
PROGRAM

LANDMAND & LEDER ’19 
– konferencen om økonomi og virksomhedsledelse

EJERSKIFTE  I  DIGITALISERING  I  STRATEGI  I  LEDELSE  I  OPTIMERING  I 
ØKONOMI I  FORRETNINGSUDVIKLING  I  REKRUTTERING OG FASTHOLDENDE



09:00 Kaffe, te og brød

09:30 Velkomst

09:45 - 10:45
VIRKSOMHEDSLEDELSE PÅ DAGSORDENEN 

10 gode grunde til at være landmand v. Anders Harck, Formand for sektorbestyrelsen for Økonomi & Virksomhedsledelse 

Pause

11:00 - 11:45          Ejerskifte

Det skal du overveje: Muligheder 
og udfordringer ved et ejerskifte

         Future

Er der plads til moonshots i  
landbruget? 

         Digitalisering 

Dine data giver dig overblik og 
bedre beslutninger

         Ledelse

Fra landmand til direktør

         Strategi 

Strategien op af skuffen – sådan 
bliver den en del af din hverdag 

11:45 - 12:00 Pause

12:00 - 12:45          Ejerskifte

Det skal du overveje: Muligheder 
og udfordringer ved et ejerskifte

         Future

Er der plads til moonshots i  
landbruget?

         Digitalisering 

Dine data giver dig overblik og 
bedre beslutninger

         Ledelse

Fra landmand til direktør

         Strategi 

Strategien op af skuffen – sådan 
bliver den en del af din hverdag

12:45 - 13:45 Netværksfrokost 

13:45 - 14:45

BÆREDYGTIG FINANSIERING

Tine Lundegaard, Head of ESG programme, Jyske Bank   I   Anne-Louise Thon, medstifter og partner, SDG Invest og SDG lead   I  
Jens Kr. A. Møller, adm. direktør, DLR    I   Ejnar Schultz, adm. direktør, SEGES

14:45 - 15:00 Pause

15:00 - 15:45          Forretningsudvikling 

Styrket forhandlingskraft i  
landbruget 

         Økonomi 

Konkurrenceevne og ejerskifte 
 – hvad gør vi? 

          Optimering

Det kan du lære af  
top 2%-landmændene

         Bæredygtighed 

Cirkulær økonomi i landbruget  
– modeord eller fremtiden?

         

15:45 - 16:15 Pause

16.15 - 17:00

  
         Forretningsudvikling 

Styrket forhandlingskraft i  
landbruget

         Økonomi 

Konkurrenceevne og ejerskifte 
 – hvad gør vi?

          Optimering

Det kan du lære af  
top 2%-landmændene

         Bæredygtighed 

Cirkulær økonomi i landbruget  
– modeord eller fremtiden?

         Rekruttering & fastholdelse 

Hvordan skaber vi fremtidens 
bedste arbejdsplads i landbruget?

17:00 - 17:15

17:15 - 18:00 FRA ASSISTENTTRÆNER TIL LANDSHOLDSTRÆNER 
Hvordan skaber du motivation og succes med dit team? v. Kasper Hjulmand

18:30 MIDDAG MED UNDERHOLDNING V. SKUESPILLER OG KOMIKER BRIAN LYKKE SAMT KÅRING AF FREMTIDENS LANDMÆND 

PROGRAM torsdag den 5. december 2019   

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Foredraget gentages

 6.  7.  8.  9.  10.

 16.  17.  18.  19.  20.         Rekruttering  
         & fastholdelse 
Hvordan skaber vi fremtidens 
bedste arbejdsplads i landbruget?



PROGRAM
Virksomhedsledelse på dagsordenen  
Anders Harck: Der er SÅ mange gode grunde til at være landmand

Og for Anders Harck er alsidigheden, friheden og muligheden for god indtjening nogle af de vigtigste.  

