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Kufferten ved at være pakket til Sydamerika.
Som omtalt i sidste medlemsnyt i september, så deltager ikke mindre end 44 DFAmedlemmer i årets studietur til Argentina og Uruguay, som løber af stablen fra på onsdag og
10 dage frem.
Det er et spændende kontinent, vi skal besøge og med et kæmpemæssigt landbrugsmæssigt
potentiale. Argentina er det næststørste land i Sydamerika efter Brasilien. Landets store potentiale udnyttes langt fra. Derfor er det parlamentsvalg som afvikles søndag den 25. oktober
imødeset med meget store forventninger i landbrugskredse. Det er håbet, at den fløj som ønsker en liberalisering af landbrugs erhvervet vinder betydeligt terræn og får den fornødne magt
til at kunne få etableret de nødvendige reformer.
Spændende bliver det at besøge landet lige i kølvandet på valget. Læs i øvrigt mere om Argentina og Uruguay i denne udgave af DFA Nyhedsbrev og Nyhedsklip
I foreningen har vi fortsat en god udvikling i såvel medlemstal som aktiviteter.
Tre nye kurser er på vej til at blive startet op hen over vinteren.
- DFA Manager Study Program startes i november med 13 deltagere og Povl Nørgaard
ved roret
- ”Russian Swine Camp” – et kursus for russisk talende ”pig managers” – forventes også
startet op i November nær Sankt Petersburg i et samarbejde med et af vore firmamedlemmer Boehringer Ingelheim, Wien
- Endelig forventes et kursus for dyrlæger – overvejenbde ansat i svinebesætninger i
Østeuropa – at starte op i februar næste år. Dette kursus er kommet i stand ved et
samarbejde med et andet af vore firmamedlemmer – Ø-Vet A/S
Mere om alt dette i dette Nyhedsbrev og Nyhedsklip samp på DFAs hjemmeside –
www.danishfarmersabroad.dk

God fornøjelse.
Med venlig hilsen
Erik Jantzen, formand DFA.
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Aktiviteter i Danish Farmers Abroad:

Rusland ønsker dansk landbrugs ekspertise og investeringer.
Som det er fremgået af såvel landbrugs pressen som dagspressen, så har russiske diplomater
været ude med et budskab om, at danske landmænd og danske landbrugs investeringer er
meget velkommen i Rusland, og at investeringsklimaet i øjeblikket er meget attraktivt.
Baggrunden for dette er, at der i Rusland er lagt mærke til, at den danske knowhow omkring
landbrugsproduktion, forædling, miljø og dyrevelfærd er i ”Verdensklasse”.
Udfarende i denne mediekampagne har været Den Russiske Handels Repræsentation, som er
en afdeling af den russiske ambassade i København. DFA har igennem flere år haft et fint
samarbejde med medarbejdere der og var da også inviteret med, da der blev holdt en pressekonference om emnet i København den 14. oktober.
Er der nogen af medlemmerne, som ønsker at vide mere om dette, kan handelsrepræsentationen kontaktes direkte ved:
- Tatiana L. Volozhinskaya -- (tlf +45 3646 2611)
- Levon Beglarian (tlf +45 36 46 2741 – eller e-mail rustrade@teliamail.dk)

