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Velkommen13.00

MANDAG 25. APRIL 2022   KIG MED IND I FREMTIDEN 

Christina Ahlefeldt-Laurvig, formand for Sektionen for Større Jordbrug.

Klimakreditter
Ivar Ravn, Direktør for 
Digital i SEGES

13.15 Ivar Ravn fortæller om de muligheder og faldgruber, man skal være opmærksom 
på som virksomhedsejer i forbindelse med klimaregnskaber og klimakreditter.

 14.15-14.30 Pause 

14.30

15.00

Fremtidens EU-politik fra 
politikerens synspunkt 
Asger Christensen, medlem af 
Europa-Parlamentet for Venstre.

Asger Christensen vil fortælle om sine oplevelser som politiker i EU-Parlamentet og 
hvordan det opleves at arbejde med beslutningsprocesser eksempelvis vedr. CAP2020, 
Farm2Fork-strategien, EU’s klimalov og regler for transport af dyr.

Nyt fra L&F’s formand
Søren Søndergaard, Formand for 
Landbrug & Fødevarer

17.00 Søren Søndergaard ser tilbage på en dramatisk første tid som formand for 
Landbrug & Fødevarer – herunder bl.a. indgåelsen af en historisk landbrugsaftale, 
der vil sætte rammerne for vores erhverv de kommende år.

 15.30-15.45  Pause 

 16.45-17.00 Pause 

 17.30 Pause 

Klimaregnskaber 
Pernille Stenstrup Christiansen, 
Landechef for landbrug hos 
Danske Bank

13.45 Pernille Stenstrup Christensen redegør for hvilken betydning, klimaregnskaber 
og klimakreditter har i den finansielle sektor og får i fremtiden.

Lasse Fridberg Bilstrup 
Chefkonsulent, Turisme, oplevelse 
og kultur i Dansk Erhverv

Sara Krüger Falk 
Direktør for Global Compact 
Network Denmark (GCDK)

Leif Nielsen 
Branchedirektør hos 
Dansk Industri

Joachim Sperling 
Direktør hos erhvervslivets 
tænketank AxcelFuture

Paneldebat om fremtidens 
landbrugserhverv
Moderator:: Lisbeth Henricksen

15.45-16.45 Flere og flere af medlemmerne af sektionen for Større Jordbrug udvikler deres landbrug i en retning, der med 
hensyn til ledelse og struktur ligner andre erhverv, og supplerer også deres landbrugsproduktion med tiltag inden 
for oplevelsesøkonomi og turisme. Panelet vil dele deres betragtninger og forslag til hvad landbruget kan lære 
af det øvrige erhvervsliv, hvordan man kan øge samarbejdet med erhvervslivets øvrige aktører, og hvilken rolle 
oplevelsesøkonomi og turisme kan have for den fortsatte udvikling af landdistrikterne.

Frokost12.00

Fremtidens EU-politik
Niels Lindberg, EU-politisk chef 
hos Landbrug & Fødevarer.

Niels Lindberg Madsen fra Landbrug & Fødevarer vil – set fra landbrugets perspektiv – 
beskrive, hvordan reformen af EU’s landbrugspolitik vil blive udmøntet i Danmark, men også 
tegne perspektiverne for den længere udvikling på baggrund af blandt andet Europa-Kom-
missionens Green Deal og Farm2Fork-strategi.
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Temperaturmåling på den 
aktuelle globale økonomi
Henrik Drusebjerg, 
Head of Nordic Investment Strategy, 
Quintet Danmark

9.00-9.45 Vi havde fornøjelsen af Henrik Drusebjergs meget roste oplæg på Vinterseminaret i 
februar 2020. Denne gang følger han op med en aktuel status på den globale økonomi, 
der er mærket af pandemi og krig, som ingen af os havde forudset, da vi sidst mødtes.
Henrik Drusebjerg er i dag chef for nordisk investeringsstrategi i den Luxembourg-baserede 
investeringsbank Quintet Private Bank. 

Landbrug i makroøkonomisk 
perspektiv
Jens Schjerning, 
Cheføkonom hos Agrocura

9.45-10.30 Jens Schjerning giver sit bud på, hvordan man som landbruger skal navigere i det aktuelle 
finansielle marked, hvor der er stor usikkerhed om det fremtidige rente- og inflationsniveau.
Jens Schjerning er cheføkonom i fondsmæglerselskabet Agrocura, der er Danmarks stærkeste 
uvildige rådgiver om konjunkturer, råvarer og investeringer.

