
 

 

 

INSPIRATIONSAFTEN FOR SVINEPRODUCENTER 

Torsdag d. 14. november kl. 16:00 -20:30 
VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø 

 
VKST Økonomi stiller skarpt på den aktuelle situation hos svineproducenterne. Danish Crown har tidligere 
meldt ud at vi skøjter på tynd is. Det går stærkt, men hvor længe holder det? Vi stiller skrapt på de aktuelle 
muligheder i markedet lige nu og ser ind i en fremtid med gode perspektiver! Kom og bliv opdateret på  
seneste nyt i branchen, bliv inspireret og få en god aften sammen med dine kollegaer. 

 

 
 

PROGRAM 

16.00 – 16.45 
 

Aktuel temperaturmåling på økonomien hos svineproducenterne  
Driftsøkonom Finn Skotte, VKST, laver en aktuel status på økonomien og kigger på 
muligheder og udfordringer. 
 

16.45 – 17.30 
 

Hvad kan landbruget lære af andre erhverv? 
Peter Rosenkrands er direktør for Knudsen EXTRUSION, en plastikproducerende 
virksomhed i Præstø. Peter har været direktør i både gode og dårlige tider, og kommer 
med nogle skarpe bud på, hvad landbruget kan lære af andre erhverv. www.pkkaps.dk/ 
 

17.30 – 18.15 
 

Open book - samarbejde mellem smågrise- og slagtesvineproducenter giver plus på 
bundlinjen 
Kent Lisby Jakobsen, slagtesvineproducent, Lemvig og Klaus Noe, smågriseproducent, 
Lemvig har samarbejdet siden 1997, og kommer med deres bud på hvad der skal til, for 
at et samarbejde giver synergi og kan lade sig gøre.  
Svinerådgiver Tove Goldbeck kommer med input generelt til et styrket samarbejde. 
 

18.15 – 19.00 Middag 

19.00 – 19.45 
 

Fremtidssikring af svinesektoren 
Erik Larsen, formand for L&F Svineproduktion, og Christian Fink Hansen, direktør for 
SEGES Svineproduktion giver en aktuel opdatering om arbejdet for dansk 
svineproduktion. – strategi og udfordringer.  
Marlene Sparre Iben, chefkonsulent for svinerådgivningen i VKST, sørger for at 
mikrofonen kommer rundt, så vi kan få en god debat. 
 

19.45 – 20.30 
 

Vi tror på fremtiden for svineproduktion i Danmark – præsentation af Kjær Knudsen 
Svineproduktion 
Svineproducenterne Kim og Knud Kjær Knudsen præsenterer deres virksomhed samt 
tanker for fremtiden og hvilken udvikling der skal ske, mens de er ejere.  
 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Tilmelding: Senest mandag d. 11/11 på tlf. 7027 9000 eller på vkst.dk 
 
Pris for deltagelse: 495 kr. ex. moms pr. deltager inkl. kaffe, aftensmad og drikkevarer. 

 

http://www.pkkaps.dk/
https://vkst.dk/events/inspirationsaften-for-svineproducenter-2/

