
Om L-MedieHus A/S:
L-MedieHus er landbrugets førende mediehus. Vi er landbrugets uafhængige talerør, der skriver til og for fødevareproducenten. Vi tror på 
at skabe sammenhold på landet og formidle viden, lokalt som globalt, så vi fortsat har verdens mest bæredygtige og effektive landbrug.
Dette formål udlever vi gennem vores mange mediekanaler - print og digitalt.
Vi har den korteste deadline og udgiver landets eneste dagblad til landbruget. Vi har samtidig den bredeste dækning med vores fire 
regionale aviser, der tilsammen giver branchens største oplag. Vi har hovedsæde i Langeskov og to kontorer i hhv. Brørup og Støvring.
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Olieprisen stiger 
trods stor stigning i 
amerikansk produktion

Korrektionen i nedadgående retning kan 
være slut for olieprisen for denne gang og 
en stigning tilbage over 70 dollar virker ikke 
usandsynlig allerede i løbet af marts måned. 
Olieprisen stiger til trods for, at det ikke 
ligefrem vælter ud med prisstærke nyheder 
på oliemarkedet lige nu.

Vismænd: Økonomien styrer 
uden om overophedning 
 De Økonomiske Råd har netop off entliggjort en dug-
frisk prognose for dansk økonomi frem til og med 2019. 

Her forventer vismændene, at dansk økonomi kører 
uden om en decideret overophedning over de kommen-
de år, selv om presset på arbejdsmarkedet ventes at 
tage til. 

Baggrunden er, at arbejdsstyrken er steget til et 
rekordhøjt niveau, og må forventes at stige yderligere 
over de kommende år, primært som følge af de allerede 
gennemførte arbejdsmarkedsreformer, skriver Nykredit 
i en kommentar, hvor cheføkonom Tore Stramer erklæ-
rer sig enig med vismændene.

- Dertil er der ikke tegn på, at strømmen af udenlandsk 
arbejdskraft til Danmark samlet set er løjet af i styrke. 
Endelig befi nder lønvæksten herhjemme sig fortsat på 
et moderat niveau på godt 2 procent. Men nok lige så 
vigtigt at der grund til at forvente en mere tydelig frem-
gang i produktiviteten, skriver Tore Stramer.

Vismændene forventer, at BNP-væksten ender på 2,0 
procent i 2017, 2,3 procent i 2018 og 2,0 procent i 2019. 
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FOKUS

Af redaktionen

Børsoversigt fra minagro.dk

Animalske produkter Aktuel pris      Ændring i % Pris i kr.
Tyske slagtesvin (€/kg)  1,460     0,00%  10,86    
Tyske små grise (€/28 kg’s gris)  40,000     0,00%  297,60    
Hollandsk spot mælk (4,4% fedt)  25,500     0,00%  1,90    
CME slagtesvin (Usc/lbs)  71,275     1,97%  9,52    
CME oksekød (Usc/lbs)  125,375     -3,30%  16,75    

   
  
Olie og energi    

ICE brent olie London ($/tønde)  66,050     1,21% - 
Frankfurt el (€/MWh)  47,420     0,00%  3,53    
Urea FOB Yuzhnyy ($/tons)  224,000     0,00%  135,74    
DK statsobligation 30 år (3,50% i rente)  0,9625     0,00% -
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Fredag d. 23. februar kl. 13.08

Omregnet: Plante-
produkter angives i 
kroner pr. 100 kilo og 
animalske produkter i 
kroner pr. kilo

OBS: Priserne på 
børserne er ikke 
nødvendigvis direkte 
sammenlignelige 
med hinanden eller 
med de priser danske 
landmænd kan opnå.