Fremtidens kornhandel  
Mogens Frederiksen, 
Vicekoncerndirektør i DLG

10.45-11.15 Mogens Frederiksen er direktør for DLG’s afgrødehandel og medlem af koncernstyregrup-
pen. Mogens har ansvar for den samlede afgrødehandel i koncernen, hvor fokus på det 
globale marked har stor betydning for styring af risici samt optimering af området.

Beslutningsadfærd i landbruget  
Jens-Martin Roikjer Bramsen,
PhD i økonomi, Københavns 
Universitet og landmand

11.15-11.45 Selv store beslutninger vil ofte være præget af mavefornemmelser og en grad af irrationalitet. 
”Behavioral Economics” har gjort os klogere på, hvordan vi mennesker nemt lader os påvirke. 
Lær hvordan du selv kan tage højde for din egen irrationalitet.

Jens-Martin underviser i produktionsøkonomi på Københavns Universitet og driver desuden 
et landbrug i Sønderjylland.

Fremtidens landbrug 
og teknologi
Lisbeth Henricksen, 
Direktør for Innovation, SEGES

12.45-13.15 SEGES, landmænd, landbrugets virksomheder, universiteter og forskere arbejder sammen 
om at identificere og skabe de løsninger, der skal flytte landbruget igennem den grønne 
omstilling de kommende år.

Lisbeth Henricksen er Direktør for Innovation i SEGES og fortæller om, hvordan vi kan få den 
seneste viden og teknologi ud til landbruget, og hvilke nye aktiviteter, der er i pipeline. 

Fremtidens landbrug sat på 
højkant med Vertical Farming
Anders Riemann, 
Direktør, Nordic Harvest

13.15-13.45 Fremtidens fødevareproduktion
Produceres fremtidens fødevarer horisontalt? Anders Riemann er direktør for Nordic 
Harvest, der driver en af verdens største vertikale farme. Hør ham fortælle om muligheder, 
begrænsninger og fremtidsudsigter for den vertikale produktion.  

Virksomhedsportræt 
Sharefarming 
Morten Lund-Olesen, Direktør i 
Dansk Landbrugs Management

14.00-14.30 Morten Lund Olesen har siden 2020 været adm. direktør i driftsselskabet Dansk Landbrugs 
Management, der er ejet af godserne Vallø Stift, Ledreborg Gods og Vibygård Gods. 
DLM driver cirka 5000 hektar, hvoraf 4600 er i omdrift med både økologisk og konventionelt 
plantebrug. I 2019 blev Morten Lund-Olesen kåret til Fremtidens Landmand.

Afslutning og evaluering14.45

 10.30-10.45  Pause 

 13.45-14.00  Pause 

 14.30 Spørgsmål fra salen 

 11.45-12.45  Frokost 

TIRSDAG 26. APRIL ØKONOMI

Christoffer Karoff, Lektor på 
Institut for Geoscience ved 
Århus Universitet

18.15 Bliv klogere på solens betydning for livet på jorden. På Solens overflade forekommer der fra 
tid til anden enorme eksplosioner der kan sende flere millioner grader varmt plasma mod 
Jorden. Dette plasma kan være særdeles farligt for vores satellitter, for ozonlaget og for alle 
elektriske installationer på Jorden.

 19.15 Pause 

Middag19.30
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Forårsseminar 2022

Praktiske oplysninger

Deltagere
Forårsseminaret er åbent for alle.

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

Bekræftelse
Cirka en uge før forårsseminarets afholdelse modtager du be-
kræftelse for deltagelsen.

Deltagergebyr årsmøde og forårsseminar

For medlemmer
Prisen for deltagelse i forårsseminaret inkl. overnatning og fuld 
forplejning er 2.900 kr. pr. person i enkeltværelse og 2.700 kr. 
pr. person i dobbeltværelse. Deltagelse i forårsseminar uden 
overnatning er 1.900 for begge dage eller 1.400 pr. dag.

For ikke-medlemmer
Ikke-medlemmer er også meget velkomne til forårsseminaret. 
Prisen er 3.400 kr. pr. person i enkeltværelse og 3.200 kr. pr. per-
son i dobbeltværelse. Deltagelse i forårsseminar uden overnat-
ning er 2.400 kr. for to dage og 1.900 kr. for en dag. 

Alle priser er ekskl. moms. Spørgsmål om arrangementet kan 
rettes til Karin C. Hansen på kach@lf.dk.

Grafik.: LandbrugsMedierne
Redaktion: Mikael Strandbygaard 

Munkebjerg Hotel                        

Forårsseminaret er sponsoreret af: 

25.-26. april 2022
Munkebjerg Hotel  Munkebjergvej 125, 7100 Vejle


