
Virtuel konference 
13. oktober - 13. november 2022

Invitation til

Indlæg med bl.a. 
• Serieiværksætter Lars Tvede

• Direktør Curt Liliegreen

• Medejer Karsten Willumsen, Kjargaarden

• Agrocuras egne rådgivere

• Ølsmagning med Carsten Berthelsen

Tilmeld dig nu og mød os 
på din computer!

Kom til V.I.P event 
torsdag d. 13. oktober!

Live ølsmagning med tapasplatte. 

Skynd dig! 
- der er begrænsede pladser. 



Som et lille levn fra Corona-epidemien af-
holder vi i år vores konference virtuelt. Det 
er et nyt tiltag, men bunder udelukkende i 
den fleksibilitet det giver – både i forhold 
til at vi kan sammensætte det bredest mu-
lige program med mest mulig information 
til vores kunder, men også fordi det giver 
en enorm fleksibilitet for dig som deltager. 
Men bare rolig – vores fysiske konference 
på Hotel Munkebjerg vender stærkt tilba-
ge i november 2023. 

Det første halve år af 2022 har uden tvivl 
været et af de mest begivenhedsrige år i 
Agrocuras historie. Mere end aldrig før har 
vi oplevet en efterspørgsel på vores viden 
omkring råvarer, finansiering og investe-
ring i takt med at verden har været af lave. 
Krig, vareknaphed og logistikproblemer 
har resulteret i historisk høj inflation og 
stigende renter, og det giver helt naturligt 
anledning til mange dybe panderynker. 

Også for vores kunder har første halvdel 
af 2022 været en meget blandet fornøjel-
se, alt afhængig af hvilke briller vi tager på. 
For planteavlere og mælkeproducenter 
har vi haft historiske høje afregningspri-
ser, og pustet en masse optimisme ind i 
erhvervet. På den anden side har både 
grise- og fjerkræproducenter været hårdt 
ramt af de meget høje kornpriser. 

For at komme mest muligt ud til alle kun-
desegmenter har vi til vores konference 
2022 sammensat det bredeste program til 
dato, og vi håber at du vil tage godt imod 
det. I perioden fra  14. okt. til 13. nov. kan 
du derfor se vores indlæg via din compu-
ter, og lige så mange gange som du har 
lyst til. 

  Venlig hilsen   
  Agrocura-teamet

Velkommen til
 Agrocura virtuelle konference 2022



     

Lars Tvede               

Serieiværksætter, 
finansmand og forfatter

Hovedtaler: Lars Tvede
LIVE-stream torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19.00  
  
Status på det finansielle marked:  
Der er sket rigtigt meget siden udbruddet af 
Covid-19. Der er voldsomme stigninger på rå-
varemarkedet, desuden er inflationen steget 
betragtelig og det samme er renten. Den øko-
nomiske optur har svært ved at bide sig fast 
og i stedet truer en ny recession. Lars Tvede 
kommer rundt omkring verdensøkonomien, 
renterne, inflation og selvfølgelig aktiemarke-
det. Sluttelig giver Lars en kort status på sin 
egen forvaltningsafdeling. 

Forventet udvikling i energi-   
komplekset: 
Lars Tvede giver også sit bud på det økono-
miske opsving og hvor især krigen har sendt 
energipriserne på himmelflugt. Politikere har 
sat yderligere tempo på den grønne omstil-
ling, med især fokus på mere vind, sol og biogas. Men hvad kan vi forvente i fremtiden 
omkring energipriser, udvikling og den grønne omstilling? Vil vi komme til at se kernekraft og 
hvor langt er vi med f.eks. fusionsenergi og sluttelig hvad vil omstilling til nye energiformer 
evt. gøre med råvarepriser og vores forbrugspriser?



     

Vejledende program

• Status på det finansielle marked
• Forventet udvikling i energimarkedet
       v/ Lars Tvede, serieiværksætter, finansmand og forfatter

Torsdag den 13. oktober lige efter indlægget med Lars Tvede
                   
• Ølsmagning  v/ Carsten Berthelsen, som også er kendt fra Natholdets   
       julekalender på TV2

Øl er ikke bare øl. Carsten Berthelsen tager dig  med en tur rundt i “øllens verden”. 
       