Malaysia ønsker dansk landbrugs ekspertise og investeringer:
At Sydøst Asien er et område med et meget stort vækstpotentiale er der nok ikke så mange er
er i tvivl om. Hvor stort potentiale er på det landbrugsmæssige område er lidt mindre klart.
At man også på disse kanter har fået øje på den danske knowhow inden for lands sektoren
blev vi dog mindet om ved et besøg af og et møde med Tee Cang Ling fra Emum Capital Sdn
Bhd fra Malaysia.
Tee Cang Ling var i Danmark for at studere mejeridrift og kvægbug og lagde i den forbindelse
vejen forbi DFAs bestyrelsesmedlem Jens Ulrik Tarpgaard, Vedersø for at få et indblik i moderne mælkeproduktion.
Tee repræsenterer en af de mange ringe kinesere, som findes i Malaysia, og han har, ser store muligheder i mælke og kødproduktion i Malaysia og Sydøst Asien i det hele taget. Han er
klar til at investere i såvel mejeridrift som primær produktion i form af en eller flere farme. Han
ser gerne at dansk viden og teknologi bliver en del af det set-up.
Mødet var kommet i stand på foranledning af Statskonsulent Nina Talvela, Den danske Ambassade i Kuala Lumpur. Nina vil være kendt af en del DFA medlemmer fra deltagelse i flere af
vore arrangementer.
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Kurser:
1st. ”Russian Swine Camp” i Rusland
Sammen med Boehringer (BI) Ingelheim arranger Danish Farmers Abroad et kursus for ”pig
managers” ansat i russiske svinebesætninger – for både DFA medlemmer og BI kunder.
Kurset afholdes den 23.- 27. november på Hotel Tosno, Leningrad Region.
Kurset vil blive holdt på russisk med følgende 4 undervisere:
1. Tino Hochmuth, Consultant, HL Hamburger Leistungsfutter
2. Paul Vermeulen, Consultant in swine genetics and breeding
3. Wolfgang Schubert, Consultant Hamburger Leistungsvutter
4. Algirdas Telshinskas, Veterinary doctor, consultant
En af kursusdagene vil omfatte besætningsbesøg hos det danske svineproduktions selskab
Idavang Agro, Tosno.
Tilmelding senest 1. november
Læs mere på DFA Nyhedsklip 77 og DFAs hjemmeside.

Kursusforløb for dyrlæger, som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme.
Baggrund
I samarbejde mellem Ø-Vet A/S og Danish Farmers Abroad etableres et kursus forløb for
dyrlæger.
Kursets mål:
De deltagende dyrlæger skal opnå færdigheder og kompetencer inden for besætningsrelateret
sundhed og sygdomme hos svin.
Målgruppe
Dyrlæger som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme – herunder primært fra Østog central Europa. For DFA medlemmer vil her først og fremmest være tale om dyrlæger ansat
på farmene.
Overordnet opbygning
Der gennemføres et forløb bestående af møder af to dages varighed pr. gang forskellige steder i Europa. I alt gennemføres fem sådanne møder med omkring 4 måneders mellemrum.
Dvs. 10 undervisningsdage.
Det tilstræbes, at der er 8-12 personer pr. hold. Undervisningen gennemføres på engelsk.
Tilmelding senes 1. december
Læs mere på DFA Nyhedsklip 77 og DFAs hjemmeside.
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International Kvæg ERFA gruppe
Antallet af danske kvægbrug med mælkeproduktion er nu nede på 3000 besætninger. Derfor
er det nødvendigt at se meget mere ud over grænserne for at få inspiration til udvikling af produktionen.
Det har Lean Farming® taget konsekvensen af og indleder nu et samarbejde med et engelsk
rådgivningsfirma QNM – Quality Nutrition Management. Det første fælles projekt er dannelsen
af en international erfagruppe for ejere og managers af mælkeproduktionsfarme. Gruppen får
navnet ”Dairy Managers European Study Group”. Gruppen bliver dannet i et samarbejde med
foreningen Danish Farmers Abroad.
Det første møde bliver i Danmark d. 2. og 3. november med base på Sjælland og besætningsbesøg hos både Søren Madsen, Vordingborg og Wessel Doldersum, Hastrup. På mødet vil der
blive lavet præsentation af deltagernes bedrifter med billeder og video og deltagerne vil lave
benchmarking af deres produktionstal. Det første møde er uforpligtende, så deltagerne kan
vurdere, om de vil fortsætte i gruppens arbejde. Det er konceptet, at gruppen skal mødes to
gange årligt i forskellige europæiske lande.
På møderne vil virksomhedskonsulenterne Diana Allen, QNM og Susanne Pejstrup, Lean
Farming® give både oplæg og sparring til deltagerne. Emnerne er både fodring, sundhed, ledelse og arbejdsplanlægning, Lean, bygninger mm.
Der er pt tilmeldt 11 deltagere fra England, Danmark, Holland, Tyskland og Polen og der er
kun et par ledige pladser tilbage for gruppen skal ikke være meget større. Man kan læse mere
om gruppen på hjemmesiden http://managersstudytour.com/

Diana Allen, http://www.qnm.ltd.uk/
Susanne Pejstrup, http://leanfarming.eu/
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DFA Manager Study Program kursus starter i november.

