
Priserne på landbrugets in- og output bevæger sig op og ned med store årlige udsving. Det er et 
vanskeligt marked at handle i, og fejlbeslutninger inden for handel med virksomhedens råvarer 
kan for mange være direkte fatale. Det er derfor vigtigt, at du får lagt en handelsstrategi.   

 

Formål 

Netværksgruppen vil give dig en dybere indsigt i markedsudviklingen inden for råvarer og finan-
siering og hjælpe og motivere dig til at udarbejde din egen handelsstrategi. Markedsindsigt og en 
god handelsstrategi, som du følger, er fundamentet for, at du kan træffe gode beslutninger og få 
godt styr på de risici, der stammer fra markedet.  
 
I gruppen vil der være god plads til sparring medlemmerne imellem, ligesom der vil være spæn-
dende og aktuelle indlæg, bl.a. fra analytiker John Jensen, Agromarkets og virksomhedsrådgiver 
Per Kristensen, Patriotisk Selskab.  
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AKTIVITETER I NETVÆRKSGRUPPEN 

Netværksgruppen anvender Agromarkets’  
markedsanalyser og  analytiker John Jensen 
som ekstern indlægsholder. Udover at give 
dig et indblik i markedsanalyse er formålet, at 
I i netværksgruppen kan dele konkrete udfor-
dringer og erfaringer med hinanden. Med det-
te bliver du klædt bedre på til at agere i et 
svingende og vanskeligt marked. Derudover 
vil gruppens omdrejningspunkt være deltager-
nes udarbejdelse af en skriftlig handelsstrate-
gi. Der vil blive fulgt op på handelsstrategier-
ne – og konkrete udfordringer i forbindelse 
med disse – til hvert møde. 
  
Der afholdes tre årlige møder. Et i oktober, et 
i februar og et sidst i maj. John Jensen er pri-
mær indlægsholder på møderne. Møderne 
ligger fra kl. 9.30 – 15.00.  
 

MEDLEMMER 

Netværksgruppen kommer til at bestå af 10 – 
12 medlemmer, der alle er aktive landmænd 
eller nøglemedarbejdere med ansvaret for 
virksomhedens handel.  
  
Vil du vide mere om handelsnetværks-
gruppen for husdyrproducenter - så kon-
takt virksomhedsrådgiver Per Kristensen. 

AFVIKLING AF NETVÆRKSGRUPPENS  

AKTIVITETER 

Møderne afvikles hos Patriotisk Selskab eller 
på Sjælland, hvis det giver bedre mening ud 
fra deltagernes geografiske tilhørsforhold. Pa-
triotisk Selskab sørger for forplejning dagen 
igennem. Virksomhedsrådgiver Per Kristen-
sen fungerer som facilitator for netværksgrup-
pen. 
 

ANDET 

Gruppens medlemmer opfordres til at tegne 
abonnement på Agromarkets. Det er ikke en 
forudsætning for at deltage i gruppen, men 
det vil være en fordel, hvis alle gruppens 
medlemmer har adgang til de samme grund-
læggende markedsinformationer og handels-
signaler. Et basisabonnement på Agromar-
kets koster aktuelt 1.900 kr. om året.  
 

PRIS 

Et års medlemskab af netværksgruppen ko-
ster 6.000 kr. + moms (2016/2017) ved mini-
mum ti netværksdeltagere. Derudover skal du 
være  aktivt medlem af Patriotisk Selskab. 
  
Medlemskontingentet på de 6.000 kr. dækker 
3 møder med forplejning. 
  
Ved tilmelding til netværksgruppen i løbet af 
året betales et beløb svarende til det antal 
møder, der er tilbage i året (2.000 kr. pr. mø-
de). 
  
Ved udtrædelse af netværksgruppen i løbet af 
året refunderes det resterende medlemskon-
tingent ikke. 

Per Kristensen 

Virksomhedsrådgiver 

 

Direkte 6315 5486 

Mobil 5047 1642 

pkr@patriotisk.dk 