Ligesom det er vigtigt for ham at få de mange positive historier i erhvervet frem, så vi kan skabe stolthed og 
fællesskabsfølelse blandt de danske landmænd og tiltrække de unge forhåbentligt kommende landmænd. 

Hør mere om, hvorfor Anders’ ja-hat er solidt placeret i panden og om det alternative blik på udfordringerne 
med ejer- og generationsskifter. Hør også formandens tanker om de digitale muligheder, der skaber værdi 
på bundlinjen. Om at holde godt fast i sin strategi. Og om at udvikle sig og lære af de dygtigste mens man 
stadig plejer sine kæpheste ”robust økonomi” og ”fra kilo til kroner”. 

 Alt sammen pakket ind i gode cases og fine fortællinger om og til landmænd –  
og med mulighed for at komme til orde.       

Plenum 1 - Bæredygtig finansiering
Dansk landbrug 

Politikere, forbrugere og virksomheder taler om og arbejder intensivt med klima, madspild, grøn omstilling 
og mange andre tiltag for en bæredygtig udvikling. 

I landbruget fylder det om muligt endnu mere med den ambitiøse udmelding om at være klima-neutral i 
2050. En bæredygtig udvikling vil i fremtiden være et vilkår, hvor dansk landbrug skal stå stærkt. Men hvordan 
sikrer vi, at finansieringen følger med, og at landbrug får adgang til både risikovillig og billig kapital? 

Bliv klogere, når fire kompetente profiler debatterer finansieringen af den grønne omstilling. 

Plenum 2  - Fra assistenttræner til landsholdstræner 
 
Kasper Hjulmand vandt i 2011/2012 overraskende DM-guld med FC Nordsjælland. Endda i sin debutsæson 
som cheftræner i landets bedste række. I dag er han kommende landstræner - og han har aldrig været en 
leder, som sætter sig selv i fokus. Hjulmands vigtigste værktøj til succes er at forstå det enkelte menneske bag 
fodboldspilleren.  

”Hvis jeg skal hjælpe ham til at blive den bedste spiller, han kan blive, så skal jeg ind igennem hans person-
lighed, det han tror på, det han føler og det, der driver ham,” siger Kasper Hjulmand, som arbejder med fire 
bærende drivkræfter:  Holdånd. Dedikation. Mod. Glæde

Få inspiration til motivation af mennesker i din organisation, når Kasper Hjulmand fortæller om vejen til succes 
gennem forståelse af mennesket. 

 

Tine Lundegaard, Head of IR & Substainability 
Anne-Louise Thon, medstifter og partner, SDG Invest og SDG lead 
Jens Kr. A. Møller, adm. direktør, DLR 
Ejnar Schultz, adm. direktør, SEGES

  

Anders Harck, formand for Sektorbestyrelsen for Økonomi & Virksomhedsledelse  

Kasper Hjulmand, kommende landsholdstræner i fodbold

P
le

nu
m

 2
P

le
nu

m
 1



PROGRAM 11.00 - 12.45

1.

6.

2.

7.

3.

8.

Ejerskifte  
Det skal du overveje: Muligheder og udfordringer ved et ejerskifte

I 2018 var gennemsnitsalderen for danske landmænd over 57 år, og den stiger stadig  
– et halvt år om året de sidste fire år. 

Derfor er det afgørende, at vi får sat turbo på generations- og ejerskifterne i landbruget.  
Direktørkasketten skal videre til de unge, som venter på at udleve deres ambitioner og idékraft.  

Direktør Palle Høj, SAGRO, og afdelingsleder René Moody Nielsen, SEGES, vil med konkrete eksempler fra 
dagligdagen sætte fokus på udvalgte muligheder og udfordringer ved et ejerskifte – både af personligt ejet 
virksomhed og selskab.

Future  
Er der plads til moonshots i landbruget? 

Begrebet moonshot bruges i Silicon Valley til at beskrive evnen til at tænke det utænkelige, radikalt udfordre 
traditionelle forretningsmodeller og at turde sætte de højeste mål for sin forretning.

