Forretningstur til Botswana – i samarbejde med Eksportrådet, Pretoria,
Sydafrika
Udenrigsministeriets Eksportråd i Sydafrika arrangerer en ”Fact Fiding”-tur til
Botswana fra d. 14 til d. 18. maj 2018. Botswana er et land af speciel stor interesse,
idet dette er det mindst korrupte land i Afrika og samtidig har et højt
udviklingsniveau samt lukrative muligheder og incitamenter for danske
virksomheder i landbrugssektoren. Efterspørgslen efter landbrugsinvesteringer er
meget høj, idet landet pt. har en net import af fødevarer.
Turen fokuserer på Selebi Phikwe – et ressourcerigt område i det centrale Botswana med en
overflod af vand og frugtbar jord. Selebi Phikwe Economic Diversification Unit (SPEDU) fungerer
som det lokale udviklingsagentur og arbejder tæt sammen med regeringen for at tiltrække flere
investorer ved at tilbyde monetære incitamenter så som en lav generel selskabsskat (22 %) og
renter på 5 til 10% i Selebi Phikwe. Det er endvidere muligt for udenlandske statsborgere at
opkøbe jord, og statsejet jord kan leases i perioder af 50 til 99 år.
De foreslåede datoer er sammenfaldende med den største landbrugsmesse i det sydlige Afrika
(NAMPO), og turen inkluderer derfor også et visit til denne. Møder med lokale danske
virksomheder på messen kan organiseres med det formål at opnå indsigt i virksomhedsinvolvering og strategi i afrikanske lande så som Botswana.
På nuværende tidspunkt estimeres programomkostningerne til DKK20.000,00 per person. Det
inkluderer fire hotelovernatninger, kost, seværdighedsbesøg, adgangsbilletter og lokal transport.
Omkostningerne er eksklusiv flybillet mellem Sydafrika og Danmark – Eksportrådet vil forhandle
en gruppepris med ambassadens rejsearrangør. En returbillet fra Danmark til Sydafrika koster
gennemsnitligt mellem DKK3.000,00. og DKK4.000,00. Tilmeldingsfristen er d. 16 marts
2018.
Foreløbigt program:
Dag/Dato

Tid
18:40

Aktivitet
Afgang fra Danmark til Johannesburg, Sydafrika.

10:25

Ankomst til Johannesburg.

12:00

Indtjekning på hotel.

14:00

Eftermiddagssightseeing
i Johannesburg/Soweto.

19:00

Fællesmiddag med ansatte fra
ambassaden, Johannesburg.

06:00

Tidlig afgang fra hotel til
NAMPO-landbrugsmesse i Bothaville.

16:00

Afgang tilbage til Johannesburg.

Søndag 13. maj

Mandag 14. maj

Tirsdag 15. maj

Bemærkninger

07:00

Afgang fra Lanseria lufthavn
med lejet fly til Selebi Phikwe,
Botswana.

Inkluderet i programomkostningerne.

09:00

Ankomst til hotel.

09:45

Afgang fra hotel for at påbegynde besøgsprogram.

10:00

Møde med CEO for SPEDU.

Møde hvor SPEDU’s
mandat vil blive forklaret. Dette inkluderer
gennemgang af investeringsincitamenter i regionen.

10:30

SPEDU’s landbrugsinitiativer.

Sektorielle præsentationer angående landbrug i
SPEDU’s region. Dette
inkluderer repræsentation fra den lokale landmandsorganisation.

12:00

Besøg på urbant landbrug i
Selebi Phikwe.

Jordområder øremærket
urbant landbrug i Selebi
Phikwe-området. Dette
vil også belyse potentialet for urban landbrugsdrift i andre områder af
byen.

13:00
14:00

Frokost.
Besøg på Mmadinare Dairy
Coop Land i Selebi Phikwe.

15:30

Besøg på vegetabilsk forarbejdningsanlæg.

18:00

Drinks og middag på hotel.

07:00

Morgenmad på hotel.

08:00

Afgang fra hotel.

09:15

Besøg på Lotsane Dam kunstvandingsanlæg

Onsdag 16. maj

Torsdag 17. maj

Omkring 1.700 hektar
uopdyrket jord, som kan
benyttes til landbrugsmæssige formål.
For at få indsigt i forarbejdningsanlægget, udnyttelsen af dette samt
for at inspicere landbrugsafgrøder

Besøg på et 450 hektar
investordrevet kunstvandingsanlæg, hvor der eksisterer joint venture-

muligheder med lokalsamfund samt samarbejdsmuligheder med
hovedinvestorer angående eksportorienteret
produktion.
Besøg hos Tuli Block landmænd i Sherwood.

Møde med landmænd
der ejer nogle af landets
største frugtplantager for
at formidle samarbejde
og/eller skabe netværk
med landmænd, som
kan producere til eksportmarkedet.

Besøg på Artificial Insemination and Quarantine Camp i
Mogapi.

Besøg på område der
kan benyttes til kreaturavl.

Besøg på Dikabeya kunstvandingsanlæg.

Besøg på et mindre
kunstvandingsanlæg omsluttet af en række landbrug.

Hjemkomst til hotel.
19:00

Drinks og middag på hotel.

07:30

Morgenmad på hotel.

08:15

Besøg på Boasa Boa Pele
Horticulture Farmers Market.

Grøntsagsmarked benyttet af lokale landmænd
under høje krav til de
solgte landbrugsafgrøders kvalitet.

10:00

Besøg på Talana Farms

Møde med landmand der
ejer en af landets største
frugtplantager for at formidle samarbejde og/eller skabe netværk med
en landmand, som kan
producere til eksportmarkedet.

11:30

Besøg på Thune Dam kunstvandingsanlæg.

423 hektar land hvor
SPEDU og ministeriet for
landbrugsudvikling og
fødevaresikkerhed samarbejder om at identificere mulige investorer til
drift af frugtplantager i
området.

Fredag 18. maj

14:00

Programafslutning.
Transport til Selebi Phikwe
lufthavn.

15:00

Afgang fra Selebi Phikwe lufthavn med lejet fly til Lanseria
lufthavn.

16:00

Transport til OR Tambo International Airport for fly til Danmark.

Med mulighed for at
blive i Sydafrika weekenden over, f.eks. i Cape
Town ved indenrigsfly.

