
 
           Nykøbing, den 26/9 2022 

AgroMarkets HandelsErfa/HandelsInfo 
- Efterår 2022  

    
I ”gamle dage” for 1-2 år siden var fødevarer, energi og kapital lave i pris og tilgængelig i uendelige 
mængder. I dag er fødevarer, energi og kapital noget højere i pris, og tilgængeligheden er ofte en ud-
fordring. 

Hvordan skal jeg som fødevareproducent, energiforbruger og bankkunde navigere i denne nye ver-
den? 

Kom med til dette efterårs HandelsErfa/Info med John Jensen og Per Brems Jensen fra AgroMarkets: 

Torsdag, d 17. november kl. 16.45-21.00 

Vi starter med eftermiddagskaffe og en snak med John Jensen, hvorpå det officielle program går i gang 
kl. 17.00. Vi serverer omkring midtvejs en øl/ sodavand samt en sandwich, inden vi slutter kl. ca. 
21.00. 

Prisen for deltagelse er 250 kr. eller 400 kr. for ægtefælle-/samleverpar. Første deltagelse ved et han-
dels ERFRA er gratis. 

Tilmelding senest tirsdag d. 15. november til nedenstående eller på vores hovednummer 59 91 04 87. 

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen! 

Venlig hilsen  

Katrine Boholdt  
Odsherreds LandboRevision  
T 59910487 | M kbt@ohla.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dagsorden  

RÅVARER 

 Forstå din kornpris i det volatile marked 
 Udbud / Efterspørgsel – afgørende faktor i kornmarkedet 
 Kornpris - Europa taber på omkostninger 
 Foderhandel 2022/23 – strategi for resten af foderåret 
 Proteinmarked – soja og rapsskrå/-kager går i hver sin retning – Hvad betyder det? 
 Gødningsmarkedet for 2023 – er der andre muligheder end dem vi kender? 
 Planteværnsberegner – så får du den rigtige pris 
 El og olie – strategi når 2022 kontrakterne udløber 

 
FINANSMARKEDERNE 
 
 Inflationen har nået brændpunktet – er det muligt at få stoppet den uheldige udvikling? 
 Konjunkturudsigter – de økonomiske nøgletal styrtdykker, hvornår kommer recessionen? 
 Arbejdsmarkedet og beskæftigelse – fra fuld beskæftigelse til arbejdsløshed 
 Boligmarkedet – Finansminister Nicolaj Wammen forventer solidt fald i boligpriser i 2023 
 Fragt og fragtrater – fragtmarkedet er normaliseret, men alt er ikke fryd og gammen 
 Aktiemarkedet – højere renter er gift for aktiemarkedet, så flere kursfald truer 
 Renteforventninger – Centralbankerne har taget førertrøje på, hvor fører de os hen? 

 
 
 