       Når du tilmelder dig vores virtuelle konference modtager du 4 forskellige øl fra 
       Krenkerup Bryggeri samt et ølglas med posten.   
      Tilmelder du dig vores VIP arrangement den 13. oktober 2022 kl. 19.00-ca. 21.30  
       i Aabenraa, får du øllene leveret ved ankomsten.                                                                  

Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19:00-20:15 via LIVE-stream

Carsten         
Berthelsen 

Foredragsholder 
og forfatter



     

Nedenstående indlæg kan ses i perioden 
den 14. oktober - 13. november 2022
• Verdens økonomien i en turbulent tid                                                                               

v/ Jens Schjerning, Agrocura       

• Fortsætter de ekstreme udsving på råvaremarkederne?                                                                                                                     
v/ Anders Mortensen og Henrik Andresen, Agrocura                                            

• Er gældspleje noget for dig? - digital overvågning af lån                                                                                                                                        
v/ Hans Henrik Kjær og Jens Schjerning, Agrocura og landmand Lars Christensen

• Det danske boligmarked                                                                                                  
v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter

• Risikostyring med optioner og futures på fuldmagt                                                                                                   
v/ Anders Mortensen, Agrocura       

• Planteprotein - big business eller blot en parentes?                                                                                            
v/ Rasmus Haun Hansen, Agrocura og Maja Skaaning, DLG    

         
• Inflation og krise - økologiens ven eller fjende?                                                                                               

v/ Rasmus Haun Hansen, Agrocura

• Køernes raketter 2.0 - rekordpriser på mælk og oksekød                                                                                                                                          
 v/ Henrik Andresen, Rasmus Haun Hansen, Agrocura og Mogens Larsen, 
Slagtekalve Rådgivning

   
• Udsigterne for svinepriserne                                                                                                                                 

v/ Anders Mortensen, Agrocura                

• Bestyrelser styrker ledelsen i et landbrug                                                                                                     
v/ Paul-Chr. Kongsted, Agrocura og Karsten Willumsen, medejer af Kjargaarden

Mandag den 31. oktober 2022 kl. 19:00-19:45 via LIVE-stream

• Hårdt pressede markeder                                                                                                     
v/ Jens Kornbeck, Agrocura 



     

Jens                
Schjerning           
Cheføkonom

jes@agrocura.dk       
2142 5620

            Verdens økonomien i en turbulent tid 
Krig, inflation, udsigt til mange rente-
stigninger og nedlukning i Kina har 
præget første halvår af 2022. Det har 
set meget dystert ud, hvor økonomer 
har forecastet recession, yderligere 
fald i aktier og mellem 10-30% fald på 
ejendomsmarkedet. Vores basisscena-
rium er ikke en recession, men en øko-
nomisk opbremsning, hvor vi undgår 
de helt store stramninger. Forhåbentligt 
kan vi fortælle til konferencen at der 
er lyspunkter, og at vi slutter år 2022 i 
langt bedre form, end første halvår. Ind-
lægget kommer selvfølgelig rundt om 
økonomien i verdenen, rentemarkedet, 
inflationen, ejendomsmarkedet inklusi-
ve jordpriser og hvad der ellers rører 
sig under emnet.

Henrik        
Andresen  
Kundechef

hea@agrocura.dk 
2147 7326

Anders    
Mortensen           
Råvareanalytiker

amo@agrocura.dk        
2553 2488

Fortsætter de ekstreme udsving på råvare-          
markederne?
Tørkelignende tilstande i vækstsæsonen + krig + små lagre = nye højder på stort set alle råvarer i før-
ste halvdel af 2022. Vi samler op på høsten anno 2022, krigens udvikling, importørernes ageren og 
samler det hele sammen i vores strategiske overvejelser for både sælgere og købere fremadrettet. 

 

Det danke bolig- 
marked
Realkreditrenterne er steget kraftigt 
indtil nu i 2022, og begynder at påvirke 
efterspørgslen i et ellers stærkt dansk 
boligmarked. Hvad får det af betydning, 
kigger vi ind i en længerevarende op-
bremsning eller blot et bump på vejen? 
Det og meget andet kommer den lands-
kendte boligøkonom Curt Liliegreen ind 
på i dette indlæg.



     

Er gældspleje noget for 
dig? - digital overvåg-
ning af lån
Digitalisering er mere vigtigt end nogensin-
de i en travl hverdag i en professionel virk-
somhed. Derfor har Agrocura lanceret digital 
overvågning af realkreditlån i år 2022. Vi gør 
status på hvordan det går, hvorledes det fun-
gerer og hvordan du får de bedste fordele 
af at overvåge dine lån. Overvågning bru-
ges både til hjemtagelse af kursgevinster, 
men kan også bruges som en operationel 
rentestrategi til at komme retur til fast rente. 
Landmand Lars Christensen gæster studiet 
og fortæller hvordan han bruger det aktivt i 
sin virksomhed. 

