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Frøsektionens Årsmøde 2014 
Herning den 14. januar 

Formandens beretning 
 
Jeg afsluttede min beretning sidste år med at sige, at vi ville gå ind i et at de mest spændende frøår i 
nyere tid, og det må man sige holdt stik på flere områder.  
Det har været et af de mest hektiske år med det politiske lobbyarbejde både på nationalt plan og på 
EU området, hvor vi har haft fokus på, hvordan vi gør vores organisations og fremadrettede arbejde 
i forhold til vores konkurrenter. 
Høståret 2013 blev igen et af de år, som vi frøavlere ønsker os hvert eneste år, men ingen havde vel 
helt regnet med, at det skulle blive så godt, som det blev! 
Så godt som alle vores frøafgrøder overlevede vinteren, men foråret og forsommeren gav ikke de 
bedste forhåbninger om, at vi skulle ende med så gode udbytter.  
Afgrøderne synede ikke af noget særligt, da vi i juni fik den finale afregningspris på høsten 2012, 
og det blev alligevel igen til rekorder. Derfor tror jeg, de fleste af os frøavlere tog sommeren relativt 
afslappet, fordi vi nok havde toppet og skulle til at indstille os på, at det nok kunne blive lidt dår-
ligere. Afgrøderne så på det tidspunkt ikke ud til at blive til noget særligt. 
Da vi kom til høsten i 2013, begyndte rygterne om enorme udbytter især i rajgræs at cirkulere. Jeg 
vil godt rose frøavlerne for, at ingen var ude og slå store overskrifter op om rekordudbytter. Det 
havde kunnet ødelægge meget for vores firmaers muligheder for at holde prisen oppe. 
Det er nemlig meget vigtigt, at euforien ikke tager overhånd, især inden den samlede høst reelt er 
vejet ind, så firmaerne ved, hvad realiteten er.  
Afslutningen på året kom ud med forventelige lavere a conto priser, men der er stadig ingen tvivl 
om, at det er rigtig godt at være frøavler i Danmark. 
 
Beretningen i år bliver ikke, som den plejer at være. Alle afgrødeopgørelserne bliver ikke behandlet 
i beretningen, fordi firmaerne har emnerne på deres avlermøder, og de endelige data kommer i 
Brancheudvalgets beretning i løbet af foråret. Faktum er, at samtlige data og plancher er indsamlet 
og bearbejdet af Brancheudvalgets sekretariat og derefter bliver distribueret til alle os andre. 
Der er lige nogle enkelte faglige beretninger, som Frøsektionen altid kommer med, ellers er det 
årets tema, det politiske arbejde samt Frøsektionens interne arbejde, jeg vil fortælle om i min beret-
ning. 
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Markedsorienteringen holder Jens Holstborg fra DSV Frø på Frøsektionens årsmøde. Det var ellers 
Barenbrugs tur i år, men de har ikke kunnet finde tid til at deltage i vores årsmøde i år, hvilket jeg 
finder uheldigt. 
Generelt vil jeg klart sige, at samtlige firmaer, der ønsker at dyrke mark- og havefrø i Danmark, er 
mere end velkomne til at gøre det, og vi er i Frøsektionen helt åbne over for et hvert samarbejde 
med alle firmaer. Når det er sagt, så er der en klar grund til, at Danmark er et attraktivt sted at dyrke 
frø. Det er, fordi vi har udviklet en rigtig god samling af rigtig dygtige frøavlere, der i et tæt sam-
arbejde med frøfirmaernes konsulenter leverer høje udbytter af bedste kvalitet i forhold til, hvad 
markedet ønsker. 
Det sker ud fra den nyeste viden fra forsknings- og forsøgsarbejdet, som frøbranchen årligt investe-
rer egne midler i. Hvis man vil dyrke frø i Danmark, så skal man deltage i de rammer, vi er enige 
om. Forsøger nogen at starte en produktion uden om rammerne, må vi offentliggøre, hvis nye 
frøfirmaer snylter på os. 
  
Det er ikke kun produktion og priser, der bestemmer, om det går godt. Det er alt det, vi arbejder 
med, både på det forsknings- og forsøgsmæssige, rådgivningsarbejdet og almindeligt lobbyarbejde. 
Bare tænk på samtlige off label/minor use tilladelser samt dispensationer, vi har i Danmark, men 
som de ikke har i noget andet europæisk land. 
 
I frøbranchen kæmper vi ikke for at komme tilbage til de gamle dage, hvor man som landmand 
kunne, hvad man ville, men vi prøver hele tiden at tage bestik af situationen og derfra lægge en linje 
at gå frem efter, i forhold til det der er bedst for frøavleren i fremtiden. 
Beretningen i år vil lægge særlig vægt på at vise, om det er eller var bedre, da vi ikke havde 
begrænsningerne. Jeg vil sammenligne os med de konkurrenter i verden, der ikke har begrænsnin-
ger. Hvorfor kan vi stadig klare os i forhold til de end andre lande? 
 
Beretningen kommer ind på, hvad vi får ud af at betale Frøsektionens kontingent, 2 promille til Frø-
afgiftsfonden og 2 promille til Brancheudvalget for Frø. Har det værdi for hver enkelte frøavler? 
 

Markedsåret 2013 
Normalt har vi plancher med markedsudviklingen både i Danmark og på EU plan, men desværre 
har vi ikke de endelige EU tal endnu. 
Det er ikke længere lovpligtigt for medlemslandende at indsende data til EU kommissionen, og 
derfor har EU ikke de nødvendige data til, at vi kan styre produktionen herefter. 
Vi kender heller ikke de officielle tal for import og eksport af græs- og kløverfrø i EU. 
Brancheudvalget for Frø forsøger at finde pålidelige tal rundt om i verden, så vi kan fortsætte vores 
overblik med frøproduktionen. 
Vi kæmper en hård kamp over for EU kommissionen for at få dem til at genoptage indsamlingen af 
data på frøområdet. 
Vi har også gennem COPA presset de forskellige medlemslande til at presse kommissionen til at 
indsamle de data, der stadig opsamles i de fleste lande, men bare ikke sendes videre. 
Situationen er uholdbar, og vi kæmper for at få en indsamling af data hurtigst muligt. 
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På EU plan er forbruget forblevet på det høje niveau, men der var store udsving i løbet af året.  
Importen fra USA er faldet efter rekordimport i 2011-2012, og produktionen i andre lande har svæ-
rere ved at klare konkurrencen med korn, end vi har i Danmark. 
Som frøavlere er vi konkurrencedygtige, hvis vi høster større udbytter pr. ha i forhold til alternativ-
afgrøderne, og det gør vi nemmest, hvis vi øger udbytterne i frø. 
Alligevel var sandheden, at vi havde godt fyldte lagre ved indgangen til 2013, så derfor skulle vi 
selvfølgelig træde varsomt med udmeldingerne om kæmpeudbytter mange steder i landet. 
 
