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RESUME 

Min mangeårige erfaring som bestyrelsesleder hhv. -medlem samt strategirådgivning fra 

større landbrugsvirksomheder i Danmark hhv. udlandet, gør mig i stand til at gennemskue 

værdikæden for også mange andre typer af virksomheder og produkter. Kunsten er ikke kun 

at være faglig på området, men være nysgerrig, metode- og procesorienteret samt skabe 

viden om virksomheden og dets produkter/kvaliteter,  

Mine kompetencer i en bestyrelse og som værdiskabende bestyrelsesleder hhv. -medlem 

er: a) Sammensætning, implementering og ledelse af bestyrelser. b) Strategisk arbejde, 

herunder udarbejdelse og implementering af handlings- og strategiplaner. c) Analyse og 

fastlæggelse af potentialer og indsatsområder.  

Jeg bruger min videnskabelige baggrund og brede ledelsesmæssige erfaring til at analysere 

virksomhedens historie og data samt udvikle strategier. Leder ejer/direktion mod en ny ret-

ning og synliggøre potentialer.  
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Jeg er udadvendt, velforberedt, hårdtarbejdende, struktureret, nysgerrig og et empatisk 

menneske. 

PROFIL 

Jeg er professionelt bestyrelsesmedlem, grundlægger af og chefkonsulent i rådgivningsvirk-

somheden Skovsted agro ApS. Virksomheden er et privat og uvildigt rådgivningsselskab 

indenfor landbrug og udøver rådgivning i Danmark samt i store del af verden, herunder 

Tyskland, Rusland, Ukraine og Kina. 

Rådgivning til fremtidens landbrugsvirksomheder skal ske på lige fod med rådgivning til mel-

lemstore og større virksomheder. Landbrugsvirksomheder skal naturligvis styres og ledes 

som en sådan.  

Jeg har været medvirkende til udvikling og implementering af bestyrelser i danske land-

brugsvirksomheder siden 2008. Erfaringer fra tidligere jobs som både administrerende di-

rektør samt produktchef, medgiver et stort erfaringsgrundlag i både ledelses- og driftsmæs-

sige sammenhænge. Jeg besidder et stort netværk, herunder også i det politiske system. 

Jeg er en struktureret, analyserende og handlingsorienteret personlighed, der med empatisk 

tilgang sætter handling bag ordene. Værdiskabende bestyrelsesarbejde, med bred erfaring 

i ledelse, handling og ansvar.  

Ved siden af min virksomhed, driver min kone og jeg landbrug samt ridecenter fra vores 

bopæl ved Viborg. Jeg har tidligere været aktiv i både skolebestyrelser, samt i diverse be-

styrelser tilknyttet sportens verden. 

SOM BESTYRELSESLEDER 

Med mig som bestyrelsesleder eller -medlem, får De en person, som på professionelt vis, 

forstår optimering af virksomheden, herunder udøve den nødvendige og præcise sparring 

til ejerledelse og direktion. Som løbende ønsker og forventer opfølgninger på igangværende 

action- og aftalepunkter for optimal målstyring.  

Som bestyrelsesleder eller -medlem forstår jeg ledelse af hhv. bestyrelse, samt ejerle-

delse/direktion og således både del- og fællesmængden, når det kommer til skillelinjer mel-

lem bestyrelse og direktion. Med min empatiske tilgang til mennesker, formår jeg at forene 

kræfterne i en bestyrelse og sikre et optimalt teamwork. 
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Den forretningsmæssige tilgang sikrer, at udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner op-

fylder både ejers, bestyrelses og eventuel direktions forventninger til udvikling og implemen-

tering, men samtidig fastholder og synliggør virksomhedens målsætninger og samarbejde 

med de finansielle partnere. 

UDDANNELSE 

Jeg er uddannet agronom (Cand. Agro., M. Sc.) fra KVL i 2002.  

Jeg har gennemført uddannelsen som professionelt bestyrelsesmedlem hhv. bestyrelsesle-

der ved Board Governance. 

Jeg har gennem tidligere ansættelser, deltaget i en række salgs- og lederuddannelser.  

BESTYRELSESPOSTER 

Jeg besidder i dag posten som formand for 24 bestyrelser i Danmark og har siden opstarten 

i 2008 medvirket i mere end 100 bestyrelser i danske landbrugsvirksomheder. Herunder 2 

aktieselskabsbestyrelser, heraf den ene som kommende formand. 