Planteprodukter Aktuel pris      Ændring i % Pris i kr.
Matif møllehvede (€/mt)  163,00     1,09%  121,27    
Matif møllehvede May. 18 (€/mt)  164,50     0,77%  122,39    
Matif majs (€/mt)  153,75     0,16%  114,39    
Matif proceskartofl er (€/100 kg)  5,30     0,00%  3,94    
Foderbyg Franko (kr/100 kg)  137,80     0,00%  102,52    
Matif rapsfrø (€/mt)  354,25     0,14%  263,56    
Liff e foderhvede (£/mt)  139,25     0,18%  117,25    
Liff e sukker (£/mt)  361,90     0,92%  304,72    
Cbot hvede (Usc/bsh)  455,00     1,73%  101,31    
Cbot majs (Usc/bsh)  367,50     0,48%  87,67    
CBOT sojabønner (Usc/bsh)  1.036,50     0,51%  230,80    
CBOT sojaolie (Usc/lbs)  32,19     0,69%  430,05    
CBOT sojaskrå (Chicago (Usd/sht)  379,20     0,56%  296,69    
  

TRADING

Den europæiske hvede-
pris har genfundet de 

stærke takter igen, og bryder 
netop her ved ugens afslut-
ning op over et afgørende pris-
niveau, hvilket vender trenden 
til op på kort sigt. Derfor har 
vi i denne uge for første gang 
længe fået et lille købssignal 
på hvede og dermed et nyt sig-
nal til køb af foderhvede, og et 
signal til planteavlere om at 
være afventede med salg.

I skrivende stund handles 
den europæiske møllehve-
defuture til 163 euro, hvilket 
godt og vel svarer til en dansk 
landmandspris omkring 105 
kroner pr. hektokilo. Med en 
pris på 163 euro er den euro-
pæiske hvedepris netop nu i 
gang med at bryde op over det 
afgørende modstandsniveau 
i 162 euro. Med bruddet er 
den svagt faldende tendens, 
der blev påbegyndt tilbage i 
september måned, nu blevet 
brudt.

I opadgående retning er 
der i første omgang mål for 
hvedeprisen oppe i 168 euro, 
svarende til toppene skabt 
tilbage i september måned. 
Kan hvedeprisen også bryde 
op over 168 euro, så vil der 
herefter være mål oppe ved 
de priser, som vi sidst så inden 
sidste års høst i godt 183 euro. 
Der er med andre ord noget 
der tyder på lidt optur til hve-
deprisen frem mod næste års 
høst.

I nedadgående retning er 
der først reel støtte til hvede-
prisen nede ved bunden fra 
januar måned i 154 euro. Et 
brud herunder vil betyde, at 
det optræk der lige nu er til 
lidt optur i hvedeprisen igen 
kan annulleres.

Til trods for de styrketegn, 
som hvedeprisen lige nu ud-
viser på den korte bane, så be-
fi nder hvedeprisen sig fortsat 
i det, der på den lange bane 
kan betegnes som sidelæns 
handel. Således bevæger den 
europæiske hvedepris sig på 
lang sigt i et stor sidelæns han-

delsinterval gående fra bund 
og støtte i 150 euro og op til 
top og modstand i 183 euro. 
Derfor er situationen indtil 
videre uændret for den euro-
pæiske hvedepris på den lan-
ge bane. Det vil mere præcist 
formuleret sige, at der endnu 
ikke er noget der tyder på, at 

hvedeprisen skal stige kraftigt, 
men heller ikke noget der siger 
at den skal falde kraftigt. Lige 
nu tyder det på lidt prisstig-
ninger, efter at hvedeprisen 
har været nede omkring det 
store handelsintervals bund-
niveau og afvist dette. Den 
optur der nu kan være i gang, 

vil jeg vurdere i bedste fald vil 
kun få hvedeprisen op i mod 
det store prisintervals top- og 
modstandsniveau i 183 euro. 
Men i første omgang jagter jeg 
første modstand ved de 168 
euro.

Disclaimer:
Handel med futures er 
forbundet med en stor 
risiko for tab. Vær derfor 
opmærksom på om fu-
tures er egnet for dig og 
din fi nansielle situation 
inden du handler.

Analyse - Hvede

Modstand: 168 €

Støtte: 154 €

Trend kort: Op

Trend lang: Hen

 Europæisk hvedepris har brudt med næsten 6 måneders svagt faldende tendens.

