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Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Afholder efterårskonference

Dansk landbrugsproduktion i lyset af fødevarekrise og krav til grøn omstilling muligheder og udfordringer.
Tirsdag, den 15. november 2022, 9.30 - ca. 15.30 på KU Science (Tidligere Landbohøjskolen)
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C. Festauditoriet, Auditorium A1-01.01
De forudsætninger og rammer, danske landmænd skal producere under de kommende år, er i hastig
forandring. Den nuværende fødevarekrise er affødt af bl.a. krigen i Ukraine. Vi ser store prisudsving
og stigende råvare- og energipriser.
Landbrugsproduktionen er samtidig helt afgørende for den grønne omstilling. Landbrugets klimaaftryk
skal reduceres væsentligt for at nå de ambitiøse målsætninger. Det gælder både nationalt og på EUniveau. I Danmark skal Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 udmøntes i
praksis.
Bioressourcerne er knappe, og krisen tydeliggør de dilemmaer, der er på kort og længere sigt, når de
forskellige ønsker og hensyn skal tilgodeses, fødevareproduktion, energiproduktion, klima, mv.
Samlet set giver det store udfordringer, men også nye muligheder, i hele værdikæden fra produktion til
forbrug. Det gælder for både virksomhederne og primærbedrifterne. Hvad kræver det af nytænkning
hos nuværende og kommende landmænd?
Efterårskonferencen vil fra forskellige perspektiver sætte fokus på de centrale udfordringer og
muligheder – også med fokus på de unge, der er på vej til at etablere sig.
På konferencen uddeles i samarbejde med Nordea årets Agrarøkonompris.

Pris inkl. forplejning:
For medlemmer af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab: Gratis.
For ikke medlemmer: 500 kr.
Studerende:100 kr. inkl. 1 års medlemskab af Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab
Tilmeldinger sendes til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sekretariat:
elsebeth@ifro.ku.dk eller telefon 3533 6891 senest 8. november.
Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til: Registreringsnummer: 2100 Kontonummer: 80 70 007 062
Husk at anføre “efterårskonference” og navn. Efter tilmelding og betaling er man automatisk registreret som
konferencedeltager, og der udsendes ikke yderligere bekræftelse.

Program
9.00 - 9.30

Registrering og morgenkaffe med croissanter

9.30 - 9.40

Velkomst ved Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

9.40 - 10.50

Fødevarekrise og grøn omstilling af landbruget – muligheder, udfordringer og
dilemmaer på kort og længere sigt.
Oplæg ved
Formand Søren Søndergaard, Landbrug & Fødevarer
Vicepræsident Sebastian Jonshøj, Danmarks Naturfredningsforening
Debat ud fra de to oplæg og perspektiver

10.50 – 11.30 Overrækkelse af Agrarøkonomprisen
Motivering, overrækkelse og præsentation af vinderopgaver.
Landbrugsdirektør Morten Riget, Nordea, Formand Søren Søndergaard Landbrug &
Fødevarer
11.30 – 12.00 Dansk landbrug - mulighederne har aldrig været større….
Landbrugsdirektør Morten Riget, Nordea,
Den bæredygtige omstilling betyder store forandringer – men forandringer giver
også muligheder. Dansk landbrug har altid været innovative og forandringsparate –
derfor tror vi på fortsatte store muligheder.
12.00 – 12.50 Frokost og networking
12.50 – 13.50 Landmandens position mellem leverandører og aftagere
Landmanden ligger i værdikæden mellem bl.a. grovvareleverandøren og aftageren af
produkterne, typisk en forarbejdningsvirksomhed.
Hvordan er landmandens relationer og afhængigheder påvirket af fødevarekrise og
krav om grøn omstilling – og hvordan vil de udvikle sig fremover?
12.50 – 13.20 Bestyrelsesmedlem Simon Simonsen, Arla
Sådan skaber vi fremtidens mejeri
13.20- 13.50 Direktør Steen Bitsch, Vestjysk Andel
Med udgangspunkt i grøn udvikling og den højaktuelle fødevarekrise er det vigtigere
end nogensinde at navigere ud fra et biocirkulært system. Biogasproduktion, lokalt
producerede proteiner, restprodukter fra fødevareindustrien og generel
kaskadeudnyttelse af CO2 er nogle af de områder, hvor landbruget i fællesskab kan
bidrage til at skabe endnu større bæredygtighed i vores branche - også økonomisk.
Herunder spiller vi som andelsejet grovvareselskab en afgørende rolle, hvor det i
fællesskab med vores ejere handler om at udvikle fremtidens produkter for at sikre
”license to produce”.

13.50 – 14.10 Pause med kaffe, te og kage

14.10- 14.40 Fremtidens klimaeffektive fodring
Professor Mette Olaf Nielsen, Aarhus Universitet
Der arbejdes intenst med at reducere klimaaftrykket af mælke- og
oksekødsproduktion. Danske forskere har fundet ud af, at et "Stof X” kan
hæmme metanproduktionen i kvægets vom markant. Én ting er dog at finde et
virksomt stof – noget andet er om det er en løsning, der kan omsættes til praksis.
14.40- 15.05 Fremtidens driftsledere – krav til kompetencer og uddannelse
Forstander Jakob Autzen, Nordjyllands Landbrugsskole
Er der et match imellem de unge potentielle driftsledere og fremtidens landbrug?

15.05 -15.30 Relevant økonomisk forskning i forhold til de nye udfordringer og muligheder
Professor, sektionsleder Berit Hasler, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi,
Københavns Universitet (IFRO)
Sigtelinjer, ønsker og planer for IFROs forskning, eksempler på aktuel forskning, ideer
og planer med relevans for erhvervs- og samfundsøkonomi, herunder grøn omstilling og
klimahandling i landbruget.
15.30

Afslutning ved Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab
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