 
Relativt vægtet udbytte for markfrø 2003-2012 

 
 
Det, der dog er mest interessant set fra et helikopterperspektiv, er det relativt vægtede gennemsnits-
udbytte. Den danske frøbranches produktivitet er steget gennem de seneste 10 år med i gennemsnit 
lidt over 1 pct. om året. Der er store årsudsving, og selvom udbytterne faldt i 2011, kom stig-
ningstaksten tydeligt tilbage i 2012, og når 2013 tallene kommer til næste år, så vil vi kunne vise en 
produktivitetsstigningsgrad, som ingen andre i verden kan hamle op med. Vores udbytter er sti-
gende, hvilket de også skal være, fordi udbyttestigningerne i korn fortsætter. Dette sker på trods af 
mangel på kvælstof. Kornudbyttestigningerne ligger lidt højere og mere stabilt, men til gengæld har 
vi i frøet en bevægelse i retning af bedre prisgivere. 
Vi skal i frøbranchen bare være opmærksomme på, at når vi forhåbentlig næste år frit kan tilføre 
kvælstof på rigtig mange marker i Danmark, så stiger udbytter og kvalitet i korn, og det presser 
frøets konkurrencekraft. 
Vi har igangsat forskningsprojekter, der kan rådgive frøavlerne til at udnytte de nye muligheder, der 
forhåbentlig kommer med den målrettede kvælstofregulering, så vi får mindst samme produktivi-
tetsstigningsgrad som korn, således at vi kan holde vores interne konkurrenceevne og samtidig 
styrke vores eksterne konkurrenceevne for frø. 
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Afregningspriser for frø 
Traditionen tro offentliggør vi her på vores årsmøde sidste års gennemsnitlige afregningspriser, og 
det er altså for det frø, der blev høstet i 2012 og finalt afregnet i juni 2013. 
 
 
Gennemsnitlig vægtet afregningspris øre/kg (uden bonus, lagerleje, transport og lign.) 

 
 
 
Udviklingen i afregningspriser for 3 største arter 

 
 
Som de fleste af os ved, så blev vores høst 2012 igen afregnet med de højeste priser nogensinde, og 
derfor er det nok efter årets høst naturligt, at vi må forvente faldende priser til næste år. 
Der er forskel på de enkelte arter, men vi kan se, at de alle er steget i 2012.  
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A conto afregningen i december 2013 viser lidt større forskel på prisniveauet mellem arterne, men 
det er jo udbytteafhængigt i forhold til markedet. 
Kunsten er at finde et prisniveau, hvor danskproduceret frø er konkurrencedygtigt i forhold til ud-
landet, samtidig med at frøavleren tjener mange flere kroner i forhold til korn, der jo har haft nogle 
højdespringere de sidste år.  
 
 
Relativ udvikling i hvede- og frøpriser 2009 – 2013 

 
 
 
Frøet er altid kommet lidt efter kornet i prisudviklingen, hvilket ses på ovenstående planche. De 
meget høje kornpriser forblev ikke så høje så længe, som mange håbede på for et år siden. Det blev 
en meget flot final afregning for frø i juni 2013.  
De høje priser vil selvfølgelig skabe større interesse for at dyrke frø. 
Jeg må klart sige, at vores danske frøfirmaer er rigtig gode til at ramme det rigtige prisniveau. 
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Havefrø 
Havefrøproduktionen har de senere år ligget på et højt niveau, dog med et stort fald i 2010, men er 
på vej op igen. Der er produktion i andre EU lande, men det er ikke meget i forhold til Danmark, 
selvom vi ikke har officielle statistikker. Vi ved dog, at de danske firmaer er toneangivende, og vi 
har kontakt med avlerne i andre lande. 
 
Havefrøarealet totalt i Danmark 1992-2013 

 
 
Når kornpriserne stiger kraftigt, som vi har været vidner til, så er det også for havefrøfirmaerne 
svært at sikre et prisleje, der sikrer konkurrenceevnen for frøavleren samt frøavlerens risiko. Have-
frøproduktionen er kontraktproduktion, og det er sådan set ikke meget forskelligt fra markfrøpro-
duktionen.  
De høje kornpriser har også sat havefrøproduktionen under pres, og jeg går ud fra, at når vores 
havefrøfirmaer i denne tid forhandler næste års produktion, så skal priserne et nøk opad igen, fordi 
prognoserne i dag ikke peger på, at kornpriserne vil falde af betydning frem til næste høst. 
En anden utilregnelig faktor, der har været svær at leve med, er pesticidsituationen.  
Det er der relativt styr på nu. Som det ser ud nu, har vi de nødvendige midler. 
Jeg ved godt, at enkelte af arterne bliver hårdt ramt af den nye afgiftsmodel, men vi kan vælge at 
kalde det en katastrofe, eller vi kan vælge at fortsætte produktionen, fordi det stadig er en økono-
misk rigtig god afgrøde i forhold til korn. 
Vi har et rigtig godt samarbejde med Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om alt minor use og 
dispensationer, så selvom det ikke er fri produktion, så har vi et system i Danmark, der nok ikke er 
ringere end andre EU landes. 
Dialogen og kommunikationsformen er vigtig, og jeg tror på, at den nye trend, der er startet, kan 
føre til endnu flere forbedringer for produktionen i fremtiden. 
Vi har inden årsskiftet indsendt alle tænkelige ansøgninger, så der ikke skal indsendes så mange i 
2014 og derefter. Det vil nemlig fra nu af koste 6.000 kr. pr. minor use ansøgning, og 30.000 kr. for 
en dispensationsansøgning. Det kan blive meget skadeligt, især for de helt små arter af havefrø, og 
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finder vi ikke en løsning på problemet med Miljøministeriet, så vil der ske udflagning af de mindste 
meget dyre arter, hvor DB er rigtig højt. Afgiften og arbejdet for en dispensation vil være 
ødelæggende, men vi vil gøre, hvad der er os muligt! 
Jeg vil her lige gøre opmærksom på en stor sejr for frøbranchen. Takket være Havefrøavlerforenin-
gen og Frøsektionen er det lykkedes Per Funch Clausen (formand for Dansk Havefrøavlerforening) 
og Thomas Holst at få gennemført, at det nu er tilladt med jordbehandling om efteråret efter havefrø 
og inden havefrø, så vi kan bekæmpe vores ukrudt og spildfrø. Endnu et eksempel på, at der med 
faglige input kan ændres på tingene. 
Vi har også lige startet et nyt forskningsprojekt, som jeg kommer tilbage til senere, men vi vil i det 
næste års tid sætte fokus på endnu flere nye fremadrettede tiltag, der kan styrke muligheden for 
produktion af disse svære specialafgrøder. 
 