Jens 
Schjerning 
Cheføkonom

jes@agrocura.dk 
2142 5620

Hans Henrik                      
Kjær                              
Kundechef

hhk@agrocura.dk 
2228 1033

Anders    
Mortensen           
Råvareanalytiker

amo@agrocura.dk        
2553 2488

Curt          
Liliegreen              

Direktør for 
Boligøkonomisk 
Videncenter

 

Det danke bolig- 
marked
Realkreditrenterne er steget kraftigt 
indtil nu i 2022, og begynder at påvirke 
efterspørgslen i et ellers stærkt dansk 
boligmarked. Hvad får det af betydning, 
kigger vi ind i en længerevarende op-
bremsning eller blot et bump på vejen? 
Det og meget andet kommer den lands-
kendte boligøkonom Curt Liliegreen ind 
på i dette indlæg.



     

Planteprotein - big  
business eller blot en 
parentes?
Andelsselskaberne nærmest kappes om at 
overgå hinanden i plantebaserede satsnin-
ger for at imødekomme fremtidens forbru-
gerkrav, men er vi på nippet til at få skabt en 
planteboble? 

I dette indlæg vil vi gå i dybden med de for-
skellige muligheder og afsætningskanaler 
der er på markedet. I samarbejde med Maja 
Skaaning, projektleder ved DLG, klæder vi 
dig på med de nyeste tendenser fra marke-
det.  

Risikostyring med optioner og futures på fuldmagt

Høje priser giver både udfordringer og 
muligheder. Efter mange henvendel-
ser og ønsker fra vores kunder har vi 
fremskyndet vores planer om at kunne 
hjælpe vores kunder med at risikostyre 
via børsprodukterne. Eksempelvis giver 
det muligheder for at bibeholde gode 
naboaftaler om køb og salg af korn på 
trods af den ene bliver nødt til at handle 
dyrt. Vi dykker ned i en masse eksem-
pler på, hvordan afdækningerne kan 
foretages, og hvordan du kan indtænke 
redskaberne i dine strategiske overve-
jelser fremadrettet. 

Anders 
Mortensen 
Råvareanalytiker

amo@agrocura.dk        
2553 2488

Rasmus 
Haun Hansen           
Finans & Strategi

r h h @ a g r o c u r a .d k 
2459 9707



     

Inflation og krise - økologiens ven eller fjende?

Det danske røde Ø-mærke kan i 2022 
fejre 33 års fødselsdag på markedet. 
Mærket har været elsket og hadet lige 
siden lanceringen, men har på trods 
både overlevet og udviklet sig ekspo-
nentielt siden da. Endnu et bump har 
nu meldt sig på vejen i form af histo-
risk høj inflation, og en frygt for den 
fremtidige afsætning af de økologiske 
varer. 
I dette indlæg tager vi derfor en rund-
tur på det økologiske marked både 
helt aktuelt, men også hvad vi skal for-
vente på den lidt længere bane. 

Rasmus 
Haun Hansen           
Finans & Strategi

r h h @ a g r o c u r a . d k 
2459 9707

Henrik                  
Andresen                 
Kundechef

hea@agrocura.dk    
2147 7326

Køernes raketter 2.0 - rekordpriser på mælk og   
oksekød

Vi tager et genbesøg fra sommerens virtuelle infomøde, og følger op på hvordan udviklingen på 
mælk- og oksekødsmarkedet er gået siden sidst. 
Vi tør dog allerede løfte sløret for, at vi har stor optimisme i forhold til prisudviklingen på både mælk 
og oksekød, men samtidig lurer farerne også i horisonten. I dette indlæg vil vi også tage forskud 
på budgetterne, og give vores bud på hvad I kan forvente af priser i 2023. 
Mogens Larsen, slagtekalverådgiver ved Slagtekalve Rådgivning fortæller om forventningen til 
kalveproduktionen fremadrettet.

Rasmus 
Haun Hansen           
Finans & Strategi

r h h @ a g r o c u r a .d k 
2459 9707



Udsigterne for svine-
priserne
Svinepriserne har ikke kunne følge med  
udviklingen i inputspriserne. 

Hvad har det haft af konsekvenser for  
produktionen og noteringen? Hvor stor har 
tilpasningen været i EU? Hvad er forvent-
ningen til noteringen fremadrettet? 

Spørgsmålene er mange, men er tilpasnin-
gen stor nok i EU og ser fremtiden lys ud?

