileder for Liberal  
Alliance.

Alex Vanopslagh giver sin vurdering af det politiske landskab 
oven på et folketingsvalg, der har vendt rundt på mange ting 
på Christiansborg.

19:00 – 20:00 Gin-smagning 
August Hage, 
Oremandsgaard Gods & Destilleri 

August Hage har startet et destilleri op på godset sammen en 
farmaceut.	Mens	August	fortæller	historien	om	eventyret,	får	vi	
lov til at smage på tre gins og en overraskelse.
I forlængelse af gin-smagningen serveres festmiddagens for-
ret 

13:45 Velkommen 
Velkomst ved formanden for 
Sektionen for Større Jordbrug 

20:00 FESTMIDDAG Hovedret og dessert serveres i Restaurant Barbara

Onsdag 1. februar 2023

Fremtidens Forretningsmuligheder

16:15 – 17:00 Thomas Bernt Henriksen, Erhvervsredaktør  
på Berlingske og godsejer.

Ny regering, og rammevilkår, der påvirkes af energikrise, krig 
og øget fokus på fødevaresikkerhed. Dansk erhvervsliv påvirkes 
af både inde- og udefrakommende politiske strømninger. Tho-
mas Bernt Henriksen tager os igennem de væsentligste.

14:00 – 14:45 Christina Yding Hahn Elgaard, 
CEO hos Farmbrella Group ApS, 
Agrosektorens	Digitale	Vidensnetværk	

Landbrugets største udfordringer og muligheder 
de kommende år. 
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Vinterseminar Program

Onsdag 1. februar 2023

Årsmøde

15:00 – 15:15  PAUSE

14:45-15:00 Eigil Kaas, Videnskabelig leder af 
Nationalt Center for Klimaforskning

Landbruget i Sydeuropa kan se frem til udfordrende tider, men 
klimaforandringerne kan nærmest være en fordel for dansk 
landbrug.	Vi	får	svar	på,	at	klimaet	betyder	for,	hvad	vi	kan	
dyrke fremover. Eigil Kaas, Videnskabelig leder af Nationalt 
Center for Klimaforskning



Torsdag 2. februar 2023

Økonomi

9:00 – 9:45 Las Olsen, Cheføkonom i Danske Bank

9:45 – 10:30 John Jensen, Chefanalytiker i Agro Markets. 

Det	er	dramatiske	tider	på	de	globale	finansielle	markeder.	
Centralbankerne	kæmper	mod	inflationen	og	recessionen	
truer. 
Las Olsen tager os med en tur i den makroøkonomiske heli-
kopter og giver sit bud på, hvad vi kan forvente af fremtiden. 

John	Jensen	giver	sit	bud	på,	hvordan	man	kan	lægge	en	
strategi for sin virksomhed i tider med stor usikkerhed

10:45 – 11:30

Sandra Schneider Neelmeyer, Professionel 
forretningsudvikler, Connecting Germany & Denmark

Vi gør som vi plejer…..MEN hvad er vores langsigtede stra-
tegi? Hvad er vores vision og mission? Hvorfor har jeg brug 
for en strategi?  

11:30 – 12:15

Kristian Skov, Udviklingschef, Agro-alliancen

Fynske	Agro	Alliancen	stræber	efter	at	være	det	naturlige	for-
billede for fremtidens landbrug – med fokus på konkurren-
ceevne,	kultur	og	bæredygtighed.	Kristian	Skov	sætter	fokus	
på, hvordan Agro Alliancen arbejder langsigtet strategisk for 
at nå disse mål.

10:45 – 11:30

Kristian Juranich, Landskonsulent for frø, 
SEGES Innovation

Giver svar på, hvor innovationen i frøavlen går 
hen, og hvilke muligheder det giver. 

11:30 – 12:15

Søren Geert-Jørgensen, Maskinkonsulent, VKST

Giver et indblik i den seneste viden om autonome 
robotter	og	køretøjer	samt	el-	og	brintdrevne	
traktorer.

12:15 – 13:15  FROKOST

13:15 – 14:15 Kristian Lundgaard-Karlshøj, 
Ejer af Ausumgaard I/S

Ausumgaard spreder sine aktiviteter på så forskellige ting 
som landbrug, biogas, græsprotein og udlejning. Og så 
skal der også lige holdes et stort årligt julemarked. Kristian 
fortæller, hvordan han arbejder strategisk med de mange 
ben i forretningen. 

14:15 – 15:15 First Farms 
Michael Hyldgaard, Group CFO 
og Søren Nielsen, COO Slovakia 

FirstFarms blev etableret i 2005 som en mindre landbrugs-
virksomhed med aktiviteter i et enkelt centraleuropæisk land 
og hovedsæde i Danmark. Siden da har virksomheden har 
været igennem en spændende rejse og udviklet sig til en 
moderne børsnoteret landbrugskoncern med produktion i 
fire	lande.

15:15 – 15:30  Afslutning og evaluering 

10:.30 – 10:45  PAUSE

Herregårdsspor  Driftsteknisk spor



Årsmøde og Vinterseminar 2023
1.-2. februar 2023
Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Praktiske oplysninger
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Deltagere
Årsmødet 1. februar kl. 10:00 – 
12:30 er forbeholdt medlemmer 
af Sektionen for Større Jordbrug 
og disses ledsagere, samt særligt 
inviterede gæster.

Vinterseminaret 1. februar og 2. 
februar er åbent for alle. 

Tilmelding foretages på 

www.stoerrejordbrug.dk. 

Tilmelding er bindende. 

Bekræftelse 
Cirka en uge før årsmødet og vin-
terseminarets afholdelse fremsen-
des bekræftelse for deltagelsen.

Deltagergebyr årsmøde og 
vinterseminar 

For medlemmer 
Prisen for deltagelse årsmøde og 
vinterseminar inkl. overnatning 
og fuld forplejning er 3.480 kr. pr. 
person i enkeltværelse og 3.240 kr. 
pr. person i dobbeltværelse. Delta-
gelse i forårsseminar uden overnat-
ning er 2.280 for begge dage eller 
1.680 pr. dag. For ansatte drifts-
ledere som deltager 2. februar, er 
prisen 995 kr. 

For ikke-medlemmer 
Ikke-medlemmer er også meget 
velkomne til forårsseminaret. 
Prisen er 4.080 kr. pr. person i 
enkeltværelse og 3.840 kr. pr. per-
son i dobbeltværelse. Deltagelse i 
forårsseminar uden overnatning er 
2.880 kr. for to dage og 2.280 kr. 
for en dag. 

Vinterseminar er også 
for driftsledere!
Fremtidens forretningsmulighe-
der er i den grad også et relevant 
tema for de mange dygtige drifts-
ledere, der spiller en vigtig rolle i, 
at vi også fremover har veldrevne, 
større jordbrug. 

På dag 2 har vi et ekstra drifts-
teknisk spor, der sætter fokus på 
de seneste tendenser inden for 
planteavlen. 

Vi opfordrer derfor til, at du tager 
din driftsleder under armen og 
dermed sikrer, at vi får styrket 
netværket blandt driftslederne og 
at jeres bedrift får et endnu større 
udbytte af vinterseminaret. 

Driftsledere kan deltage på dag 
2 for blot 995 kr..

Alle priser er ekskl. moms.

Spørgsmål om arrangementet kan 
rettes til Karin C. Hansen på 
kach@lf.dk.  

Sektionen for 
Større Jordbrug
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T  +45 3339 4000
E  stoerrejordbrug@lf.dk
W stoerrejordbrug.dk
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