
Morten Aagaard
Født 1962.
Gift og har to børn.

Uddannelse:
Efter folkeskolens 9. klasses afgangseksamen job 
ved landbruget og grundskoleophold på Nordjyllands 
Landbrugsskole.

1981: Udvekslingsophold i Canada og ni mdrs. arbejde ved
 canadisk landbrug.

1982: Var ved Søværnet i Frederiksværk, Holmen og 
 Frederikshavn. De sidste fem mdr. bl.a. uddannelse i 
	 røgdykning	og	fly-	og	skibskending.

1986: Afsluttet landmandsuddannelse på Vejlby Landbrugsskole
 ved Risskov, valgte i en del af opholdet at studere økologi
  og muligheder for bæredygtigt økologisk landbrug.

2003: Gennemgår et større projekt, Management i Landbruget, 
 for medarbejdere og mig selv sammen med LandboNord
  og PBJ Consult A/S med tests, arbejdsplaner, 
 medarbejderudvikling og ledertræning.

2008:	Uddannet	til	NLP-coach

2008:	NLP-practitioner

2010:	Forventer	at	afslutte	NLP-master

arbejdsforløb:
1983-1985:	Driftsleder	på	en	større	gård	ved	Herning,	som	i	dag
   er Danmarks største svineavlscenter. 

1987: Etablerede mig som selvstændig landmand med svineavl,
  salg af avlsdyr til svineproducenter.

1987-1992:	Løbende	udvikling	af	landbruget	til	en	større
  svineproduktion.

1992: Forpagter tillige en større nabogård med svinehold og
 jordbrug. 

1998:	Etablerer	samarbejde	med	fire	kollegaer	om	opsætning	af	
	 fire	vindmøller	i	lokalområdet.

2001-2006:		Etablerede	sammen	med	kammerater	et		
  ejendomsselskab med bl.a. drift af restaurant med ti
  deltidsansatte. Jeg var administrativ leder og leder 

af restauranten.

2007: Nu en produktion omfattende 600 søer med smågrise,
	 130	hektar	dyrket	jord,	har	gennemsnitlig	to-tre
 fuldtidsmedarbejdere ansat samt en del løsarbejdere
 sæson.

2007, nov.: Beslutter at afhænde landbruget. 

2008, maj: Eget landbrug solgt.

2008-2009:	Landbrugskonsulent	ved	Nybolig	ved	Berg	Risager,	
Hjørring.  

2009:	Assistent	på	NLP-coachhold.

Udvalg og bestyrelsesposter:
Landboungdoms bestyrelse i tre år.

1989-2009:	Medlem	af	slagteriselskabet	Danish	Crown�s	
repræsentantskab, hvor der har været mindre 
udvalgsopgaver med bl.a.: leverandørkontakt og 
skolekontakt.

1995-2005:	Medlem	af	støttekredsen	for	Vejlby	Landbrugsskole,	
bl.a. opgave med at skabe dialog mellem tekniske 
skoler og primærlandbruget.

2000-2006:	Medlem	af	TV2	Nords	repræsentantskab.

2000-2003:	Bestyrelsesmedlem	i	Landsforeningen	Danske	
Svineproducenter, hvor udvalgsopgaverne 
bl.a. var at søge bedre afregning til danske 
svineproducenter, forslag til professionelle 
bestyrelsesmedlemmer i slagteriet, arbejde med 
biogas og gødningsseparering. 

Siden 2003: bestyrelsesmedlem i European Pigs Producer’s 
danske del af bestyrelsen. Her bliver der skelet 
meget til Danmark, som er verdens største 
eksportør af svinekød med høj sundhed og kvalitet.

2006	-2009	medlem	af	LandboNords	kredsbestyrelse	og	af	
Udvalget for Svineproduktion.

1987-2003:	Medlem	af	Round	Table,	Hjørring.	Har	siddet	i	
bestyrelsen	flere	gange,	tre	år	i	hovedbestyrelsen.	
Det	har	givet	stort	kendskab	til	erhvervslivet	i	ind-	
og udland og et netværk, som jeg stadig bruger.

øvrige: 
1986:	Legat	fra	Tuborgfondet	til	studierejse	til	Irland	-	for	dansk
 ungdom, der uddanner sig inden for erhvervslivet.

Besøg af dyrlægestuderende fra Landbohøjskolen.

Jævnlige besøg de seneste fem år af biologistuderende 
fra	København�s	Universitet	og	af	andre	interesserede	fra	
udlandet.

Besøg af skoler og børnehaver.

Med	i	Åbent	Landbrug	i	2006,	hvor	vi	havde	knap	500	gæster.	

Var kursusleder på kurser arrangeret af landbrugets 
organisationer.

Været	mødeleder	til	flere	møder	ved	landbrug	og	andet.

Deltaget i mange små og større kurser i bl.a.: Stresshåndtering, 
forhandlingsteknik, kost og ernæring.

Studieture	til	en	del	EU-lande	for	at	bl.a.	at	se	gylleseparering,	
energipil, plantebrug, animalsk landbrug, slagterier og 
fødevarefabrikker.
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