
Leif Nielsen, 
branchedirektør, Dansk Industri Fødevarer

Hvor skal fødevareerhvervet have fokus i fremtiden? 
Hvor skal fødevareerhvervet have fokus i fremtiden.
Tendenser er der mange af. Men hvilke vil reelt få 
indflydelse på fremtidens fødevaremarked. Kom og 
hør DI Fødevarers direktør give sit bud på rammerne 
for fremtidens fødevareproduktion.

Anders Peter Frederiksen, 
afdelingschef svineøkonomi, LandboSyd
Carsten Friis, 
afdelingschef kvægøkonomi, LandboSyd

Præsentation af de tidlige regnskabstal 2018
På mødet præsenteres erhvervets første gennem-
arbejdede analyser af erhvervets indtjening i 2018 
og forventninger til resultaterne i 2019. Glæd dig til 
at få indsigt i de tidlige regnskabstal inden for 
planteavl og husdyrproduktion.

 
Renate Feddersen, 
virksomhedsrådgiver, LandboSyd

Virksomhedsledelse 2.0
Hvad er mit mål? Hvor vil jeg hen med min 
virksomhed, min bedrift?
Vil jeg blive hvor jeg er og optimere min bedrift i de 
givne rammer, vil jeg udvide og blive større?
Det er vigtigt at have sit mål sat fast. Intet bliver som 
planlagt, men bare det at have et mål på kort og lang 
sigt, sikrer at vi har noget stile efter.
Der vil komme bump undervejs, og hvordan kan vi 
forberede os bedst muligt på dem?

 
Vibeke Fladkjær Nielsen, 
specialkonsulent, SEGES

Ledelse - Motiver dine medarbejdere 
At kunne motivere dine medarbejdere er en evne, der 
er med til at skabe resultater for virksomheden. I dette 
foredrag får du inspiration til at forstå, hvordan dine 
medarbejdere er forskellige, og hvordan de derfor skal 
ledes og motiveres forskelligt. Det er ny viden, som har 
hjulpet mange landmænd med bedre at forstå deres 
medarbejdere, men også dem selv som ledere.

Poul Erik Nielsen, 
økologichef, LandboSyd

RISE Bæredygtighedsanalyse
RISE, der er udviklet af en gruppe forskere fra 
landbrugsuniversitetet i Bern, måler, ved hjælp af 
landmandens svar på en række spørgsmål, bære-
dygtigheden på 55 forskellige parametre fordelt på ti 
områder. F.eks biodiversitet, energi og klima samt 
økonomi.

 
Søren Hilligsøe, 
lektor, Erhvervsakademi Århus

Forhandlingsteknik - Den gode forhandler 
Få indsigt i de forskellige faser, der er i en forhandling, 
og bliv i stand til at håndtere indvendinger i forhand-
lingssituationen – professionelt og effektivt. Få værk-
tøjer til hvordan du opnår en mere succesfuld forhand-
ling og få indblik i styrkerne og svaghederne i din egen 
forhandlingsstil. Du lærer også, hvordan du kommuni-
kerer mere effektivt med både ord, kropssprog og 
tonefald, og hvordan du kan forbedre resultatet med 
god forhandlingsskik.

Lene Gade Hovmøller, 
landbrugskundedirektør, Vækstfonden

Gårdråd - Strategisk udvikling af bedriften
• Hvordan kan et gårdråd hjælpe til en bedre bundlinje?
• I en travl hverdag – hvordan sikrer landmanden sig at 

komme op i helikopteren og udtænke eller fastholde 
den skarpe strategi, den skarpe ledelse, den skarpe 
drift? Hvordan kan et gårdråd bidrage til det?

• Hvilken værdi kan et gårdråd give?
• Hvilke krav skal man stille til et gårdråd?
• Hvordan ser kreditgivere/Vækstfonden på værdien af 

gårdråd?

 
Lisbeth G. Petersen, 
LGP Consult 

Arbejdsglæde og begejstring 
- hvor kommer det fra?
Arbejdsglæde og begejstring -hvor kommer det fra?
Et humoristisk og livsbekræftende foredrag om stress 
og trivsel.

Et naturligt valg for det professionelle landbrug

Økonomikonference for landbruget 2019  
Tirsdag den 5. februar i Aabenraa
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