DFA Manager Study Program er et nyt kursus forløb for ”mid-level” managers ansat på
landbrug i udlandet -- Det første modul er nu klar til at starte op primo november og det bliver
med 13 deltagere.
Tilmeldingerne har artet det således, at der bliver tale om et rent ”svine hold”.
Dette kursus er udviklet sammen med Povl Nørgaard, der også er tovholder.
Du kan læse mere om dette kursusforløb på:
http://www.danishfarmersabroad.dk/farm-production-manager/

DFA generalforsamling og konference 12. januar.
Noter allerede nu, at DFAs generalforsamling med efterfølgende konference er planlagt til tirsdag den 12. januar 2016 på Hotel Pejsegården, Brædstrup.
Programmet for dagen er under planlægning, men der vil som sædvanlig blive en række
spændende internationale indlæg ---- og så naturligvis mulighed for en rigtig god gang
”networking”

Kontingent opkrævninger udsendes i næste uge.
DFAs regnskabsår 2014-15 slutter som bekendt 30. september.
Kontingentopkrævning for 2015-16 udsendes i næste uge.
Kontingentet er uændret i forhold til de sidste tre år, og vi håber naturligvis at alle medlemmer
vil være med til bakke op omkring arbejdet i Danish Farmers Abroad også i det kommende år.
Men sælg også lige et medlemskab til dem du kender, som ikke allerede er medlem af
DFA – vi vil nemlig gerne være endnu flere 
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Annoncer:
AGRITECHNICA – The World’s No. 1
The world’s largest trade fair for agricultural machinery and equipment
Innovations in agricultural machinery and equipment and the latest solutions and concepts for the
future of plant production are presented every two years at AGRITECHNICA in Hanover, Germany.
The world’s leading exhibition for agricultural machinery and equipment will be held again from 8 to
14 November 2015.
Read more at:

https://www.agritechnica.com/en/

Agribusiness Management Partner til ny kapitalfond i Sydøst Europa søges
RELINK Agribusiness Invest (RAI) søger management partner til etablering af agribusiness
kapital fond baseret på mere end 20 års erfaring med agribusiness, Food, energi og landudvikling i Serbien, Kroatien, Slovenien, Makedonien i Sydøst Europa.
Siden Serbien blev EU kandidat tilbage i 2012 og Kroatien blev det 28. EU medlem i 2014 er
der sket en kraftig stigning i agribusiness investeringer i såvel CEFTA markederne som i Kroatien og de omkringliggende markeder.
RAI søger management partner til 100+ mio EUR private Equity agribusiness fond baseret på
stærk aktiv management, Go-to-Market på de europæiske markeder kombineret med unikke
muligheder for at udvikle såvel det russiske, kinesiske, tyrkiske og UAE markeder med en central placering i regionen f.eks. Beograd, Zagreb og Ljubljana.
RAI har de senest 2 år arbejdet med en række mellemstore virksomheder indenfor såvel primær produktion, pakkerier, distribution, skovdrift, agro-services i sunde virksomheder med
stort potentiale for stærk EXIT og en meget attraktiv forrentning.
RAI Management skal sikre igangværende tilsagn fra såvel danske og skandinaviske pensionsmidler, stærke familiefonde og enkelt investorer kombineret med regional tilsagn fra stærke
Agro business partnere i regionen.
RAI Management forventes at kunne fortage sin først investering senest 1 januar 2017 med en
tidlig investerings mulighed allerede fra midten af 2016.
Interesserede partner kan rette henvendelse til RELINK på E-mail: kb@relink.hr for yderligere
information.

