
Udvidet program: Økonomisk Inspirationsaften for 

Svineproducenter: Fremtidens muligheder for optimering 

 

1. Den nye 

I forhold til udviklingsscenariet starter mødet med et indlæg om fremtidige slagtesvinestalde ved en 

tværfaglig gruppe i VKST med bygge-, miljø-, svine- og økonomirådgivere. Der er lavet ”helt til bunden”-

beregninger på forskellige staldtyper og indretninger. Hvor meget må effektiviteten falde i en billig stald i 

forhold til en dyr stald?  

Bygningskonsulent Helle Christensen, svinekonsulent Gitte Hansen og managementkonsulent Tove 

Goldbeck vil præsentere materiale. 

2. Den udvidede 

Herefter vil der være to indlæg vedr. finansiering af svineproduktion. Der vil først være et indlæg med 

finansiering via Dansk Landbrugskapital/Vækstfonden. Landbrugskundechef Anker Bruhn vil redegøre for 

dette via eksempler. 

3. Den fremtidige 

Der vil derefter være et indlæg med investering via eksterne investorer. 

Morten Dahl Thomsen, Cheføkonom fra Sagro, har inden for det sidste års tid etableret en række 

landbrugsselskaber med landmænd og eksterne investorer. Morten vil fortælle om mulighederne for at nye 

ejer konstruktioner samt fortælle om hvordan landmænd og investorer ser på landbrug i selskabsform. 

En løsning kan være selskaber med eksterne investorer som medvirker til et bredere og mere solidt 

kapitalgrundlag, som derved sikrer større økonomisk styrke og samtidig tilfører branchen nye 

ledelseskompetencer. 

4. Den nødvendige 

Der vil være en del svineproducenter som kan ”få ondt i skatten”, når regnskabet for 2017 gøres op. Det er 

selvfølgelig grundlæggende et meget positivt problem. Der er som bekendt flere muligheder for at 

styre/regulere årets skattebetaling. 

Mange vil med fordel kunne disponere efter en opsparing i virksomhedsskatteordningen med en 

acontoskattebetaling på 22% og således beholde de 78% af likviditet i virksomheden til brug for 

selvfinansiering af investeringer eller afdrag på gæld. Mange med en god indtjening vil formentlig vælge en 

kombination af flere initiativer herunder pensionsindskud. Der er nu mulighed for at udnytte mere fleksible 

indskudsordninger på pension. 

Skattekonsulent Lisbeth Kristensen vil lægge op til emnet og chefrådgiver Christian Nissen, Danica vil 

komme redegøre for muligheder. 

5. Den med indtjeningen 

Der vil også fremadrettet være store muligheder i at udnytte sin produktionskapacitet optimalt. 



Svinekonsulent Jakob Nielsen og driftsøkonom Henrik Fugl-Johansen vil give et indspil til: om grise pr. årsso 

og indtjening pr. slagtesvin er de rigtige nøgletal i forhold til optimering af indtjeningspotentiale. Jakob 

Nielsen har udviklet nye interessante nøgletal med henblik på optimering af produktionsanlægs 

indtjeningsevne i forhold til areal, stipladser og kapitalindsats. 

6. Den med et twist 

Dagens program sluttes af ved driftsøkonom Finn Skotte med et indlæg: Gode konjunkturer i 

svineproduktionen- og hva’ så? 

Middag 

Der er kl. 18 lagt op til en hyggelig middag med god tid til snak og udveksling af gode ideer blandt kollegaer. 

Pension for selvstændige er medsponsor på arrangement, således at deltagerhonorar for hele mødet inkl. 

forplejning kan holdes nede på 395 kr. pr. deltager. 

 