 Olieprisen stiger selvom den amerikanske olieproduktion skyder kraftigt i vejret. Den seneste måneds svækkelse ser ud til at være 
en ny købsmulighed og der er stadig langsigtet mål for olieprisen oppe omkring 80 til 90 dollar.

Ugegraf for Matif-hvede, første position i euro pr. ton

Ugegraf: Brent-olie i dollar pr. tønde
Matif-hvede, 1st pos.

Aktuel pris: 163 EUR/mt (105 kr/hgk)

Anbefaling
Hvedeprisen bryder over 162 euro, og jeg løfter 
derfor min anbefaling fra afvent til køb. Ultimativ 
ligger målet oppe i 183 euro, men i første omgang vil 
jeg jagte første modstand i opadgående retning ved 
168 euro.

Hvedeprisen bryder 
med faldende tendens
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 Kansas mangler vand
 I Kansas i USA skriger hvedemarkerne på vand. Her 
vurderes 71,1 procent af arealerne nu ifølge Jyske Banks 
afgrødekommentar at være decideret tørkeramt. 

Samtidig har Europa udsigt til en gang kulde den 
kommende uges tid, og uden snedække og en hidtil mild 
vinter øges risikoen for udvintring, skriver banken.

Tican justerer UK-regelsæt
 Leverandører til Tican med UK-kontrakt skal i fremti-
den leve op til krav, som på enkelte punkter strammes i 
forhold til det aktuelle UK-regelsæt, oplyser Tican Fresh 
Meat A/S – SB Pork A/S.

Stramningerne kommer i forlængelse af krav fra Ticans 
engelske kunder.

Det reviderede UK-regelsæt er ikke færdigt endnu, 
men vil primo marts tilgå alle Ticans UK-leverandører.

Den største ændring er, at det fra 1. juli 2018 vil være 
 et krav, at hangrise bedøves forud for kastration. En 
anden ændring er, at kastration og halekupering senest 
må foretages på dag tre efter fødsel.

- Derudover kan nævnes, at medicinregistrering frem-
over blandt andet også skal omfatte dato for, hvornår 
grisen må slagtes efter behandling, skriver Tican, og 
tilføjer:

- Vedrørende enkelte managementforhold som for 
eksempel brug af ammesøer og halekupering skal der 
fremover foreligge regelmæssige erklæringer fra be-
sætningsdyrlægen.

Efter at olieprisen, den 
europæiske reference-

olie Brent, for godt en måned 
siden kortvarigt var oppe 
over psykologisk modstand i 
70 dollar, vendte pilen atter 
til ned. Den lange tendens i 
olieprisen er dog fortsat op. 
Men nedturen, der satte ind 
i januar og først sluttede for 
en uge siden, har vendt den 
kortsigtede pristendens til 
ned. Den stigning, der atter 
har været til olieprisen hen 
over den seneste uge, kan dog 
snart få den korte pristrend 
til igen at vende til op. Det 
tyder dermed på, at pilen for 
olieprisen igen har retning 
mod toppen fra januar må-
ned lige over 70 dollar. I løbet 
af året tror jeg i øvrigt ikke, at 

det er usandsynligt, at vi vil 
se olieprisen stige op mod 
området omkring 80 til 90 
dollar.

Stor stigning
Men kigger vi mere funda-
mentalt på situationen ude 
på oliemarkedet, så er der 
egentligt ikke ret meget, der 
taler for stigninger til oliepri-
sen i disse dage. Snare tvært-
imod. For fra amerikansk 
side forlyder det nu, at den 
amerikanske olieproduktion 
kan ventes at stige med op 
mod 11 millioner tønder pr 
dag inden længe. Samtidig 
forlyder det fra russisk side, 
at problemerne med at få af-
skibet olie fra Sortehavet er 
ved at være løst, hvilket hel-

ler ikke i sig selv berettiger til 
de prisstærke takter, der ser 
ud til atter at indfinde sig på 
oliemarkedet.