Landbrugsinvesteringer i Serbien og Kroatien, svine produktion og planteavl
RELINK har arbejdet med aktiv investeringsrådgivning, management, opkøb, landudvikling,
EU projekter indenfor såvel brownfield som greenfield landbrugsvirksomheder i Serbien, Kroatien og Slovenien siden 2006.
Siden Serbien blev EU kandidat i 2012 og Kroatien blev medlem af EU i 2014 er den samlede
investerings sum i både Serbien og Kroatien steget betydeligt, specielt Serbien har udvist en
stærk fremgang der er blevet yderligere forstærket af Serbien unikke position i forhold til det
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russiske eksport marked kombineret et stærkt underforsynet hjemmemarked og gunstige eksport aftaler til bl.a. Kina, Tyrkiet, Indien og EU.
RELINK har arbejdet med privatiserings projekter i regionen siden 2008 idag som integreret
del af igangværende agribusiness privatiserings program i Serbien og Kroatien kombineret
med et stærkt regional netværk og team der løbende mapper, screener og gennemfører due
diligence med stærke finansielle og juridiske partner i Serbien og Kroatien.
I løbet af 2015 har RELINK indgået kommissions aftaler med række privatejede landbrugsvirksomheder indenfor svineproduktion, planteavl, fjerkræ, plantage og skovdrift. Specielt svineproduktion med mulighed for at indgå strategiske samarbejder med stærke samarbejdspartner
fra jord til bord udviser attraktive afkast i 2014-2015 i regionen.
Interesserede partner kan rette henvendelse til RELINK på E-mail: kb@relink.hr for yderligere
information.

Høj kvalitet jordbundskalk til attraktive priser leveret til RO,
HU, SLK, SEE regionen
RELINK har indgået strategisk samarbejde med regionale partnere, produktion af jordbundskalk af høj kvalitet til attraktive priser inklusive transport, spedition, QA kontrol, told med mulighed for at kombinerer med andre typer af mineraler.
Kvaliteten og prisen er især interessant i vestlige del af Rumænien, sydlige Ungarn, Slovakiet
og Bulgarien.
Interesserede partner kan rette henvendelse til RELINK på E-mail: kb@relink.hr for yderligere
information.

Landenyt:

Serbien:
Serbien – landet i centrum -- Eksport og import af svin i høj
kurs
Den serbiske udenrigshandel har oplevet kraftig vækst de seneste år. Blandt andet som følge
af de mange frihandelsaftaler, som landet har indgået. Den danske eksport til Serbien har nu
fulgt trop, og er efter en stagnerende periode igen i vækst. Dansk eksport er til Serbien steget
med næsten 40 % i de første syv måneder af 2015 sammenlignet med samme periode i 2014,
og den forventes at løbe op i over DKK 800 mio. i 2015 (prognose). Landbrug- og fødevarer er
en dominerende sektor i Serbien, og den serbiske fødevareindustri har med succes haft stor
fokus på nye eksportmarkeder. Men egenproduktionen af slagtesvin har ikke kunne følge med
pga. manglende investeringer og er endog faldet fra knap 4 mio. i 2006 til ca. 3,1 mio. i 2014.
Resultatet har været en markant stigning i importen af svinekød og levende grise jf. tabel.
Selvom den eksplosive vækst i 2013-2014 til dels skal tillægges Ruslands embargo på fødevarer fra EU, viser høje import- og eksporttal i det første halvår af 2015, at væksten fortsætter og
vil ligge på et højt niveau.
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Danske muligheder er på kort og mellemlangt sigt som underleverandører til fødevareindustrien og herunder de kødbearbejdende virksomheder. Men også de forventede investeringer i
den serbiske primærproduktion (slagtesvin) giver muligheder til udstyrsproducenter og eksportører af dansk genetik. Til sidst men ikke mindst bør etablering af danske produktioner nævnes som en god mulighed i et marked med stort underskud af slagtesvin og høje priser til følge. Dertil skal nævnes serbiske producenters udfordringer med at levere stabile produktionstal
og ensartet kvalitet og størrelse.
YDERLIGERE INFORMATION
Den danske ambassade i Beograd
Søren Engelbrecht Hansen
Tlf.: +381 11 3679 506
E-mail: sohans@um.dk
www.serbien.um.dk

