
Psst! ... Vil du gerne – på en nem, hurtig 
og visuel måde - have et bedre overblik 
over din virksomheds økonomi, og hvad 
du kan blive bedre til? Så har vi det per-
fekte digitale værktøj til dig: MyBusiness.  

Læs mere på patriotisk.dk/mybusiness

Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:

Mandag til torsdag kl. 8.00–16.00

Fredag kl. 8.00–15.30

PRIS OG TILMELDING
Prisen er 730 kr. ekskl. moms for 
medlemmer og 930 kr.
ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Tilmelding snarest og senest 
fredag den 2. december 2016
telefon: 6315 5400
telefax: 6593 2015
e-mail: reception@patriotisk.dk
www.patriotisk.dk

Venligst opgiv medlemsnummer 
ved tilmelding, dette fremgår af  
adressefeltet på tilmeldingsblanketten.

Tilmelding til Patriotisk Selskabs 
arrangementer er bindende,
og der vil blive opkrævet fuldt 
deltagergebyr ved udeblivelse.

Afbud kan uden beregning 
foretages til og med søndag den
4. december 2016 kl. 12.00.

BENYT DINE TAL 
- og åbn døren til fremtiden
ØKONOMIKONFERENCE 

onsdag den 7. december 2016
kl. 9.30–16.00



TIDSPUNKT

 9.30

 

 9.35

10.10

10.40

11.00

11.30

12.00

13.00 

EMNE

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL DAGEN

DRIFTSANALYSER GENNEM 50 ÅR – hvad kan vi lære af tallene? 

Hvad er der sket inden for planteavl, svin og kvæg gennem de seneste 

50 år, hvor Patriotisk Selskab har udgivet Driftsanalyser? Og hvad kan 

vi lære af tallene og udviklingen gennem årene?

STATUS PÅ JORDBRUGSVIRKSOMHEDERNES ØKONOMISKE SITUATION 

Hvilke driftsgrene klarer sig bedst i øjeblikket og hvorfor? Kom og hør 

om hovedtallene fra Patriotisk Selskabs Driftsanalyser 2015/2016 og 

om deres betydning – samt om omsætningen og indtjeningen i andre 

driftsgrene såsom skov, jagt, boliger m.v.

PAUSE 

 

UPDATE PÅ NYE FINANSIERINGSFORMER

Kenneth Kjeldgaard giver sit bud på alternative finansieringsformer 

i en tid, hvor finansiering via de traditionelle finansieringskanaler 

kan være svær at opnå. Han vil bl.a. fortælle om crowdfunding, Dansk 

Landbrugskapital m.fl.

 

SÅDAN AGERER DU PROFESSIONELT I DIT 

SAMARBEJDE MED BANKEN

Hvad gør du for at holde dig på god fod med din bank? 

For at du kan udvikle din virksomhed i den retning, du gerne vil, er 

det vigtigt, at du agerer professionelt i dit samarbejde med banken. 

Michael Haahr Andersen giver dig tips og tricks til, hvordan du kan 

agere professionelt, både i dagligdagen, og når du vil føre et konkret 

projekt ud i livet. 

FROKOST

HVORDAN STÅR DET TIL MED DANSK LANDBRUGS RAMMEVILKÅR?

Torben Vagn Rasmussen vil redegøre for de vigtigste pointer i CBS-rap-

porten ”Dansk Landbrugs Rammevilkår og Konkurrenceevne” forfattet 

af Troels Troelsen. Udover at være en af drivkræfterne til CBS-rappor-

ten er Torben Vagn Rasmussen medforfatter til bogen ”Ledelse i Land-

bruget” udgivet af CAMS på CBS, landmand, fhv. direktør og cand.merc.

INDLÆGSHOLDER

Formand for Patriotisk 

Selskabs Økonomiudvalg 

Bendt Wedell

Seniorkonsulent Rune 

Munch-Andersen og senior-

konsulent Brian Bendtsen, 

Patriotisk Selskab

Seniorkonsulent 

Kaj Refslund, 

Patriotisk Selskab

 

Specialkonsulent Kenneth 

Kjeldgaard, SEGES Finans 

& Formue

Afdelingsdirektør Michael 

Haahr Andersen, Jyske Bank

Landmand og medlem af 

Bæredygtigt Landbrug 

Torben Vagn Rasmussen

PROGRAM
TIDSPUNKT

13.40

14.00

14.40

14.55

15.40

     

EMNE

PROGNOSER FOR INDTJENINGEN 

– og hvad det betyder for dit budget og din handelsstrategi

Per Kristensen vil give dig et overblik over de aktuelle prognoser for 

indtjeningen i de tre store driftsgrene i dansk landbrug: Planteavl, 

svin og kvæg. Afslutningsvis vil han give sit bud på, hvilken betyd-

ning prognoserne har for de prisforudsætninger, du vælger til dit 

budget, og om prognoser kan anvendes aktivt i din handelsstrategi. 

VÆKST OG UDVIKLING I LANDBRUGET 

– er der inspiration at hente fra SMV’erne? 

Med udgangspunkt i helt ny forskning om, hvordan de små og mel-

lemstore virksomheder kan skabe udvikling og vækst, sætter Mette 

Neville fokus på nogle af de interne vækstbarrierer i landbruget og 

giver sit bud på, hvad der skal til for at skabe vækst i en landbrugs-

virksomhed. Professor Mette Neville er leder hos Center for Små og 

Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS. Hun forsker i SMV’er, 

herunder ejerlederens DNA, vækstdrivere og –barrierer, bestyrelsens 

rolle m.v. Derudover er hun medstifter af Vidensforum for Små og 

Mellemstore Virksomheder (vidensforum.dk), som bidrager til vækst i 

SMV’er gennem fx treårige udviklings- og læringsforløb. Hun står for 

Aarhus Universitets bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er, og 

hun kommer selv fra en ejerlederfamilie.

PAUSE

BARRITSKOV  LANDBRUG: ØKOLOGISK STATUS OG  

PERSPEKTIVER 20 ÅR EFTER OMLÆGNINGEN

Barritskov er en fortælling om en virksomhed, der – ad et par omgan-

ge - har fået økologisk landbrug til at fungere i praksis. Barritskov 

Landbrug er på 320 hektar og blev omlagt i 1995-1996. Oprindeligt 

var hovedfokus på græsfrø- og kløveravl, siden på  grøntsagsavl, 

afgræsning og CO2-lagring gennem 10 år -  og i dag ligger vægten 

på biodynamisk avl af konsumkorn og jerseykalvekød. Barritskov 

Skovdistrikt på 375 hektar er både  FSC-certificeret og økologisk cer-

tificeret i sin helhed og har en betydelig årlig høst af vilde urter som 

ramsløg, mynte og sumpkarse. Ejendommen drives sammen med to 

selvstændige forpagtninger  - Krogerup i Nordsjælland og Billeslund 

i Sønderjylland. Driftsbygningerne på Barritskov og Krogerup er lejet 

ud til Aarstiderne, som oprindeligt afsatte gårdenes mangeartede 

grøntsagsproduktion, men som i dag fungerer som et selvstændigt 

e-handelsselskab uafhængigt af ”moderbedrifterne”. Seneste skud 

på stammen er Beyond Coffee, som dyrker østershatte på basis af 

kaffegrums.
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