Målrettet regulering af kvælstof i fremtiden 
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion arbejder intenst på at lave en intelligent N–regulerings-
model, der samtidig opfylder de krav, EU og samfundet stiller til os. 
Jeg vil henvise til det generelle arbejde, Landbrug & Fødevarer laver, og jeg kan sige, at Frøsektio-
nen sidder centralt placeret i den arbejdsgruppe, der følger dette arbejde samt en kommende ud-
møntning.  
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion bliver med deres faglige input taget seriøst af politikere 
og embedsmænd, og jeg håber, at vi alle samler kræfterne om dette arbejde, så vi så hurtigt som 
muligt kan sige farvel til 30 års forfejlet reguleringspolitik.  
Politisk og internt har landbruget også en udfordring, fordi det ikke er alle landmænd, der vil få 
gavn af en ny regulering.  
 
Derfor har vi en meget stor forpligtigelse til 

1. At sikre så stor produktion som mulig på alle dyrkbare jorder 
2. I fællesskab med samfundet at finansiere de nødvendige tiltag uden for dyrkningsfladen 
3. At hjælpe de landmænd, der ikke får samme vækstmuligheder som flertallet. 

 
Hvis vi ikke formår dette, så skaber vi splittelse, og står vi splittet, så vil vi 

1. Skabe frustration og manglende forståelse i befolkningen. 
2. Tabe den politiske opbakning i samfundet 
3. Fortsætte med den gammelkendte normregulering! 

 
Vi får ikke 100 pct., hvad alle kan ønske, men tro mig, alle gør alt, der er muligt, for at finde den 
bedste løsning.  
En ting har vi prøvet gennem de sidste 30 år, at splittelse fører til, at alle taber alle muligheder. 
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Ny godkendelsesafgifter for pesticider 
Regeringen fortsætter den tidligere regerings politik med, at samfundet ingen udgifter skal have på 
landbruget, men derimod vil de meget gerne have vores skatter og afgifter.   
I fremtiden skal vi selv betale myndighedernes behandling af vores ansøgninger om minor use af et 
produkt til brug i en mindre frøafgrøde, og dem har vi rigtig mange af. 
Det bliver en betydelig udgift for branchen fremover, men der er stadig lidt, vi skal forhandle på 
plads. 
Staten har ingen faglig viden om produktets virkning over for afgrøden. Al faglig viden er noget 
frøbranchen har betalt for at få fremskaffet. Derfor har staten kun meget lidt input de kan komme 
med, og de har kun meget lidt baggrund for overhovedet at behandle sagen, hvis det ikke var på 
baggrund af branchens videnskabelige arbejde. 
Derfor skal vi også fremover finde en afbalanceret praksis, så disse afgifter ikke bliver en klods om 
benet på frøbranchen, og vi må sige farvel til små højværdiafgrøder. 
Det bør også være således i fremtiden, at et minor use gives på produktet til en række afgrøder, og 
at der er rabat på de efterfølgende produkter med samme aktivstof til den samme afgrøderække. 
Hvis vi ikke får den løsning, virker de nye gebyrer dobbelt negativt, fordi en ting er gebyret pr. til-
ladelse, men hvis vi kun har tilladelse til et produkt pr. afgrøderække, så er der ingen konkurrence, 
og midlet bliver alt for dyrt. 
Vi har dog været vidende om, at de nye godkendelsesgebyrer ville komme, så derfor har vi indsendt 
ansøgninger om minor use på næsten alt, vi kunne komme i tanke om her inden årsskifter til 2014. 
Barthold har haft rigtig travlt, fordi ansøgningerne skal laves med den nødvendige faglighed, uanset 
om vi indsender en lang række ansøgninger. 
 

Minor use i EU 
Vi har i Danmark et system, der virker fantastisk godt, takket være et rigtig godt samarbejde mel-
lem Landbrug & Fødevarer og Miljøstyrelsen, og det gode samarbejde vil jeg gerne takke for, fordi 
det har rigtig stor værdi for hele branchen. 
I Danmark får vi de nødvendige ting igennem, og vi får også de nødvendige 120 dages dispensatio-
ner igennem. Grunden er faglighed og kun yderste nødvendighed.  
Her vil jeg igen rose, ikke mindst vores egne, Barthold Feidenhans’l og Thomas Holst, men i den 
grad også de medarbejdere, der sidder i Miljøstyrelsen og behandler ansøgningerne fra os, at de 
hurtigt, fagligt og sagligt får behandlet vores ansøgninger, så vi kan opretholde vores produktion af 
de små frøafgrøder. 
Jeg mener, det i er i sin ret, at vi roser myndighederne, når de gør noget godt, for det er ikke tilfæl-
det i andre EU lande.  
På EU plan er der nedsat en task force gruppe mellem EU Kommissionen, ESA, COPA/COGECA, 
og repræsentanter fra den franske og hollandske regering. Fra Danmark sidder Anders Mondrup, og 
jeg er formand for gruppen. 
De andre lande har endnu ikke noget minor use system, hvilket vil sige, at når off label tilladelserne 
udløber fra i år, så har de ikke nogen minor use, fordi de endnu ikke har etableret noget system. 
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Vi skal selvfølgelig ikke presse noget ned over hovedet på dem, så på ægte demokratisk vis har vi 
etableret en proces, som vi er i gang med. 
Vi har det første år undersøgt, hvor mange og hvilke produkter dette handler om, og hvad der skal 
til, for at de kan få en minor use i forhold til reglerne. 
Resultatet skal vi holde møde om her den 25/2, hvorefter vi så skal ind i en fase, hvor vi kommer 
med nødvendige godkendelsesmodeller for myndighederne. 
Jeg lytter mig til, at repræsentanten fra de hollandske myndigheder ikke tror på, at vi kan have no-
gen løsning til minor use tilladelser på plads i år, men i bedste fald til 2015. 
Det må vi jo beklage på vore kollegaers vegne, og i dette tilfælde glæde os over dansk effektivitet 
og samarbejde. 
 