Bestyrelsesmedlem i Viborg HKs Venner i Viborg indtil 2020. Næstformand i Skolebestyrel-

sen Auning Skole indtil 2019. 

KOMPETENCER 

Med et stort erfaringsgrundlag i rygsækken og kendskab til værdiskabelser i danske land-

brugsvirksomheder, besidder jeg følgende kompetencer. 

• Sammensætning, implementering og ledelse af bestyrelser. 

• Strategisk arbejde, herunder udarbejdelse og implementering af handlings- og stra-

tegiplaner. 

• Analyse og fastlæggelse af potentialer og indsatsområder 

• Generationsskifte. 

• Rekruttering af nøglemedarbejdere til direktion og ledelse. 

VÆRDIER 
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Mennesker er forskellige – virksomheder er forskellige. Derfor skal hver enkelt virksomhed 

håndteres, ledes og udvikles med udgangspunkt i virksomhedens DNA. Vejen til implemen-

tering, værdiskabelse og succes går via ledelsen, som jo skal være mentorerne for den 

enkelte ansatte i virksomheden. Empati og menneskelig forståelse er nøgleordene for mig, 

og kun ved at forstå menneskene bag virksomheden og de enkelte grupper af medarbej-

dere, får værdiskabelsen sin berettigelse. Indstillingen til, at ”kun ved at redde mod håret, 

for at få en ny frisure”, er omdrejningspunktet for mig. Der skal være vilje til forandring, men 

processen til forandring, skal ske med respekt for ledelsen og de ansatte, som skal udføre 

opgaven. 

Som personlige værdier vægter ærlighed, loyalitet og pligtopfyldelse meget højt, hvorfor jeg 

møder bestyrelsesarbejde/-ledelse, ligesom alt andet arbejde, med orden i penalhuset. Jeg 

forventer, at aftaler overholdes og at tillid mellem mennesker er intakte, for kun derved at 

sikre det bedste grundlag for et samarbejde, der kommer både virksomhed og ejer(e) til 

gode.  

FORRETNINGSORIENTEREDE KOMPETENCER 

Jeg bygger bro mellem direktion og bestyrelse samt mellem virksomhed og finansielle part-

nere. Kan analysere og evaluere på økonomiske materialer, samt sikre valide opfølgnings-

værktøjer, der muliggør et optimalt samarbejde mellem bestyrelse og ledelse, samt mellem 

virksomhed og finansielle partnere. Sikring af stringente bestyrelsesforløb, hvor alle deltager 

aktivt og alle udfører de pålagte opgaver – til tiden. Kendskab til formalia omkring bestyrel-

sesarbejde og håndhævelse af deadlines for aflevering, levering etc. 

BESTYRELSESUDDANNELSE 

Bestyrelsesuddannelse, Strategic Board Room, Board Governance. 

Bestyrelseslederuddannelse, Chair Person, Board Governance. 

HABILITETSSPØRGSMÅL 

Ingen kendte forhold. 

EVNER INDENFOR KOMMUNIKATION OG FORMIDLING 
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Jeg kan agere professionelt i skrift og tale, både internt (bestyrelse, direktion etc.) og eks-

ternt (medier, herunder radio og tv, SoMe etc.). Med en bred erfaring i præsentationsteknik, 

herunder store forsamlinger, er det at formidle et budskab et kendt stof for mig. 

REGNSKABSFORSTÅELSE 

Med en solid uddannelsesmæssig baggrund som Cand. Agro (M. Sc.) samt 20 års ledelses- 

og rådgivererfaring, besidder jeg kompetencer indenfor regnskabsforståelse, herunder ana-

lyse- og evalueringsarbejde. 

REFERENCER PÅ BESTYRELSESARBEJDE (UDVALGTE) 

Sparekassen Kronjylland v. Områdedirektør Kredit, Sigurd Linde Simmelsgaard: ”I 

Sparekassen Kronjylland bruger vi Kurt Skovsted i en række af vores landbrugsengagemen-

ter. Kurt deltager som bestyrelsesmedlem i gårdråd/gårdbestyrelser eller som formand for 

gårdrådet/gårdbestyrelsen.  I dette arbejde oplever vi Kurt som handlingsorienteret og en 

dygtig kommunikator til at bygge bro mellem bestyrelsen og Sparekassen. Sparekassens 

landbrugskunder oplever Kurt bidrage med faglighed, nyttig viden, strategisk tænkning, 

struktur og indspark på deres bedrift.  