Polen
Den polske fjerkræ produktion fordoblet på 10 år.
Det er velkendt at den polske svineproduktionen har været faldende igennem mange år og
siden landets indtræden i EU er blevet halveret og at dette er den egentlige grund til at danske
soholdere nu sender over 3 millioner smågrise til polen hvert år.
Det er der i mod ikke så kendt, at Polen i samme 10 årige periode har fordoblet produktionen
af fjerkræ og dermed nu er en af de vigtigste spillere i den branche i EU.
De producerede kyllinger og kalkuner går overvejende til hjemmemarkedet, medens gæs og
ænder i vid udstrækning går til eksport.
Læsmere på DFA Nyhedsklip 77
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Rusland:

Rusland overvejer at sætte et 10 års loft på leje af
jord -- for udlændinge.
Som andre steder i Verden har kinesiske investorer også gået aktivt ind i den russiske landbrugs sektor.
Blandt andet er der flere kinesiske selskaber som har lavet leasing aftaler på kæmpe arealer
for et langt åremål – der nævnes eksempler på 150.000 hektar lejer i 49 år.
Det har nu fået den russiske landbrugsminister til at overveje en lovgivning som forhindrer dette i fremtiden. En grænse på maksimum 10 årige lejeaftaler er i spil.
Læsmere på DFA Nyhedsklip 77

Argentina
Markedet lige nu
Argentinas økonomi – inflation og stigende fødevarepriser
Der er begyndt at være vækst i den argentinske økonomi, hvilket primært skyldes en opgang
for bilindustrien og et øget offentligt forbrug på grund det forestående valg i landet. Inflationen
er stadig høj, men er på sit laveste i to år. Inflationen betyder et fortsat fald i importen, og de
samtidige politiske eksportrestriktioner bremser også eksporten, dog i mindre grad i sidste
kvartal. Der er stadig stigning i priserne, og stigningen i forbrugerpriserne har især kunnet ses
på mad og drikkevarer.
Valget i oktober kan medføre en mere liberal landbrugspolitik
Til oktober er der valg i Argentina. De seneste resultater viser en føring kandidaterne Daniel
Scioli, Mauricio Macri og Sergio Massa. Alle tre kandidater forventes at ville føre en mere liberal landbrugspolitik. Både Macri og Massa har lovet at afskaffe de nuværende restriktioner for
landbrugssektoren, som i øjeblikket betyder høje eksportafgifter og eksportreguleringer på
argentinske afgrøder, i forsøg på at holde de indenlandske priser nede. I kombination med
lave fødevarepriser og stigende inflation og energipriser presser dette indkomsten i landbruget.
Det forestående valg betyder derfor politisk urolighed og strejker i landbrugssektoren.
Udsigt til en mulig afslutning forhandlinger om handelsaftalen mellem MERCOSUR og
EU
Den bilaterale frihandelsaftale mellem EU og MERCOSUR (handelsblokken bestående af Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) der har været på forhandlingsbordet siden 1999 bliver nu muligvis afsluttet senere på året. Fra EU’s side er det særligt spørgsmålet om konkurrencen på fødevareområdet, der har givet anledning til forsinkelserne.
Kilde: stud. oecon. agro Kirstine Frandsen og Steen Stensen (ex. Statskonsulent) --læs mere på http://www.danishfarmersabroad.dk/lande-informationer/
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Uruguay
Markedet lige nu
Uruguays økonomi – inflation men lave fødevarepriser
Aftagende eksport til nabolandene og lave priser på landbrugsprodukter hæmmer væksten i
Uruguay, dog er der i første kvartal 2015 sket en stigning i investeringer af fast kapital, hvilket
påvirker landets BNP positivt. Den uruguayanske pesos er svækket og har ikke stået svagere i
forhold til dollaren de sidste ti år, end den har gjort nu i august.
Den svage pesos har medført en kraftig inflation, hvilket har fået myndighederne til at indgå en
aftale med landets førende supermarkeder om at fastfryse en række priser på deres varer –
her i blandt fødevarer - frem til 4. oktober 2015, i forsøg på at dæmme op for en yderligere
svækkelse af deres valuta.
Udsigt til en mulig afslutning forhandlinger om handelsaftalen mellem MERCOSUR og
EU
Den bilaterale frihandelsaftale mellem EU og MERCOSUR (handelsblokken bestående af Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) der har været på forhandlingsbordet siden 1999 bliver nu muligvis afsluttet senere på året. Fra EU’s side er det særligt spørgsmålet om konkurrencen på fødevareområdet, der har givet anledning til forsinkelserne.
Kilde: stud. oecon. agro Kirstine Frandsen og Steen Stensen (ex. Statskonsulent) --læs mere på http://www.danishfarmersabroad.dk/lande-informationer/