NaturErhvervstyrelsen 
Efter 18 års tovtrækkeri med staten om vores udgifter til myndighedsopgaverne, fik vi billigere cer-
tificeringsomkostninger fra 2013, dog skulle vi helt hen i slutningen af året, før vi fik offentliggjort, 
hvor stor nedsættelsen var.  
Vi er stadig ikke fuldt konkurrencedygtige endnu, men det er på et rimeligt niveau som udgangs-
punkt. Vi må holde statens omkostninger nede for vores egen skyld, indtil andre lande antageligt de 
kommende år øger deres prisniveau, hvis EU Kommissionens forslag bliver vedtaget, og hvis ikke 
må vi tage en ny runde med NaturErhvervstyrelsen.  
Alle mennesker, der ejer noget, ved, at hvis de skal sælge en ide eller fx et hus, så maler de huset og 
gør rent for at opnå den højeste pris. 
Sådan gør man ikke i NaturErhvervstyrelsen!         
Man gør det stik modsatte! 
De lukker Tystofte om 4 år, fordi de ikke har kunnet finde ud af at gøre det til en god forretning. De 
har gentagende gange de seneste år øget det beløb, som trækkes ud af virksomheden. 
Vi må som branche godt overtage virksomheden, hvis vi tror på, vi kan få rettet op på økonomien. 
 
Ærlig talt troede jeg ikke mine egne ører, da dette blev præsenteret. Det var da en mærkværdig pro-
ces, især fordi NaturErhvervstyrelsen selv startede processen internt i stedet for at gribe den hand-
ske, branchen foreslog for 10 år siden og i de efterfølgende 7 år forsøgte at gennemføre. 
 
Branchen har været villig til at se på et partnerskab om sortsafprøvningen, så vi kan opretholde den 
i Danmark. Økonomisk hænger Tystofte udmærket sammen, hvis altså man fjerner de 40 pct. som 
staten hvert år tager i ”overheads”. 
Derfor mener jeg, at der altid har været et godt udgangspunkt for branchen til at tage over. 
 
Når det så er sagt, vil jeg klart fra Frøsektionen, Landbrug & Fødevarer sige, at branchen, og i dette 
tilfælde gælder det også korn, er deres opgave voksen. 
Vi har nok verdens bedste sortsafprøvningssystem og sortslistesystem i Danmark, og det er til stor 
gavn for landmanden, men også for sortsejeren. Det er i retning af dette system, der i den nye EU 
lovgivning lægges op til, der skal indføres i hele EU. 



12	  
	  

Hvis vi skal lave et samarbejde om at bevare Tystofte, skal vi samle de kompetencer, så vi gør ar-
bejdet mest effektivt. Det vil også kræve en vis forpligtelse, fordi det ikke nytter, at nogle firmaer af 
kortvarige profithensyn prissurfer i andre lande for lige at foretage et par billigere afprøvninger et 
enkelt år. 
Selvfølgelig kan vi skrive klynkebreve til ministeren om, at staten skal fortsætte denne opgave, men 
jeg er bare overbevist om, at den tid har været forbi de sidste 10 år, hvor vi i Danmark har kunnet få 
en eneste ekstra øre til dette område, og så ved jeg ikke, hvor den fantasi kommer fra, der skal 
skabe troen på, at et brev nytter noget som helst. 
I øvrigt er denne proces også i gang i de fleste andre EU lande. 
Vores budskab er klart, det vil være en stor fejl, hvis vi af smålighed ikke kan blive enige om en 
fremtidsløsning her. Hvis nogen, der har med sortsafprøvning og sortslister i Danmark at gøre, me-
ner, at de er så betydningsfulde, at de hellere vil holde på deres egen opfattelse af situationen end at 
indgå i samarbejdet, så er det for mig okay.  
Det vil da være et selvskabt nederlag, hvis vi ikke kan opretholde en troværdig og konkurrence-
dygtig sortsafprøvning i Danmark. 
 

EU's frølovgivning 
EU Kommissionen har efter 4-5 års arbejde fremsat et forslag til ny frølovgivning.  
Kommissionen valgte at slå 12 EU direktiver sammen i én EU forordning, og det er af ”rationalise-
ringshensyn og afbureaukratisering”. 
Man skal nok have en lidt længere uddannelse end jeg har, hvis man skal tro på, at der er nogen 
som helst rationalisering i forslaget.  
Hele forslaget omhandler kontrol, dyrevelfærd, plantesundhed, frølovgivning og skovplanter. Jeg 
har ikke mødt nogen, der kan se noget værdi i at slå disse ting sammen, tværtimod giver det unød-
vendige udfordringer for frø. 
På plantesundhedslovgivningen er det den rigtige retning, at man strammer op over for import af 
planter og frø fra verden uden for EU, men det er jo værdiløst, når almindelige mennesker kan 
transportere hvad som helst af frø og planter over grænserne og gennem lufthavne, for ikke at tale 
om nethandel, uden der er nogen former for kontrol.  
Det er politisk fuldstændig tomme ord, hvis man siger, man ønsker at passe på naturen i Europa, 
hvis man samtidig tillader fuldstændig ukontrolleret transport af ukendte harmfulde organismer, der 
kan komme ind og sprede sig i EU. 
I frølovgivningen er der gode og dårlige ting. Det gode er, at der skal stilles større krav til nye sor-
ters kvalitet, og at sortslistesystemet bliver fyldestgørende, som det vi kender i Danmark. I politi-
kersprog kaldes det for en ”bæredygtig sortsliste”, men i realiteten er det, at sorterne har en bredere 
værdiafprøvning end det, EU lovgivningen kræver i dag. Sorten skal testes for udbytter og kvalitet i 
forhold til brug af gødning og plantebeskyttelse. 
Politisk er der ønsket en ”cykelsti ved siden af motorvejen”. Det betyder, at nogle økologiske land-
mænd ønsker at udvikle uensartet materiale, kaldet heterogent materiale, der er så uensartet, at det 
ikke kan komme gennem det velkendte sortslistesystem. Andre ønsker at dyrke og udvikle gamle 
sorter. 
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Fælles for disse er, at Kommissionen vil give dem næsten frit løb uden nogen kontrol, hvis virk-
somheden bare ikke har en omsætning over 2 mio. € om året eller mere end 10 ansatte. Disse virk-
somheder skulle også fritages for gebyrer, som i øvrigt skulle betales af de resterende virksom-
heder. 
 