Kurt er med til at udarbejde handlingsplaner for konkrete bedrifter, og er god til holistisk at 

følge op på om handlingsplanen bliver effektueret.  

Sparekassen bruger tillige Kurt i styring af vores nødlidende landbrugssager. Her oplever vi 

at der er en god kommunikation mellem kurator, Sparekassen og Kurt.  

Sparekassen benytter ligeledes Kurt til at komme med analyser af mikro og makroøkonomi-

ske forhold som kan påvirke Sparekassens landbrugskunder. 

Effekt-analyse af Kurts arbejde i gårdråd/gårdbestyrelser viser, at der hvor Kurt deltager 

sker der en positiv udvikling i drift og i indtjening. Der sker en hurtigere og bedre udvikling 

af bedrifterne, ligesom overlevelses sandsynligheden for konkurstruede landmænd stiger.”  

Ringkøbing Landbobank v. Landbrugs- og Fiskerichef, Thomas Nymark: ”Jeg har 

kendt og samarbejdet med Kurt Skovsted i ca. 10 år i forbindelse med fælles landbrugskun-

der inden for forskellige produktionsgrene. I flere tilfælde i direkte samarbejde omkring land-

brugskunder under udvikling.  
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Jeg oplever grundlæggende Kurt som kompetent i forhold til landbrugsfaglige problemstil-

linger. Men særligt i forhold til det strategiske arbejde med landbrugskunder har Kurt i min 

optik sine styrker med overblik, analytiske evner og vedholdenhed i forhold til effektuering 

af samt opfølgning på handlingsplaner.  

Jeg oplever endvidere Kurt have en behagelig, seriøs og respektfuld væremåde, hvilket 

giver gode forudsætninger for et succesfuldt samarbejde mellem landbrugskunde, rådgiver 

og finansielle samarbejdspartnere til glæde og gavn for alle parter.” 

Kimbrer Computer ApS, v. CEO Bjarne Aarup: ”Jeg kender Kurt Skovsted fra bestyrel-

sesuddannelsen Board Governance (Strategic Board Room og Chairperson), hvor vi arbej-

der tæt sammen. Kurt er en særdeles seriøs og ambitiøs person, som sætter høje krav til 

sig selv i rollen som bestyrelsesleder. Han vil have der skal være styr på alt basisarbejdet i 

bestyrelsen og samtidig at bestyrelsen skal bidrage aktivt til udvikling af virksomheden.  

Kurt arbejder meget struktureret og målrettet med opgaverne. Han har en stor økonomisk 

og ledelsesmæssig indsigt og forståelse. Desuden har han en stor erfaring fra drift af virk-

somheder i landbrugssektoren, hvor han har arbejdet i mange år. 

Kurt har en stor forståelse for mennesker, deres motiver og forventet adfærd. Han er hvad 

jeg vil kalde menneskekender. Som person er Kurt meget ambitiøs og målrettet. Han sætter 

høje krav til sig selv. Kurt er desuden empatisk, udadvendt og med god humor. Person-

lighedstræk som gør at han er vellidt af alle og har nemt ved at indgå i samarbejde med alle 

typer af personer. Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger.” 

Tidligere Finans- og Udenrigsminister, Kristian Jensen: ”Kurt Skovsted er en person, 

som hviler i sig selv og i en naturlig tillid til egne evner. Det er det første indtryk, som jeg fik 

af Kurt, da jeg mødte ham i forbindelse med uddannelse i Board Governance (Strategic 

Board Room og Chairperson). Det betyder, at jeg aldrig er i tvivl om, at når Kurt udtaler 

sig, så bunder det i klare holdninger og dyb faglig viden. 

Kurt Skovsted har skabt en meget blomstrende forretning inden for sit felt af rådgivning til 

landmænd. Med udgangspunkt i viljen og evnen til at hjælpe landmænd, som er kommet 

økonomisk i klemme, har Kurt nu skabt en voksende virksomhed med bestyrelsesledelse 

af landbrug. Det skal nævnes, at landbrugsområdet traditionelt har været meget begræn-

set i brugen af bestyrelser til at sikre strategisk ledelse og vækst. Derfor er Kurts evne til at 

få landmænd, pengeinstitutter og andre rådgivere til at bakke op om bestyrelserne ekstra 
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bemærkelsesværdig. Det kan alene ske ved, at samarbejdspartnerne har kunnet set klare 

økonomiske og vækstmæssige fordele ved at bruge Kurt som bestyrelsesleder.  

