
Munkebjerg Hotel, Vejle  
1. november 2019

Konference 2019

Vi er specialister i analyser
og anbefalinger indenfor finans og råvarer

Invitation



 
  David Trads

Journalist 
og foredragsholder

Vi har hermed fornøjelsen for fjerde gang at invitere til Agrocura Konference.

På konferencen kan du vælge mellem flere foredrag og debatter. Programmet 
byder på en masse gode indlæg. 

Se oversigten over det samlede konferenceprogram på side 3 og frem. Prisen 
for deltagelse samt information om tilmelding finder du på side 7 og 8.

Velkommen til
Agrocura Konference 2019 

Hovedtaler: David Trads
Verden under Trump: Hvad pokker sker der?
51-årige David Trads er uddannet journalist og har arbej-
det som politisk journalist og redaktør ved en lang række 
danske medier. Han har været chefredaktør for Dagbla-
det Information og for gratisavisen Nyhedsavisen samt 
har været ansat på Berlingske, i Danmarks Radio samt 
som lektor på Syddansk Universitet.
I 2009-2013 var han USA-korrespondent for Berlingske, 
og de sidste fem år har han fungeret som uafhængig 
foredragsholder og skribent blandt andet med en fast 
klumme i Altinget. Udover arbejdet som journalist og 
forfatter tager David Trads ivrigt del i samfundsdebatten 
herhjemme.
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Kl. 09.30 - 09.50 Registrering/morgenmad

Kl. 09.50 - 10.00 Velkommen  
v/ Direktør for Agrocura, Hans Vigen

Kl. 10.00 - 10.50 Foredrag v/ David Trads
Verden under Trump: Hvad pokker sker der?

Kl. 10.55 - 11.35 Foredrag runde 1 
• Dybdegående råvareindlæg
• Dansk landbrugs fremtid for den kommende generation
• Generel risikostyring

Kl. 11.35 - 12.35 Frokost

Kl. 12.40 - 13.20 Foredrag runde 2
• Dybdegående konjunkturindlæg
• Robusthed, likviditet, kontracyklisk etablering og forhandling
• Dybdegående råvareindlæg

Kl. 13.20 - 13.45 Kaffe

Kl. 13.50 - 14.30 Foredrag runde 3
• Dybdegående værdipapirindlæg
• Risikostyring / Investor erfaring v/ Carsten Friis og Erik Lydiksen
• Dybdegående konjunkturindlæg

Kl. 14.35 - 15.25 Foredrag v/ Jørgen Skouboe Møller
Nak & Æd
  
Farvel og tak for i dag - øl/vin i foyeren 

Program

Kl. 15.25 



Kommentarer til programmet 
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Jens Schjerning
Cheføkonom, Agrocura

Konjunktur
- Verdens længste højkonjunktur  
Runde 2 og 3
Det er rekordernes tid. Det er nu 121 (juli 2019) måne-
der siden vi forlod en hård recession, den berygtede 
finanskrise. Den næst længste højkonjunktur var peri-
oden op til IT-boblen (120 måneder). Som det ser ud 
nu, bliver vækstrekorden slået med nogle skridt læng-
der – takket være en aggressiv rente- og pengepolitik 
af vores centralbanker. I skrivende stund ser det ud til 
yderligere hjælp fra ECB og 0Fed via rentesænkninger, 
og for ECBs vedkommende opstart af seddelpresseren 
igen. Det er med til at holde højkonjunkturen i strakt 
arm, men er samtidigt også med til at skubbe aktiemar-
kedet endnu højere op, herunder ejendomsmarkedet 
– og spørgsmålet er, om jordpriserne denne gang kom-
mer med op. Vi kommer med vores bud på, hvor læn-
ge vi endnu kan forvente, at væksten holder sig positiv, 
herunder hvornår vi f.eks. kunne se næste aktieboble 
briste. Ydermere kigger vi på muligheden for japansk 
tilstand i Europa, herunder problematikkerne for Syd-
europa. 3 gange i over 200 år har den 30 årige rente 
i Danmark været nede og vende omkring 3,60-3,80%. 
Denne gang hedder det (indtil videre) 1%. Selv negati-
ve renter kan ikke skubbe væksten mere positivt og vi 
kigger på hvorfor.