Problemet er bare, at mellem 75 og 95 pct. af alle virksomheder, der arbejder eller handler med frø 
og udsæd i EU, har en årlig omsætning under 2 mio. €. 
For græs- og kløverfrø er forslaget fatalt, fordi græs og kløver er åbenbestøvede, og selv de bedste 
af de listede sorter er så uensartede, at det umiddelbart vil være umuligt at kende forskel på den 
bedste sort og en blanding af de 5 bedste sorter og bare kalde det uensartet eller heterogent.  
Derfor er det også vores vigtigste opgave at sikre, at det kun bliver muligt at dyrke græs og kløver 
med listede godkendte sorter, som det er i dag. Hvis det ændres, vil verdens tillid til kvalitet i 
sorterne fra EU komme ned på et minimumsniveau, og vores eksport vil være i absolut alvorligste 
fare.   
 
Forslaget behandles i denne tid i Europaparlamentet, og her har vi selvfølgelig mulighed for at ud-
øve vores indflydelse, men det gør 10.000 grønne NGOere også. 
I Parlamentet er det ikke altid fagligheden kommer til sin ret, hvis den overhovedet kommer i be-
tragtning. Fagligheden taber tit til drømme, floskler, politiske påstande eller politiske magtkampe. 
Der er stillet over 1.300 ændringsforslag, og vi har fra branchen stillet 30-50 nødvendige ændrings-
forslag. Resten kommer fra dem, der i større eller mindre grad nok mest bare ønsker at smadre hele 
systemet. 
Det er noget af et lobbyarbejde, vi er midt i.  
Vi bruger selvfølgelig vores MEPere, der har indflydelse på dette, og det er Jens Rohde (V) og 
Christel Schaltemose (S), som begge arbejder virkelig konstruktivt. Tænk på det til valget i maj. 
Begge arbejder konstruktivt på at sikre erhvervets interesser og for sikring af de arbejdspladser, vi 
har. Fælles for dem er, at de begge som de eneste har chancen for at komme i Landbrugs- og Miljø-
udvalget, og det kommer man altså ikke som nyvalgt. Derfor vil jeg vælge at stemme, så vi har en 
fortsat direkte linje. 
 
Resultatet af Europaparlamentets afstemning kender vi først den 23/1.  
Lige nu er der flertal i Miljøudvalget for at afvise forslaget og sende det retur til Kommissionen til 
fornyet behandling, hvilket vil være første gang i nyere tid, det sker, hvis de bliver enige med land-
brugsudvalget om det. 
I Landbrugsudvalget er der en ”Rapport” med ændringsforslag, der skal ændres lidt endnu, så den er 
acceptabel for os. Vi ved bare endnu ikke, om der er flertal for den i landbrugsudvalget. Hvis der 
bliver det, hvad så med forhandlingerne med Miljøudvalget? For at ende med den rigtige endelige 
afstemning i plenum, skal der være konsensus mellem Landbrugs- og Miljøudvalget. 
Den 21/1 forsøger vi på en sidste workshop i Bruxelles, hvor Kommissionen, alle ordførere og 
skyggeordførere i Europaparlamentet samt eksperter fra de forskellige europæiske organisationer 
deltager, at finde forståelse for den bedste løsning, som alle kan enes om. 
Lykkes det ikke der, så må vi anbefale, at alle stemmer imod og sender forslaget retur til Kommis-
sionen til fornyet behandling. Det kan nemt betyde 3 års forsinkelse eller mere. 
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Hvis det sker, hvad så? 
Det sker der sådan set ikke det store ved. Vi har en rigtig godt fungerende lovgivning i dag, hvor vi 
lever fint uden forbedringerne i alle lande. 
For de økologer, der ønsker at arbejde med heterogent materiale og gamle sorter, kommer der en 4 
årig forsøgsordning for korn, majs og ærter. 
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TEMA 

Hvad får vi ud af vores frøforskning og råd-

givning i forhold til vores konkurrenter? 
Ser vi på det samlede beløb, vi betaler til Frøforskning og forsøg i Danmark, er det måske større, 
end vores konkurrenter i andre lande betaler, og hvad får vi så for det? 
Hvorfor skal vi frøavlere betale, når det er gratis i andre lande? 

Finansiering af frøforskningen 
Den danske frøbranche er kendt for sin meget målrettede 100 pct. uvildige forskning. Den er kendt 
for at fokusere på bedste output i forhold til input og for at få implementeret ny viden hurtigt. Intet 
andet! 
Det kan vi kun, fordi vi har Frøafgiftsfonden, som vi kan bruge som basisfinansiering til projek-
terne. Pengene i fonden stammer fra den årlige opkrævning af 2 promille af frøavlernes afregnings-
beløb. 
Det er også denne basisfinansiering, vi kan forhandle med Århus Universitet om i fællesskab at 
skaffe midler til mere forskning på Flakkebjerg. 
Det er med denne basisfinansiering, vi kan lave de praktiske forsøg, så landmændene kan drage 
nytte af det. 
Sidste år startede vi to store nye GUDP programmer, og der kommer et mere til i år. 
 