Hvorfor stiger 
olieprisen igen?
Men hvorfor stiger olieprisen 
så alligevel. På den helt kort-
sigtede bane er der lidt pris-
støtte til olieprisen fra indisk 
side, hvor man i sidste uge 
kunne konstatere den største 
månedlige import af olie no-
gensinde. Kombineret med 
problemer i Canada med at 
få pumpet olie rundt i olie-
ledningerne, hvilket påvirker 
landets eksportmuligheder 
for olie, er der alligevel lidt 
prisstærke informationer at 
trække på i markedet lige nu.

Men den primære forkla-
ring på hvorfor olieprisen 
nu oplever en genoprejs-
ning efter knap en måneds 
svækkelse, skal vi fortsat 
finde i aftalen mellem OPEC 
og Rusland om at reducere 
gevaldigt i olieproduktionen i 
hele 2018. Denne aftale lever 
de implicerede lande indtil 
videre op til, og derfor er der 
grænser for, hvor langt ned 
olieprisen kan falde fra ak-
tuelt prisniveau. De har de 

handlende med andre ord 
stadig fokus på.

Seneste nedtur er 
købsmulighed i olie
I stedet må vi forholde os til 
det, som vi kan se i prisgra-
fen. Og her er pilen op på den 
lange bane og det ser ud til at 
den også er i gang med atter 
at vende til op på kort sigt. 
Derfor må vi betragte nedtu-
ren henover den seneste må-
ned som en naturlig lille ned-
adgående korrektion imod 
den optur, som olieprisen 
har gennemlevet hen over de 
seneste nu snart to år. Den 
lange trend er med andre ord 
fortsat op, hvilket den vil ved-
blive med at være, så længe 
olieprisen kan holde sig over 
bunden fra juni måned sidste 
år i 44 dollar – et niveau der 
efterhånden er langt ned til 
med en aktuel oliepris på 66 
dollar. Jeg holder derfor fast 
i mit mål for olieprisen i 2018 
oppe i området omkring 80 
til 90 dollar og holder derfor 
også fast i min overordnede 
anbefaling om at købe olie.

Meldinger om mangel på 
arbejdskraft i landbruget 
 - Vi oplever et stigende pres på arbejdsmarkedet. 
Det er derfor vigtigt, at arbejdsstyrken øges, forklarer 
Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer, i en 
kommentar til nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, 
at der nu er 43.279 beskæftigede lønmodtagere i land-
brug, skovbrug og fi skeri.

Allerede i 2014 nåede antallet af lønmodtagere i 
landbruget op på et højere niveau end i 2008 inden 
fi nans krisen. Det er dog især inden for det seneste år, 
at antallet af lønmodtagere er steget.

På nuværende tidspunkt er der 16 kommuner med 
en ledighed på blot 3 pct. eller derunder. Samtidig er 
antallet af ubesatte stillinger pr. 100 ledige på landsplan 
tredoblet siden 2011.
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LANDBRUGETS ERHVERVSAVIS      HVER DAG

Ellemann-Jensen 
står med ansvaret 
for livet på Jorden, 
hedder det

Gennembrud 
for OUA-svinekød
Med antibiotikafrit svinekød i Netto og senere Føtex og 
Bilka vil Danish Crown styrke kødets image og få 
eksporten til at vokse. 

Torsdag
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49. ÅRGANG

Penge tilbage til grisen
Svineproducenterne og ikke industrien bør få gavn af midlerne 
i Svineafgiftsfonden, mener Per Bardrum, direktør for Danske 
Svineproducenter.
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TILBUDSPRIS - KR.

4.210.-
Excl. moms og levering

En rationel og økonomisk
løsning til beluftning og
køling af korn og frø.

Nem håndtering og betjening.

Belufteren skrues i hvor behovet opstår,
ventilatoren monteres,
og belufteren er klar til drift.
Belufter op til 1000 tønder pr. indstik.

CROCUS Kornbelufter består af:
Ventilator 1,1 kW, perforeret rør
med udvendig gevind,
betjeningshåndtag og en snaplås.

Data:
Længde rør 1900 mm.
Ventilator 1,1 kW.
Ydelse 1500 m3/time.