Stig og Anne Sophie Gamborg, der ejer Møllerup Gods på Djursland, og som fornyelig ramt en guldåre med 
en investering i et canadisk cannabisselskab, gik for nogle år siden selv ind i produktionen af hamp og har på 
den baggrund udviklet en række fødevareprodukter og en hudplejeserie. Anne Sophie Gamborg fortæller 
om, hvordan de har grebet de muligheder, som de så og troede på i markedet. Og hvordan de har fundet en 
vej til at realisere det umulige. 

Digitalisering  
Brug dine data til overblik og beslutningskraft

Digitalisering af landbruget er lig nye muligheder. Der findes flere og mere detaljerede data, som opdateres 
langt hyppigere, og der findes data inden for mange forskellige områder af virksomheden.  
 
Dashboard og eOverblik er nogle af de nye muligheder for virksomhedsejeren.  

Her fortæller landmand og virksomhedsejer Aage Lauritzen om, hvordan han skaber sig et overblik i digitali-
seringens mange muligheder, og hvordan han bruger Dashboard og eOverblik som ledelses- og beslutnings-
værktøj i virksomheden. 

Han fortæller desuden om, hvordan økonomistyring er implementeret som en naturlig del af den daglige ledel-
se af virksomheden. Kom og bliv inspireret til, hvordan du selv skaber værdi med dine digitale nøgletal. 

Palle Høj, direktør, SAGRO 
Rene Moody Nielsen, afdelingsleder, SEGES  

Anne Sophie Gamborg, ejer og forretningsudvikler, Møllerup Gods 
Jakob Lave, udviklingschef, SEGES

Aage Lauritzen, landmand og virksomhedsejer



PROGRAM 11.00 - 12.45

4.

9.

5.

10.

Ledelse  
Fra landmand til direktør

Hvordan finder du plads til at sørge for din virksomheds langsigtede robusthed samtidig med, at du holder 
fokus på drift og de daglige aktiviteter? 

Hvilke uforløste potentialer gemmer sig i din virksomhed? Hvilke kompetencer skal du udvikle? Og hvordan 
leder du din organisation til succes? 

Med udgangspunkt i hver sin kernekompetence fortæller tre rådgivere, hvorfor det er altafgørende at sætte 
fokus på den strategiske ledelse af virksomheden. Gennem konkrete eksempler kan du høre, hvordan en 
mere strategisk tilgang kan løfte din virksomhed.  

Strategi  
Strategien op af skuffen – sådan bliver den en del af din hverdag  

Er du usikker på, hvordan dit landbrug skaber værdi på længere sigt? Og ligger din strategi stadig i skuffen og 
venter på at blive eksekveret? 

Direktør Bo Jensen fra det fynske driftsfællesskab Agro-Alliancen og Kristian Skov fra SEGES fortæller, hvor-
dan Agro-Alliancen aktivt bruger strategisk ledelse, og hvorfor det er blevet et vigtigt værktøj i hverdagen. 
Du vil finde inspiration, du kan overføre til din egen bedrift. 

Solvejg Horst Petersen, virksomhedsrådgiver, SAGRO 
Vittus Bernlow, teamleder, Agri Nord 
Martin Krusborg Jakobsen, seniorrådgiver, SvineRådgivningen

 

Bo Jensen, direktør, Agro-Alliancen 
Kristian Skov, afdelingsleder, SEGES



PROGRAM 15.00 - 17.00

11.

16.

12.

17.

18.

Forretningsudvikling  
Styrket forhandlingskraft i landbruget 

Et tilbagevendende emne i landbruget er profitabilitet, og hvordan man fastholder  
konkurrencedygtigheden.   