Anders    
Mortensen           
Råvareanalytiker

amo@agrocura.dk        
2553 2488

Karsten              
Willumsen

Medejer                              
af Kjargaarden

Bestyrelser styrker ledelsen i et landbrug
En professionel bestyrelse er det stærke ledelseskort - også i et landbrug. Landbruget Kjargaarden, 
Sunds ved Herning arbejder med en professionel bestyrelse. 

Det har styrket virksomhedens arbejde med ledelse, strategi, økonomisk transparens og bundlinje. 
Lyt med når Karsten Willumsen, medejer af Kjargaarden og Paul-Chr. Kongsted, bestyrelsesformand 
hos Kjargaarden, fortæller hvordan bestyrelsen arbejder – og sikre virksomheden bredere indsigt og 
bedre beslutninger i en konstant foranderlig verden.

Paul-Chr.  
Kongsted 

Bestyrelsesformand 
hos Kjargaarden

pck@agrocura.dk        
2080 1080



Karsten              
Willumsen

Medejer                              
af Kjargaarden

Hårdt pressede          
markeder
Renterne stiger og markedslikviditeten har 
været nedadgående. 

Obligationsafkastet  i første del af 2022 har 
været blodrøde, mens aktieafkast har væ-
ret ikkeeksisterende. Der er ekstrem tæt 
tåge på markederne, og recession lurer i 
alle overskrifter. 

Vores porteføljer er også påvirket, men i 
noget mindre grad end de generelle mar-
keder. 

Vi gør status på et, indtil nu, kaotisk 2022.

Jens             
Kornbeck  
Analytiker

jko@agrocura.dk 
2860 3999

Mandag den 31. oktober 2022                           
kl. 19:00-19:45 LIVE-stream



Du skal oplyse følgende:  
Deltagernavn og fulde adresse 
Deltagers e-mail 
Deltagers mobil nr.                             

Det er vigtigt at der skrives den mai-
ladresse, som du modtager denne 
invitation på ellers fratrækkes evt. 
rabat ikke. 

Tilmeldingsfrist 
Du kan tilmelde dig indtil den 10. no-
vember 2022 via link på vores hjem-
meside www.agrocura.dk 

Bekræftelse og betaling 
Når du tilmelder dig, får du en bekræf-
telse samt faktura på den mailadresse, 
du har oplyst.

Er prisen ikke korrekt i forhold til det 
oplyste på denne side, så kontakt os 
venligst på tlf. 3267 7610 eller info@
agrocura.dk 

Betaling kan ske med dankort eller 
MobilePay direkte ved tilmelding.

Yderligere info kan ses på vores hjem-
meside www.agrocura.dk 

Eventuelle spørgsmål rettes til:  
Jette Hedegaard 
Tlf.: 3267 7610 
info@agrocura.dk

Der tages forbehold for evt.  program- 
ændringer.

Tilmelding og betaling 
Det er gratis for vores kunder med Focus+ 
aftale (fastprisaftale). For vores kunder 
med et Focus abonnement koster det kr. 
950. Har du ikke et abonnement koster 
det kr. 1.350. Ønsker du at medbringe én 
medarbejder/gæst koster det kr. 1.050.                                                                                       
Ved tilmelding inden den 31. august 2022 er 
prisen for deltagere med et Focus abonne-
ment kr. 700 og uden abonnement kr. 1.050, 
og kr. 750 for én medarbejder/gæst.                                                        

Du kan deltage i vores VIP arrangement den 
13. okt. 2022 i lokalerne Jens Terp-Nielsens 
Vej 13, 6200 Aabenraa, hvor du ser indlægget 
med Lars Tvede via LIVE-stream og efterføl-
gende LIVE ølsmagning med Carsten Berthel-
sen. Der serveres en lækker tapas tallerken 
pr. person. Prisen for at deltage er kun kr. 250                                                                                     
Der bliver kun udbudt 25 billetter til dette 
LIVE arrangement, så det er først til mølle 
princippet.                                                                                 

Alle priserne er oplyst ekskl. moms og pr. per-
son.

Sådan ser du vores virtuelle konference                                                   
Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 12:00 mod-
tager du en mail - på den mailadresse du har 
oplyst ved din tilmelding med link til indlæg-
get med Lars Tvede samt ølsmagningen med 
Carsten Berthelsen. Fredag den 14. oktober 
2022 modtager du link på de øvrige indlæg, 
som er oplyst på side 4. Indlægget “Hårdt 
pressede markeder” med Jens Kornbeck 
modtager du link på den 31. oktober 2022.

Tilmelder du dig efter den 13. okt. modtager 
du indenfor 24 timer linkene til alle indlæg-
gene.

Praktisk
Pris for deltagelse

* VIP arrangement *