CROCUS
KORNBELUFTER

CROCUS projekterer og producerer tørringsanlæg
og transportudstyr for korn og frø.

Virkevangen 25, Tel.: 87 95 93 00
Assentoft Fax.: 87 95 93 09
8960 Randers SØ www.crocus.dk
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Tel: +45 31 34 07 17 •  www.maxjakobsen.eu • mjb@maxjakobsen.eu

Kontakt Max Jakobsen

Miljørådgivning af høj kvalitet:

 ny husdyrlov nye muligheder

 miljøansøgning af husdyrbrug

 revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

 ansøgning efter anmeldeordningen

 miljøvurdering før ejendomshandel

Rådgivning til 
den professionelle landmand

max jacobsen 2x86.indd   1 14-02-2018   14:20:44

www.agrofyn.com

www.agrofyn.com AgrofynApS
www.agrofyn.com

Claus Andresen
Industrivej 59 - 5750 Ringe

Telefon 40 27 41 71

New Holland 
E09 SR
Minigraver
med 3 skovle,
årgang 2008,
1.800 timer

kr. 75.000,-

n - Amazones UX 1 marksprøjte er langt i 
udviklingen med gradueret sprøjtning ned 
på både sektioner af den 36 meter brede 
bom og helt ned på dyseniveau, fortæller 
Anders Clemmensen fra Brøns Maskinfor-
retning i Skærbæk.  Foto: Jørgen P. Jensen

Robotterne ruller
Nu er det alvor. 
Selvkørende og selvstyren-
de markredskaber er på vej 
ud i virkeligheden. Så kan 
man nøjes med at trykke 
»kør« på sin tablet.
AgroPro viste Robotti og 
flere andre frem i Vipperød 
ved Holbæk i går.
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LED-lys har 

stort potentiale 

i landbruget
40 procent af de danske bedriftsejere har 

søgt rådgivning om moderne staldbelysning 

og –ventilation efter en kampagne fra Ener-

gistyrelsen. Det skriver Seges.

LYS Der er både penge og CO2-udledning at spare, hvis 

du skifter til mere moderne staldbelysning og ventilati-

on i stalden. Det gjorde en kampagne fra Energistyrelsen 

klart i efteråret i fjor, hvor styrelsen har samarbejdet med 

lokale landboforeninger.  

Dengang havde fire ud af fem dyrehold traditionel stald-

belysning med lysstofrør, mens halvdelen af danske svi-

nestalde blev ventileret af ældre ventilationsanlæg. Ener-

gistyrelsens beregninger viste imidlertid, at landbruget 

kan spare 54,4 millioner kroner ved at skifte til LED-be-

lysning og 40,8 millioner kroner ved at skifte til moder-

ne ventilation. Her et år efter virker det til, at budskabet 

er blevet hørt. I hvert fald har 40 procent af landmænde-

ne, som har været eksponeret for kampagnen, søgt rådgiv-

ning, indhentet tilbud eller installeret moderne belysning 

eller ventilation. Det fortæller Thore Stenfeldt, fuldmægtig 

i Energistyrelsen. Et resultat, der også vækker glæde hos 

energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

- »Energihøsten« (navnet på kampagnen, red.) viser, at land-

bruget er parat til at få de gode energiløsninger helt ud i stal-

dene. Og det er vigtigt for bedrifternes bundlinje og deres 

klimaaftryk. Kampagnen viser, at vi kan nå langt med tvær-

gående samarbejde om at give den rigtige, målrettede infor-

mation om energibesparelser, lyder det fra ministeren. dbj

Et er, at godt lys i stalden giver bedre arbejdsbetingelser, 

men noget andet er, at et skift til LED-lys giver store bespa-

relser på både bundlinjen og i CO2-regnskabet. Arkivfoto
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Frankfurt el (€/MWh)  47,420     0,00%  3,53    
Urea FOB Yuzhnyy ($/tons)  224,000     0,00%  135,74    
DK statsobligation 30 år (3,50% i rente)  0,9625     0,00% -
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erMatif møllehvede May. 18 (€/mt)  164,50     0,77%  122,39    
 153,75     0,16%  114,39    