Commoditrader har taget første spadestik til at samle landbruget på tværs af Europa. Målet er at styrke 
forhandlingskraften - både på den traditionelle grovvarehandel og for fremadrettet at kunne skabe øget 
finansiel sikkerhed, bedre kreditvilkår og konkurrencedygtige priser på mange andre af landbrugets 
budgetposter. 

Økonomi  
Konkurrenceevne og ejerskifte – hvad gør vi? 

Vi stiller skarpt på to af tidens største udfordringer i landbruget: Konkurrenceevne og ejerskifte.  
Til at debattere har vi fire inspirerende beslutningstagere i og omkring landbruget. 

Der er lagt op til en åbenhjertig dialog, hvor tilhørerne får direkte mulighed for at præge debatten.

Optimering 
Det kan du lære af top 2%-landmændene

Hvad har været afgørende for, at de bedste landbrugsvirksomheder målt på økonomisk performance har 
opnået succes?

Det spørgsmål har en ny analyse fundet svaret på, og i dette indlæg løfter vi sløret for, hvad du kan lære af 
top2%. Vi kommer ind på:  
 
•   Dine personlige styrker og svagheder – hvordan bliver du klogere på dem,  

og hvordan arbejder du med dem? 

•   Din virksomheds- og forretningsforståelse

•  Din evne til at udøve strategisk ledelse

Ida Boesen, medstifter, Commoditrader

Pernille Stenstrup Christiansen, landbrugschef, Danske Bank 
Henrik Zobbe, fakultetsdirektør, Københavns Universitet 
Anders Harck, formand for Sektorbestyrelsen for Økonomi & Virksomhedsledelse   
Ejnar Schultz, adm. direktør på SEGES

Ordstyrer: Klaus Kaiser, SEGES

 

Ivan Damgaard, chefkonsulent, SEGES  
Anders Peter Jensen, Sindalsgaard, svineproducent  

13.



PROGRAM 15.00 - 17.00

Bæredygtighed 
Cirkulær økonomi i landbruget – modeord eller fremtiden?

Cirkulær økonomi er blevet lidt af et modeord, når man taler om bæredygtigt landbrug. Men hvad er cirku-
lær økonomi egentligt? 

Sammen med ingeniører og forskere fra Danmarks Tekniske Universitet undersøger SEGES lige nu, hvilke 
potentialer, der er for dansk landbrug ved at fokusere endnu mere på cirkulær økonomi. 

Hør, hvor langt dansk landbrug er i arbejdet med cirkulære processer, og mød mælkeproducent Torben 
Pedersen fra Mosevang, der fortæller, hvordan han arbejder med cirkulær økonomi i sin virksomhed. 

Få også inspiration til, hvordan du kan arbejde med cirkulær økonomi i din landbrugsvirksomhed. 

Rekruttering og fastholdelse 
Hvordan skaber vi fremtidens bedste arbejdsplads i landbruget?

Mange landbrugsvirksomheder oplever i disse år mangel på kvalificeret arbejdskraft. Årsagerne er mange 
 og komplekse, men afgørende er det, at vi debatterer, hvad der udgør en attraktiv arbejdsplads for 
 medarbejderne. 

I indlægget ser vi nærmere på potentialer og udfordringer i forhold til at skabe en attraktiv arbejdsplads. 
Anders Kappel, svineproducent fra Thy, fortæller om sine erfaringer med at arbejde målrettet med at 
rekruttere, motivere og fastholde medarbejderne. 

Torben Pedersen, mælkeproducent, Mosevang 
Nicklas Christian Funk, videnskabelig assistent, DTU Mekanik 
Ordstyrer: Mille Møller Nielsen, specialkonsulent, SEGES

Anders Kappel, svineproducent, Brunshøjgård I/S 
Karen Tegllund, chefkonsulent, SEGES 
Kirstine Simoni Faurholt, afdelingsleder, SEGES
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Tak til vores sponsorer

 
Skal dit logo være her? 

 Kontakt Trine Puggaard på tpug@seges.dk eller 87405588 for mere info om sponsorater.
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