Oversigt over ind- og udbetalinger i Frøafgiftsfonden 

 
 



16	  
	  

GUDP bevillingerne, som det er lykkedes branchen at få opbakning til, sikrer et samlet tilskud på 
over 20 mio. kr. over 4 år, hvilket nok samlet giver den største uvildige forskningsindsats i verden 
inden for græs- og kløverfrø. Det forstærker den udvikling, vi på de sidste 20 års har haft på forsk-
ningsbudgettet, og der er ingen tvivl om, at vi er blevet bedre til at få mere ud af de penge, vi selv 
satser på forskningen.  
 

Hvad gør de så ude i verden? 
Hvis vi ser på New Zealand og USA, så har de tidligere haft en statslig betalt forskning suppleret af 
midler fra industrien. 
De har mange et- eller toårige forsøg med et pesticid eller N mængder. De har nogle få forsøg, der 
er betalt af farmerne, men de er for det meste kortvarige. Frøavleren har meget lidt indflydelse på, 
hvad der skal forskes i eller forsøges med. 
Nogle lande har lidt uvildig rådgivning betalt af landmændene, men ellers er rådgivningen betalt af 
kemikalie- eller gødningsbranchen eller andre, der har interesse i, at der bliver solgt noget. 
Det er også dem, der sponsorerer forskning og forsøg. 
 
En stor del af deres forsøgs- og rådgivningsarbejde er foretaget eller sponsoreret af dem, der har 
anden primær interesse i det, der laves forsøg med, end landmandens bundlinje. 
Produktrådgivningen, om det er gødning eller kemi, rådgiver aldrig om, hvor lidt der er nødvendigt. 
De mest grelle eksempler blev vi præsenteret for på New Zealand, hvor doserne på behandlingerne 
var mellem 2 og 4 gange højere end de doseringer, vi arbejder med herhjemme. 
En anden ting, der var bemærkelsesværdigt, var, at praksis hos landmændene tit var, at de forsik-
ringssprøjtede. Det kunne være ved, at man sprøjtede mod ukrudt flere gange med forskellige mid-
ler, hvor en enkelt sprøjtning med det ene middel havde været nok. 
Selvfølgelig er deres pesticidpriser meget lavere, men med de doser, der anbefales af rådgivningen, 
får de en højere pesticidudgift, end vi har herhjemme. 
Lægger vi så gødningsrådgivningen oveni, som ikke altid er sammenhængende med anden rådgiv-
ning, men tit betalt af gødningsfirmaerne, så bliver det endnu værre.  
Vi ved, at FAR, landmændenes egen rådgivning i New Zealand, anbefaler 160-180 kg N/ha i raj-
græs. Gødningsrådgivningen siger, bare giv 250 kg /N/ha, for så er man sikker på, der er givet nok. 
Så må landmanden ud med flere gange stråforkorter for at holde udbyttet. Nogle gange sprøjtede de 
med 2-3 l Moddus/ha 2 eller 3 gange.  
 
Dette billede er ikke meget forskelligt i Oregon, hvor deres forbrug af kemi og gødning også ligger 
meget højere end vores. Det er faktisk kun i Alberta i Canada, at der også fokuseres på, hvor lidt 
afgrøderne kan nøjes med, fordi arealerne er meget store og udbytterne små. Derfor er de mere på-
passelige med enhver udgift til behandling. 
 
Vi har tidligere diskuteret rådgivning i Danmark, og hvem der skal stå for det.  
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På dette års International Herbage Seed Congres i New Zealand, var det nok ubevidst tilrettelagt 
således, at vi med dansk baggrund nemt kunne gennemskue, hvad der foregik de andre steder i ver-
den, og hvem der rådgav om hvad, og hvilken effekt det havde. 
 

• I Danmark har vi en rådgivning inden for frø, der er varetaget af frøfirmaet, der har samme 
interesse som frøavleren.  

• Vi rådgiver ud fra forskning og forsøg, der er planlagt og betalt af penge fra frøavlen.  
• Forskningen har til mål at finde højeste output med laveste input 
• Forskningsresultaterne bliver gennem den direkte rådgivning implementeret i år et 
• Det, at rådgivningen er afgrødebestemt på alle behandlinger, giver bedste bundlinje 
• Firmarådgivningen bliver afgrødesammenlignet en gang om året på resultatet. 

 
It must be the most perfect advisory system in the World! Sagde en frøavler fra New Zealand. 
 
Skal vi afsluttende konkludere på dette, så vil anbefalingerne være meget klare fra min side. 
 

1. Målrettet forskning bestemt af branchen og basisfinansieret af produktionen 
2. Universitetsforskning samfinansieret med frøbranchen efterfulgt af rådgivningsforsøg 
3. Datasamling af landbrugets eget rådgivningscenter, som fælles faglig database 
4. Direkte aktuel rådgivning på markniveau af konsulent, der har delansvar for resultatet 
5. Uvildig kontrol af sortsresultater og prissammenligninger af firmaernes formåen 
6. Uvildig rådgivning af landmanden om valg af behandling og produkt på hele bedriften. 
 
Erfaringerne fra vores konkurrerende lande viser klart, at vi skal tage afstand fra 

1. Produktbestemt og betalt forskning 
2. Dataopsamling med rettigheder 
3. Produktbestemt eller anden rådgivning med salgsinteresser.  
4. Vi må aldrig komme dertil, hvor vi overlader rådgivningen af os til nogen, der kan tjene 

penge på at rådgive om andet end det for landmanden rigtige. 
 
Hvis vi ikke passer på hele tiden at tænke os om, og hvis vi tror, at vi kan spare på forskning og 
rådgivning, så bliver vi taberne på sigt. 
Det er aldrig til landmandens fordel, at f.eks. et foderstoffirma overtager rådgivningen af landman-
den. Vi har allerede set eksempler på, at f.eks. kemikalierådgivning af frøavleren om produktvalg til 
frøafgrøden ikke har været den mest fagligt rigtige, og i enkelte tilfælde ikke lovlige til den speci-
fikke afgrøde. 
 