 5,30     0,00%  3,94    
 137,80     0,00%  102,52    
 354,25     0,14%  263,56    
 139,25     0,18%  117,25    
 361,90     0,92%  304,72    
 455,00     1,73%  101,31    
 367,50     0,48%  87,67    

 1.036,50     0,51%  230,80    
 32,19     0,69%  430,05    

CBOT sojaskrå (Chicago (Usd/sht)  379,20     0,56%  296,69    
  

kommentar til nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, 
at der nu er 43.279 beskæftigede lønmodtagere i land-
brug, skovbrug og fi skeri.

Allerede i 2014 nåede antallet af lønmodtagere i 
landbruget op på et højere niveau end i 2008 inden 
fi nans krisen. Det er dog især inden for det seneste år, 
at antallet af lønmodtagere er steget.

På nuværende tidspunkt er der 16 kommuner med 
en ledighed på blot 3 pct. eller derunder. Samtidig er 
antallet af ubesatte stillinger pr. 100 ledige på landsplan 
tredoblet siden 2011.

3LED-lys har 

stort potentiale 

i landbruget
40 procent af de danske bedriftsejere har 

søgt rådgivning om moderne staldbelysning 

og –ventilation efter en kampagne fra Ener-

og –ventilation efter en kampagne fra Ener-

og –ventilation efter en kampagne fra Ener

gistyrelsen. Det skriver Seges.

Der er både penge og CO2-udledning at spare, hvis 

du skifter til mere moderne staldbelysning og ventilati-

on i stalden. Det gjorde en kampagne fra Energistyrelsen 

klart i efteråret i fjor, hvor styrelsen har samarbejdet med 

lokale landboforeninger.  

Dengang havde fire ud af fem dyrehold traditionel stald-

belysning med lysstofrør, mens halvdelen af danske svi-

MEDIEKONSULENT 
til Effektivt Landbrug
Vi søger en stabil, engageret og målrettet mediekonsulent med 
erfaring inden for opsøgende salg. Det er et plus, hvis du har 
arbejdet med salg i mediebranchen og kender til marketing. 

OM JOBBET: 

� Med reference til salgsdirektøren vil du få ansvaret for egen kundeportefølje og 
vedligeholde det gode forhold til eksisterende kunder.

� Du skal arbejde med opsøgende salg til nye kunder med henblik på såvel 
Effektivt Landbrug som vores andre udgivelser.

� Du vil arbejde med både offl ine såvel som online marketing inden for vores 
egen medieportefølje.

� Deltage i messer, dyrskuer og netværksarrangementer. 

OM DIG: 

� Du er proaktiv, resultatorienteret og konkurrenceminded. 
� Du nyder jagten på nye kunder og er ikke bange for kold canvas. 
� Du kan skabe og vedligeholde gode kunderelationer. 
� Du er udadvendt og god til at kommunikere. 
� Du har erfaring med salg fra tidligere jobs og kender til marketing.  
� Du er fl ydende i dansk, både skriftligt og tale. 
� Du har gyldigt kørekort og ren straffeattest. 

VI TILBYDER:

� En attraktiv fuldtidsstilling med gode og fl eksible arbejdsforhold.
� Stor indfl ydelse på tilrettelæggelsen af egen arbejdsdag og salgsindsats. 
� Fast løn med pension.
� Et arbejdsmiljø, hvor der ydes frihed under ansvar, og vejen fra tanke til 

handling er kort.

Lyder jobbet som noget for dig, så hører vi gerne fra dig hurtigst muligt. 
Vi holder løbende samtaler.

Send din ansøgning, CV og eventuelle udtagelser til salgsdirektør 
Mikkel Kokholm Jørgensen på mikkel@effektivtlandbrug.dk. 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at skrive 
eller ringe på telefon 60 12 28 38.   

L-Mediehus, Odensevej 29, 5550 Langeskov

Vi hører gerne fra 
dig hurtigst muligt. 

Vi holder 
løbende samtaler!


