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Åbent brev til skatte-, miljø- og fødevareministeren 
 

 
Højværdiafgrøder tvinges ud af Danmark – Hvorfor? 

Lovforslaget om ændrede pesticidafgifter betyder, at succesfulde højværdi 
frøafgrøder tvinges ud af landet. Eksportindtægter, miljø og mennesker er i spil.  
Hvem er det til gavn for? 

Brancheudvalget for Frø støtter hovedsigtet med de ændrede pesticidafgifter, nemlig at 
forbruget føres i retning af større miljøvenlighed. Men da vi erfarer, at der ikke er politisk 
vilje til at løse de særlige problemer, som forslaget medfører for frøavlen af hvidkløver, 
engrapgræs, purløg, pak choi/kål og skorzonerrod, må vi tage os til hovedet.  

Miljøet bliver taberen, når disse kvalitetsfrø skal produceres i lande, som bruger meget 
mere pesticid pr. kg produceret frø end vi gør, og når der anvendes midler, som vi for 
længst har udfaset i Danmark på grund af miljøproblemer. 

Frøavlere er ganske almindelige landmænd, hvor højværdiafgrøder selv på mindre 
ejendomme gør det muligt, at opretholde en fornuftig indtjening, og dermed holde liv i 
lokalsamfundet. Dyrkningen sikrer aktivitet og er et vigtigt bidrag for liv i de danske 
yderområder. Det er jo netop dette, som alle regeringer i mange år har ønsket – hvorfor så 
ødelægge grundlaget for disse velfungerende højværdiafgrøder? 

Den danske frøbranchen har gennem de sidste 15 - 20 år gennem forskning, udvikling, 
rationaliseringer og moderniseringer, målrettet kæmpet for at komme op i toppen af 
verdenseliten for frøproduktion, på trods af jævnlige politiske enegangs begrænsninger i 
Danmark. Vi er nu nået grænsen, og vi kan ikke være med længere. Vi kan ikke trylle! 

Vi må desværre konstatere, at flere udenlandske sortsejere er begyndt at se sig om efter 
andre produktionslande end Danmark. De føler sig ikke længere sikre på, at de danske 
frøavlere kan levere højkvalitetsfrø, med høje krav til bl.a. renhed og spireevne. 

Tiden er knap, men hvis skadevirkningen skal standses – eller bare begrænses – skal vi 
finde en brugbar løsning nu. Ellers er meget af det vi har kæmpet for, tabt!  

Miljøet og samfundet bliver taberen, og for ikke at tænke på de rigtigt mange familier i 
”udkantsdanmark”, der har deres grundlag for en selvstændig levevej i disse 
specialafgrøder.  Den danske produktion af højværdiafgrøder som f.eks. hvidkløver og 
purløg til frø, sikrer et varieret og afgørende fødegrundlag for bier/andre insekter. 

mailto:nem@lf.dk


 

 

Samfundet vil desuden tabe eksportindtægter i millionklassen. 

 

Vi er klar til at finde en løsning – er I det? 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Thor Gunnar Kofoed 
Formand  
Mobil: 26 23 11 14 
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