Kurt Skovsted er rolig og myndig, hvilket uden tvivl har hjulpet ham til at få opbakning fra 

landmændene. Det gør samtidig, at Kurt er meget behageligt at være sammen med. Kurt 

forstår at skabe plads til at alle på teamet får plads til at bidrage inden der træffes en kon-

klusion. Jeg vil meget håbe, at jeg også fremover kan arbejde sammen med Kurt, og jeg 

kan klart anbefale Kurt som en forstærkelse af jeres bestyrelse.  

Jeg står naturligvis til rådighed for at uddybe denne reference.” 

Novo Nordisk A/S, Vice President Global Regulatory Science, Henrik K. Nielsen, Ph.D., 

MBA: ”Kurt Skovsted udstråler soliditet og omhu. Jeg har haft den fornøjelse at lære Kurt at 

kende på en omfattende fælles Board Governance uddannelse i efteråret 2020. Kurt bidra-

ger konstruktivt til gruppen både med hensyn til indhold men også til at få gruppen til at 

arbejde godt sammen. Kurt har fokus på de formelle og finansielle opgaver i bestyrelsen 

men viser også en fantastisk empati for sine kunder og samarbejdspartnere. Jeg kan kun 

give Kurt mine varmeste anbefalinger som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesleder.”    

Mortensen Agro A/S: Udpeget af Den Jyske Sparekasse som indsat bestyrelsesmedlem i 

forbindelse med afvikling og sidenhen salg af virksomheden.  

Lynggaard Svineproduktion ApS: Udpeget bestyrelsesmedlem i en 2-årig periode med 

fokus på generationsskifte 

Susanne og Jens Ole Nielsen, Vorbasse: ”I samarbejde med Kurt Skovsted har vi fået 

etableret et gårdråd. Kurt er tovholder i gårdrådet, han er supergod til at stille de spørgsmål 

som vi ved vil komme fra pengeinstituttet, hvilket er med til, at vi er godt forberedt til disse 

møder. 

Han er god til at trække på kræfter udefra, kræfter som ikke kender bedriften i forvejen, 

hvilket gør, at vi hele tiden får ny inspiration. Nogle af de største fordele ved Kurt Skovsted 

er, at han er god til at få lavet en strategi for fremtiden, så vi kan holde fokus på den daglige 

drift. Samtidig giver det også ro fra kreditgivernes side. Når nu overstående er skrevet, så 

kan det jo lyde som om, at alting går op i papir og strategier, hvilket også er en vigtig del. 

Den vigtigste del er dog familien og det er det vigtigste, hvilket Kurt Skovsted har stor for-

ståelse for og også spørger ind til.” 
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John Brædder, Nysted: ”Vi har brugt Skovsted Agro som sparringspartner, samtidig var 

Kurt Skovsted medlem af vores gårdbestyrelse. Styrken hos Kurt er, at han sidder med i 

andre gårdbestyrelser, og dermed er med til at dele viden mellem større svineproducenter. 

Jeg føler, at vi konstant er opdateret på, hvad der sker i dansk svineproduktion i hele landet 

på grund af Skovsted Agros brede berøringsflade, både fagligt og prismæssigt.” 

Christian Westh, Aakirkeby: ”Vi startede samarbejdet med Kurt Skovsted i begyndelsen 

af 2013, efter at vores bedrift var ekspanderet fra 3 til 13 medarbejdere på under 2 år, og vi 

derfor følte et behov for sparring på ledelsesniveau. Kurt Skovsted kom med forslag om 

enten en bestyrelse eller et gårdråd. Der blev besluttet at sammensætte et gårdråd, bestå-

ende af gårdejer, dyrlæge, revisor, landmandskollega samt Kurt Skovsted som tovholder, 

der med et godt overblik og en bred kompetent viden, har rådet os både i bedriften og øko-

nomisk. Kurt Skovsted er direkte, og har en bred viden om både praktisk dyrehold, samt 

økonomi. Kurt Skovsted er for os en rigtig god sparringspartner.” 

Ole Skaarup Nielsen, Orte: ”Vi foretrækker Skovsted Agro som sparringspartner fordi han 

har et godt overblik, er kontant og direkte med relevante forandringer til hverdagen. Har en 

god bankindsigt og er nytænkende.” 