NB: Læs mere om Argentina og Uruguay i DFA Nyhedsklip 77 – se bl.a. at jordpriserne i
Uruguay er 11 doblet på 15 år.

Brasilien
Markedet lige nu
Brasiliens økonomi – højeste inflationsrate i 12 år
Brasilien er præget af høj inflation og lav vækst, på trods af gentagne politiske forsøg på at
vende udviklingen. Den brasilianske real er svækket og forbrug og investeringer er aftagende.
I det første kvartal af 2015 var privatforbruget det laveste i seks år.
Produktionsomkostningerne i landbruget stiger i 2016
Den svage valuta stiller producenterne bedre i forhold til eksport af varer, men det bliver dyrere
at importere. Da landbruget blandt andet importerer størstedelen af deres kemikalier og gødning, kommer omkostningerne til dette altså til at stige, forudser det brasilianske medie Soybean and Corn Advisor. Den brasilianske landbrugsminister har desuden varslet en stigning i
renten på de subsidierede statslån til landbruget i 2016. Sammenlagt vil dette altså betyde
øgede produktionsomkostninger i det kommende år. Særligt forudser maskinproducenterne i
landbrugssektoren en fortsat faldende efterspørgsel på landbrugsmaskiner i Brasilien som
følger af de høje lånerenter.
Valget i Argentina kan have betydning for Brasiliens efterspørgsel på hvede
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Det forestående valg i Argentina kan have betydning for Brasiliens efterspørgsel på hvede. Da
den nuværende regering holder eksportafgifterne oppe på an række afgrøder – heriblandt
hvede – importerer Brasilien mere hvede fra ikke-Mercosur lande. Med det forestående valg i
Argentina og udsigten til en mulig afskaffelse af eksportrestriktionerne, kan dette betyde, at
Brasilien igen vil importere hvede fra Argentina i stedet.
Udsigt til en mulig afslutning forhandlinger om handelsaftalen mellem MERCOSUR og
EU
Den bilaterale frihandelsaftale mellem EU og MERCOSUR (handelsblokken bestående af Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) der har været på forhandlingsbordet siden 1999 bliver nu muligvis afsluttet senere på året. Fra EU’s side er det særligt spørgsmålet om konkurrencen på fødevareområdet, der har givet anledning til forsinkelserne.
Kilde: stud. oecon. agro Kirstine Frandsen og Steen Stensen (ex. Statskonsulent) --læs mere på http://www.danishfarmersabroad.dk/lande-informationer/

Nye melemmer i Danish Farmers Abroad:
Vi byder velkommen til og ser frem til samarbejdet med 3 nye medlem af DFA :
1 Søren Christensen
2 Mogens Nørup Hansen
3 Pigxel, reproduction management

For Nyhedsklip -- se separat fil udsendt sammen med Nyhedsbrev 77
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Firmamedlemmer:
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