Robusthed, likviditet, kontracyklisk etablering 
og forhandling
- Giver etablering på cyklisk bund bedre afkastmuligheder?
Runde 2
Risikostyring er i høj grad trukket ind over dansk 
landbrug, og her er specielt et parameter essen-
tielt: Likviditet! I dette indlæg berører vi mulighe-
der for, at fremskaffe og håndtere virksomhedens 
likviditet. Vi kigger på, om der statistisk kan være 
grundlag/mulighed for etablering af ny - eller del 
produktion på en cyklisk bund, og om det tende-
rer til, at give højere afkast end tilfældet er andet-
steds i konjunkturforløbet.

Anders Mortensen
Råvareanalytiker, 

Agrocura

Jens Kornbeck
Analytiker, 
Agrocura
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Risikostyring 
- Risikostyring er ikke kun for landmænd
Runde 3

Vi i Agrocura ønsker igen at sætte fokus på ri-
sikostyring. Der er mange former for risikosty-
ring, og det foregår i alle brancher. Landbruget 
er en branche som halter  bagefter på dette 
område. Derfor har vi igen i år inviteret Carsten 
Friis, Dansani, som vil fortælle lidt om, hvordan 
han aktivt risikostyrer sin virksomhed.  

Investor erfaringer
- Hvordan er det gået med vores case

Carsten Friis er samtidig en aktiv investor i Danske 
Landbrug. 
Vi har fået direktør Erik Lydiksen fra Dansk Økologi 
Selskab A/S til at komme og fortælle om deres op-
levelser, udfordringer og erfaringer i deres cases.   

Jens Kornbeck
Analytiker, Agrocura

Værdipapir
- Hvordan agerer man
Runde 3
Kun ca. 10 % af aktiestigningerne i første halvår af 
2019 skete pga. stigende indtjening i virksomheder-
ne, mens resten er politik og tendenser. Samtidig 
anbefaler flere banker, at lade penge stå kontant, 
såfremt man har en kort tidshorisont pga. negative 
obligationsrenter. 

I dette indlæg giver vi et overblik over det aktuelle 
højspændte marked, hvordan vi anbefaler at agere i 
det og krydrer det med tendenser og statistik.

Erik Lydiksen
Direktør,

Dansk Økologi Selskab

Carsten Friis
Adm. direktør,

Dansani



Generel risikostyring 
- Risikostyring – erfaringer, udfordringer og muligheder
Runde 1
Risikostyring er et vigtigt fokuspunkt for at øge mulig-
heden for, at drive en god og sund forretning. Hvad 
er erfaringerne og udfordringerne indtil nu ved at in-
korporere risikostyring? Vi vil forsøge at gøre risiko-
styring lidt mere jordnært, så det kan blive en del af 
hverdagen og en del af det at drive et professionelt 
landbrug i Danmark.
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Anders Mortensen
Råvareanalytiker, Agrocura 

Dansk landbrugs fremtid for den 
kommende generation
- Finansiering af generationsskifte
Runde 1
Hvordan får vi løftet de danske landbrug over 
til den næste generation. Der stilles større og 
større krav til de nye landmænd, og disse krav 
kommer ikke mindst fra den finansielle sektor.
Agrocura har inviteret 3 fremtrædende profiler 
fra den finansielle sektor til et åbent debatforum, 
hvor de vil dele deres syn på, hvordan vi løfter 
dansk landbrug videre. 

Mogens Dall, formand for LandboSyd vil være 
ordstyrer ved dette indlæg.

Lene Hovmøller
Landbrugskundedirektør, 

Vækstfonden

Brian Skov Nielsen
Områdedirektør, Sydbank

Michael Haahr Andersen
Markedsdirektør,  Jyske Bank

Råvarer
- Overblik og status på markederne
Runde 1 og 2
Foråret var turbulent med en rekord forsinket afgrø-
deetablering i USA, men samtidig en udsigt til en 
rigtig fornuftig lokal forsyning af korn i Europa. Hvad 
blev konsekvensen for os i Danmark, og hvordan 
skal der ageres fremadrettet? Det kommer vi med 
konkrete bud på. Vi kommer også med status på 
den animalske produktion, hvor der i løbet af foråret 
og sommeren har været tomme mælkepulverlagre, 
fedtlagre og en afrikansk svinepest.  