Afslutningsvis vil jeg om dette emne sige, at vi skal være rigtig glade for det, vi har i Danmark. 
Det findes ikke bedre, og der er ikke noget derude i verden, der fører i nogen bedre retning end 
vores. 
De 2 gange 2 promille har gjort og gør i fremtiden, at vi er foran de andre, og at vi kun målrettet går 
efter, hvad der er godt for frøavleren. 
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Sortsundersøgelsen og prissammenligningerne 
Sortsundersøgelsen udkom i november og prissammenligningen kommer i januar. 
Det er et flot arbejde af Barthold Feidenhans’l, at vi nu har opbygget et system, der ser ud til at 
køre, også selvom der er sket rationaliseringer. 
De udviklede procedurer og processer, som branchen er enige om, virker til alles tilfredshed.  
Prissammenligningen er med alle tre firmaer, DLF, Hunsballe/DSV og Barenbrug. Vi skal huske 
på, at det er høståret 2011/2012, der sammenlignes. 
Vi kan se, at der var store forskelle på, hvad avlerne blev afregnet, både inden for sorterne og mel-
lem afgrøderne. Der er forskel på firmaerne, som I selv kan studere, men husk, der er forskel på, 
hvor mange sorter firmaerne har med. 
Det er statistik og ikke den endelige sandhed. Det bliver spændende at se, om Barenbrug kan holde 
tendensen, når de får flere sorter med og evt. større andel af deres produktion i Danmark.  
Selvom det ikke er den endegyldige sandhed, så er det et klart budskab om, at der er konkurrence i 
Danmark, men der er også en fuld åbenhed på et meget professionelt plan. Intet kan skjules. 
Der er ingen andre steder i verden, hvor der er denne åbenhed, og det er nogle firmaer irriterede 
over. Et new zealandsk frøfirma sagde direkte, at de aldrig havde accepteret denne form for sam-
menligning, da de mente, det var pression med pistolen for panden. 
Det er nemmere for firmaerne i andre lande at drive forretning og lave deres egne strategier og 
samtidig tilfredsstille deres aktionærer. I andre lande har den dårligst betalte frøavler ingen anelse 
om, at han måske år efter år bliver betalt 1000 kr. for lidt pr. ha, fordi det firma, han dyrker til, ikke 
gør det godt nok. 
Det er denne sortsundersøgelse og prissammenligning, der med sin uvildighed skaber åbenheden 
over for avlerne, så vi ikke bliver snydt. 
Frøfirmaerne skal også være glade for den, fordi dette instrument til åbenhed holder dem til ilden 
24/365 i kampen om at kunne dyrke verdensklassefrø hos danske frøavlere.   
 
Den nyeste prissammenligning kan studeres i Frøavleren nr. 1. 
 

Landbrug & Fødevarer 
Ser vi på det sidste års arbejde, kan vi alle vel blive enige om, at Landbrug & Fødevarer leverer den 
politiske og organisatoriske vare. 
Vi har en innovativ og godt fungerende faglig rådgivning på højeste faglige niveau. 
Vores faglige niveau er så stærkt, at selv ministre udtaler, at vi er i besiddelse af landets højeste 
faglige viden inden for dyrkningsfladen. Det er da en cadeau, der vil noget. 
Organisationens lobbyarbejde kører også på skinner, samtidig med at Landbrug & Fødevarers 
imagekampagne har ført til en markant bedre accept af vores erhverv i befolkningen. 
Vi er i den grad på rette vej. 
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Internt er der også kommet styr på rigtig mange ting, bl.a. kontingentstrukturen i hele organisatio-
nen. 
Det har medført, at nogle frøfirmaer har fået en stigning i deres kontingent for at være medlem af 
f.eks. Brancheudvalget for Frø, fordi de skal betale et indirekte medlemskab til Landbrug & 
Fødevarer. 
 
For Frøsektionen og andre sektioner er der kommet en klar afgørelse på, hvad man kan nyde i for-
hold til, hvad man yder i Landbrug & Fødevarer, og det er nu ens for alle sektioner i Landbrug 
&Fødevarer. Det betyder lidt bedre økonomiske rammer for Frøsektionen fremover. 
 

Bladet Frøavleren og kontingentet 
Frøavleren udkom 8 gange i 2013, men kun de 4 er udkommet i en trykt version.  
Den elektroniske version var tænkt som det, vi skulle gå mere over til i fremtiden, af hensyn til om-
kostningerne ved at trykke og udsende et blad. 
Vi må erkende, at den elektroniske version ikke har været nogen ubetinget succes. Nyheden fik 
mange til at åbne Frøavleren på netversionen, men efter et par numre, var det kun meget få, der 
læste den elektroniske version. Herudover har vi fået en del udmeldelser på grund af det manglende 
blad. 
Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at vi går tilbage til det trykte blad, der vil udkomme 5 
gange om året. Det vil også udkomme elektronisk, så de, der vil læse det den vej, har mulighed for 
det. Det koster jo ikke meget, når vi har værktøjet. 
  
Vi har også i årets løb forsøgt at udvikle et filmet medie, der hedder ”Frønyt”, som man ca. en gang 
om måneden har kunnet se på nettet. 
Jeg vil indrømme, at vi ikke på nogen måde er professionelle til at lave nyheder eller film eller ny-
hedsindslag. Det er rent ud sagt Thomas Holst og jeg, der leger. 
Ideen er, at vi vil udvikle en nem og mere interessant måde at sende et kort budskab ud på, og vi 
øver os i at blive bedre i 2014. 
Vi har også stadig vores redaktionsudvalg for Frøavleren. De vil også blive hørt om fremtidige til-
bud til medlemmerne. Måske vil vi også spørge dem om gode ideer til temaer i vores Frønyt.  
Rationaliseringen af udgivelsen af bladet fører til, at vi kan reducere vores budget til det niveau, der 
er aftalt med Landbrug & Fødevarer i forhold til vores indtægter. 
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Udgivelse af Frøavleren er en stor udgift i regnskabet, og de senere års stigning i udgift til produk-
tionen er nu stoppet. Vores kontingent steg lidt sidste år, og det er medvirkende til, at vi får lidt luft 
til, at vi kan lave forskellige tiltag næste år, der er interessante for frøavlerne. Den tidligere omtalte 
nye struktur med støtte til sektioner i Landbrug & Fødevarer betyder en lille stigning i indtægter til 
Frøsektionen i 2014.   
 

