Konference i Danish Farmers Abroad.
Dato:

Torsdag 19. juni 2014

Sted:

Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - Mødet holdes i ”Teatersalen”
www.pejsegaarden.dk

Program:
Kl. 09:00- 09:30:

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09:30: Velkomst samt en kort orientering om DFA´s aktiviteter
– her under bl.a.:
- Studietur til Afrika i oktober – november.
- Opstart af hold 6. af FPM uddannelsen
- Tilbud om ”Mini MBA”
- ERFA –grupper og øvrige netværks aktiviteter
v. Formand Erik Jantzen

Kl. 09:50: Forventningerne til markedsudviklingen på plante-, kød og mælke
produkter Globalt -- på såvel kort som lang sigt – set fra Gira Food Services.
v. Rupert Claxton, Strategy Consultant, Gira Food Services, London

Kl. 11:00: Den politiske situation i Ukraine og Rusland – set fra den danske ambassade i Ukraine.
v. Merete Juhl, ambassadør samt commercial advicor Lesya Logvinenko, Danish Embassy, Kiev
Og situationen set fra ”staldvinduet” i både Ukraine og Rusland
v. Tom Axelgaard, Axzon

Kl. 12:15: Frokost og networking
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KL 13:15: Ny statsfond til kickstart af danske landbrugs projekter i U-lande.
v. Tommy Thomsen, CEO, Statens investeringsfond, IFU
KL. 14:10: Maschhoffs Family Farms --- sådan blev vi Nordamerikas største familiebrug – og hvad er strategien her fra?
- Opbygning af en svineproduktion baseret på over 200.000 årssøer fullline – over en periode på godt 20 år.
- Hvad betyder PEDV-A sygdommen for den amerikanske svineproduktion??
- Hvorfor nu også fjerkræ produktion?
v. Ken Maschhoff, CEO --- sammen med sin bror
ejer af Maschhoffs Family Farms.
.
Kl. 15:30 Kaffepause og networking
Kl. 15:55: Muligheder og udfordringer ved landbrug i Uganda
v. Hans Otto Sørensen, landmand, konsulent samt Uganda
ekspert
Kl. 1615: Muligheder og udfordringer ved landbrug i Tanzania
v. Ole Blicher, tidligere ambassadør i Mozambique og Kenya
samt bosat i Tanzania i 6 år
Kl. 16:35: Aktuel om den amerikanske landbrugs politik – set fra den danske
ambassade.
v. Statskonsulen Steen Steensen, Statskonsulen, Washington
Kl. 16:50

Afrunding af dagen
v. Erik Jantzen

Kl. 17:00 ”Get together”
Kl. 18:30

Middag for indledere og deltagere
- særskilt tilmelding nødvendig

Sponsorer:
Ikadan, Ikast v. Bjarne Kongsgaard er vært ved ”get together” og del sponsor
ved middagen om aftenen
PIC, Europe v. Peter Kristensen bidrager med et tilskud til Ken Maschhoffs
rejseomkostninger.
Vi takker for opbakningen.
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Indlederne:
Rupert Claxton:
Har siden 2003 været strategisk konsulent i fødevare sektoren i Gira med en høj
specialisering indenfor udviklingen i det Globale fødevare marked.
Har for nylig lavet en stor undersøgelse af markedet i såvel Afrika som Europa og
tidligere også i Asien og Nordamerika.
Gira har i løbet af 30 år udviklet sig til en af Klodens mest anerkendte Analyse
Institutter.
Merete Juul Lassen og Lesya Logvinenko:
Efter at have forladt en stilling som associeret professor ved Københavns Universitet i
2003 har Merete Juul haft en række arbejdsopgaver indenfor udenrigstjenesten i en
række lande.
Siden 2013 har hun været ambassadør i Kiev --- i det der på det seneste er blevet en
Verdens ”Brandpunkter”
Lesya Logvinenko er kommerciel rådgiver ved ambassaden.
Tom Axelgaard:
Direktør for Axzon der i selskabet Poldanor driver agerbrug, svineproduktion, slagteri,
mælkeproduktion og biogasanlæg. I Ukraine og Rusland drives svineproduktion og
agerbrug i stor skala.
I alt driver Axzon mere end 30.000 hektar agerjord og har en svineproduktion baseret
på mere end 30.000 årssøer.
Tommy Thomsen:
Har siden 2013 været administrerende direktør for Statens Investeringsfond, IFU –
udpeget af regeringen.
Han kom fra en stilling som administrerende direktør i Nordic Tankers. Før det havde
han igennem en længere årrække topposter i Mærsk.
Ken Maschhoff:
Fra at være et ganske almindeligt amerikansk landbrug med 110 årssøer har Ken
Maschhoff sammen med sin bror Dave og deres to hustruer Julie og Karen i løbet af
de sidste godt 20 år opbygget Nordamerikas største ”familiebrug” . The Maschhoffs
LLC, har nu over 200.000 års søer med fuld slagtesvineproduktion. Produktionen er
opbygget i 11 forskellige stater i USA og angives at kunne forsyne 16 mio. mennesker
med svinekød.
I 2013 overtog The Maschhoff LLC fjerkræ producenten The Golden Plum, GNP.
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