Henrik Andresen
Kundechef, Agrocura
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Jørgen Skouboe Møller
Foredragsholder

Foredrag
- Nak & Æd
Jørgen Skouboe Møller er kendt fra TV-programmet 
Nak & Æd, og han fortæller om arbejdet med program-
met og om jagt. Hvorfor hedder det Nak & Æd? Sma-
ger en husmår godt? Og hvorfor er der så mange, der 
kigger med? 

Jørgen Skouboe Møller startede på Danmarks Radio 
i 1977 og har siden arbejdet med udendørs aktiviteter 
og udeliv. Han er naturmand og har arbejdet med flere 
end 100 TV-programmer: DR-Derude, Frilandshaven 
og Nak & Æd på DR2. Her har han med stor iver og 
smittende engagement præsenteret nye og spænden-
de måder at bruge både haven og naturen på. 

Pris for konferencen
Prisen for at deltage (landmænd) på konfe-
rencen er kr. 1.250 og kr. 850 for én medar-
bejder eller ægtefælle - øvrige kr. 1.250. 
Ved tilmelding før den 31. august 2019 er 
prisen kr. 1.000, og kr. 850 for én medarbej-
der eller ægtefælle. 
Det er gratis for vores kunder med Focus+ 
aftale (fastprisaftale) og vores Focus+ kun-
der kan tage én gæst med til kr. 850.
Priserne er oplyst ekskl. moms.

Tilmeldingsfrist
Seneste tilmelding er den 25. oktober 
2019. Se mere på bagsiden af invitationen.

Afbestillingsgebyr
Ved annullering af tilmelding efter den  
25. oktober 2019 koster det kr. 850
ekskl. moms i gebyr, at afbestille konferen-
cen. 

Bekræftelse og betaling
Når du tilmelder dig, modtager du en be-
kræftelse på den email-adresse, du har op-
lyst. Det samme gælder for evt. faktura.

Adgangsbillet / navneskilt
Når du ankommer til konferencen modtager 
du et navneskilt, hvorpå der står dit navn og 
hvilke foredrag du er tilmeldt. 

Alt det 
praktiske



Tilmelding til konferencen kan ske på info@agrocura.dk,
på tlf. 7436 5150 eller på vores hjemmeside www.agrocura.dk. 

Ved tilmelding skal du oplyse følgende: 
• Deltagernavn
• Deltagers e-mail
• Firma (betaler af faktura) 
• Firma adresse (hvor faktura skal sendes til)
• Firma telefon (af hensyn til fakturering)
• Ønskede emner

På konferencen vil det være muligt selv, at vælge hvilke foredrag du vil deltage i.
For hver runde kan du deltage i et foredrag/emne.

* Emne 1 Emne 2  Emne 3

Runde 1: Råvarer Dansk landbrugs frem-
tid for den kommende 

generation

Generel risikostyring

Runde 2: Konjunktur Robusthed, likviditet, 
kontracyklisk etable-
ring og forhandling

Råvarer

Runde 3: Værdipapir Risikostyring / investor 
erfaring

Konjunktur

Der tages forbehold for evt. programændringer.
Tilmeldingen er bindende og ændringer mv. kan ikke ske senere end den 25. oktober 2019.
Ved tilmelding accepterer man, at billeder taget under konferencen må bruges til markedsføring og lign.

Tilmelding

Jens Terp-Nielsens Vej 13 | 6200 Aabenraa | Tlf. 7436 5150www.agrocura.dk

Eventuelle spørgsmål til: 
Jette Hedegaard
Tlf.: 7436 5150
info@agrocura.dk

* Vælger man de 3 runder under emne 1, svarer det nogenlunde til indholdet  
   ved vores infomøder.