Vi skal elske vores uvildighed 
Den danske frøbranche har den største landmandsprægede indflydelse på alt vedrørende produktion, 
regler, bearbejdning og vejen til markederne, og det er ikke uden grund, at vi ligger meget konkur-
rencemæssigt stærkt på verdensplan.  
Den store forskel på os og de andre er, at frøavlerne formår at stå sammen om verdens største 
frøfirma og samtidig forstår vigtigheden af konkurrencens nyttighed. Vi forstår vigtigheden af en 
suverænt frøavlerstyret organisation, der taler frøavlerens sag, når vi skal påvirke vores omgivelser. 
Ser vi på de sidste 15 års udvikling, hvor vi alle skulle spare, fordi krybben var tom, er landman-
dens vilje og evne til at betale for organisationsarbejdet faldet i alle lande. Samtidig kan vi også se, 
at de lande, hvor organisationerne har fornyet sig og stadig står stærkt, der har landmændene stadig 
større indflydelse end de store underleverandørfirmaer til landbruget. 

Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer

Indtægter
Kontingent 546 600 566

Tilskud L&F 428 360 411

Andre indtægter 18 992 0 960 91 1.068

Udgifter
Faglige aktiviteter 284 280 334

Folkevalgt ledelse 184 150 226

Sekretariat i L&F 524 992 530 960 508 1.068

0 0 0

Regnskab 2012
- 1.000 kr. -

Foreløbigt 
regnskab 2013

- 1.000 kr. -
Budget 2013
- 1.000 kr. -
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Skoleeksemplet er vores rådgivningssystem, hvor vi i Danmark rådgiver landmanden ud fra suve-
rænt uvildige forsøg med sortsvalg, gødningsnormer, kemiforbrug og dyrkningsteknik. Det har ført 
til den suverænt mest effektive udnyttelse af ressourcerne i panteproduktionen, og man kan f.eks. 
direkte se et billede af, at jo mere et kemifirma har indflydelse på forsøg og rådgivning, jo højere er 
dosis ved behandlingen, og jo større er kemifirmaernes andel af landmandens afgrødeindtjening. 
I de andre lande, hvor landmændene selv har nedlagt deres uvildige organisation, der ved land-
mændene ikke engang, at de bliver snydt, fordi der ingen findes til at fortælle dem det. 
 

Lokalforeningerne 
Det historiske fundament for Frøsektionen er, som det er de fleste bekendt, De Samvirkende 
Danske Frøavlerforeninger, der for 20 år siden var et samvirke af de lokale selvstændige frøavler-
foreninger og en landsdækkende havefrøavlerforening. I visse områder havde lokalforeningerne 
ikke direkte samarbejde med andre foreninger som landboforeninger, husmandsforeninger eller 
tolvmandsforeninger.  
De lokale foreninger skal have den kæmpe ros, at det er lykkedes at holde så mange medlemmer, 
som vi trods alt har. Vi er den landbrugsproducentorganisation, der har den absolut mindste tilbage-
gang over disse 20 år.  
Det er et budskab, der er lagt mærke til i Landbrug & Fødevarer, fordi det viser, at frøavlerne selv 
ønsker at have indflydelse på, hvilken opgavevaretagelse, der udføres vedrørende frø. 
Det er især vigtigt, at der er et uvildigt forum, hvor frøavlere samles, for bare det at forummet er 
der, vil altid skabe den usynlige grænse for, hvordan frøfirmaerne kan agere. Den respekt og på en 
måde ligeværdighed er nok en af grundstammerne i det fantastiske samarbejde i den danske 
frøbranche. 
Vi skal fra central side hele tiden forsøge at blive bedre til at forsyne medlemmerne med de rette 
oplysninger om, hvad vi går og laver. I det seneste år er der udsendt 44 nyhedsmails med samlet 
331 vedhæftede dokumenter om, hvad vi arbejder med. 
Det er meget information, men stadig ikke godt nok, men det gode er, at vi alle kommer med ideer 
til og afprøver ideer til at gøre det bedre. 
Derfor skal I lokale medlemmer og bestyrelsesmedlemmer være stolte af det arbejde I gør, fordi det 
HAR betydning, mere end I tror, og jeg er glad for den sparring, vi har med jer. 
Tak for jeres indsats, og jeg håber I kæmper videre. 
 

En samlet frøbranche 
Landbruget er gået fra at være presset økonomisk og et problem for samfundet, men i slutningen af 
2013 så det ud til rekord i landbrugseksporten. Mange landmænd ser også ud til at få en fornuftig 
bundlinje, og landbruget er samtidig en god forretning for samfundet.  
I frøbranchen forsøger vi at holde armene nede, selv om det er godt at være frøavler, og har været 
det i flere år. 
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Alligevel forsøger vi at holde omkostningerne så langt nede som muligt, samtidig med at vi styrker 
vores faglige og politiske arbejde. Brancheudvalget for Frø og Frøsektionen har i dag kontorfælles-
skab og sidder i Landbrug & Fødevarers Miljø- og Plantepolitiske afdeling, hvor Niels Peter 
Nørring er chef. 
Det giver en stærkere synergieffekt i arbejdet, og det giver store fordele, når der en gang imellem 
skal skiftes medarbejdere. 
Christina Bøje, Thomas Holst og Barthold Feidenhans’l er dem, der søger for, at alt arbejdet bliver 
udført. 
Vi tænker nok ikke over alt det arbejde, der bliver gjort og som vi jo også betaler for. 
Det er kun i andre lande, hvor ingen udfører det arbejde, og hvor de mangler nogen til det, at de i 
den grad ved, hvad organisationsarbejdet betyder. Nogle steder medfører det, at de må stoppe pro-
duktionen.  
Jeg er utrolig glad for den danske model, og jeg takker alle og enhver i branchen for dette sam-
arbejde, der sikrer, at vi har en fælles kurs fremad. 
 

Afslutning 
Jeg vil slutte min beretning med at takke alle medlemmer, lokalforeninger, organisationer, firmaer, 
forskere, offentlige repræsentanter - ja, alle vi arbejder sammen med eller er til møder med, eller 
hvordan man nu er delagtig i at få den danske frøbranche til at være førende på verdensplan, på 
trods af at vi har verdens største begrænsninger. 
Jeg vil selvfølgelig sige en særlig tak til Inger Mikkelsen, Christina Bøje, Thomas Holst og 
Barthold Feidenhans’l, der jo er dem, der udfører det faglige, statistiske og sekretariatsarbejde.  
Tak til alle, og med disse ord vil jeg se frem til endnu et positivt spændende FRØÅR. 
 

Tak for ordet! 
Thor Gunnar Kofoed 
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