
 

 

Nykøbing, den 1. marts 2021 

AgroMarkets HandelsErfa 
- Forår 2021      
 
Gå ikke glip af det spændende program om Råvarer & Finans, som vi i samarbejde med AgroMarkets kan 
præsentere dig for dette efterår:  

Mandag den 29. marts kl 9.45-14.30 

Vi starter med kaffe og en snak med John Jensen og kollegerne, hvorpå det officielle program går i gang kl 
10. Der er frokost og kaffe/kage, inden vi slutter kl ca 14.30.  

Prisen for deltagelse er 750 kr. (medmindre du tidligere har betalt forud. I så fald vil du ikke blive opkræ-
vet ekstra). 
Første deltagelse ved et handels ERFRA er gratis – så tag din nabo, kollega eller ven under armen, og kom 
til en spændende dag! 

Tilmelding senest den 19. marts 2021 til nedenstående. 

Vi glæder os til at se dig. 

Venlig hilsen 

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

  

FINANS  
 
Corona og mirakelpengene  
Pandemien og den deraf følgende økonomiske krise har ramt hele verden – og i Europa er der stor for-
skel på hvor hårdt. Vi ser på den finansielle redningskrans og giver med afsæt i historien vores bud på 
to potentielle katastrofer: Zombie økonomi og inflation.  
 
Brexit og dig 
Så kom Brexit aftalen med Storbritannien endelig i hus. For én gangs skyld blev dansk landbrug favori-
seret, og vi kommer med vores forslag til, hvordan du får mest ud aftalen, der løber de næste 5 år.  
 
Rentegevinst – fup eller fakta 
Tror vi på stigning af de lange renter, eller bør du vælge de variable i stedet? Vi giver vores bud på, 
hvordan og evt hvornår du skal reagere, så du (måske) kan opnå en konverteringsgevinst.  
 
Formuerådgivning 
Vi har hjulpet en del landmænd med pension og/eller likviditet, og noget er kendetegnende. Alt for 
mange har tidligere haft alt for lidt fokus på emnet og har betalt alt for meget i administration. Vi hjæl-
per dig med at skrue ned for udgifterne og op for udbyttet. 
 
 
RÅVARER 

CO2 kvoter - det nye værdipapir  
Vi ser endnu en gang frem imod reduktion af kvælstofkvoten for bla. lavbundsjorde og kløvermarker, 
og du skal allerede nu tænke på, hvad du melder ind. Endnu er der ikke 100 % styr på beregningerne, 
men vi følger med og lægger købs- og salgspriser ind på vores hjemmeside, så snart det bliver muligt.  
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Høst 2021 verden rundt  
Måske kigger du også lidt for meget på naboens marker, når du skal vurdere, hvordan høsten ser ud? I 
stedet for at se ud i verden, hvor prisdannelsen på landbrugsråvarer reelt sker? Vi viser dig de vigtig-
ste tendenser lige nu og kommer med vores bud på verdens høst 2021. 
 
Planteværn 
Coronakrisen har også indflydelse på forsyningen af planteværn, så du bør især i år få bestilt i god tid 
og få købt til lager. Drop licitationerne og tage i stedet udgangspunkt i vores prisliste, og så vender vi 
et par svampemidler, der er på vej til at blive udfaset og deres potentielle afløsere.  
 
Kom med på vognen 
2020 har igen været et meget aktivt handelsår for os, og vi har fx solgt hele høst 2020 af fo-
der- og kvalitetskorn, og vi dækkede med sojaskrå til april 2022. Har du ikke fået fulgt vores 
købs- og salgssignaler, hjælper vi dig på vej. Hør hvordan og se hvordan vi har handlet i kaos-
året 2020.  
 
 
 
5. januar 2021 
John Jensen, analytiker og råvarehandler og Lene Krüger, direktør og kommunikation 
 

 


