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Formandens beretning 
 

Høståret 2012 blev et af de år, som vi frøavlere ønsker os hvert eneste år, eller sagt på en anden 

måde, det har været det bedste år i rigtig mange år – for de fleste. 

Så godt som alle vores frøafgrøder overlevede vinteren, og vi kom i gang med et tidligt forår, hvor 

der kom rigtig gang i afgrøderne fra begyndelsen.  

Afgrøderne så godt ud, da vi i juni fik den finale afregningspris for høsten 2011, og den er aldrig set 

højere. Da vi kom til høsten i 2012, var udbytterne ikke rekordstore, men de var ikke kedelige, 

selvom der nogle steder i landet var udfordringer. 

Afslutningen på året stadfæstede den gode tid et år endnu, hvor frøpriserne stort set forbliver på det 

høje niveau. 

Lad mig sige det helt klart, det har været rigtig godt at være frøavler i 2011 og 2012.  

Det er ikke kun produktion og priser, der går godt, det er stort set det meste af det, vi arbejder med, 

både på det forsknings- og forsøgsmæssige, rådgivning og almindeligt lobbyarbejde. 

I frøbranchen kæmper vi ikke for at komme tilbage til 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.  

 

Beretningen i år vil lægge særlig vægt på at vise, hvorfor vi er dygtige og dygtigere end andre 

lande. 

En gang imellem skal vi stoppe op og filosofere over, hvad vi laver, og hvad vi får ud af det. 

Hvad ville der ske, hvis vi ikke gjorde arbejdet?  

Hvor hurtigt ville det gå, inden rammebetingelserne havde gjort det umuligt at tjene penge på 

frøproduktion, hvis vi ikke var her?  

Ville regler langsomt blive ændret efter politisk religiøse interesser, så hovedparten af frøet ikke 

kunne sælges? 

Nej, vil mange nok sige. Hvis vi bare sagde nej, og sagde klart fra, så skete der ikke noget! 

Der tager brokkerne fejl, og det er netop derfor vores organisatoriske arbejde bliver mere og mere 

nødvendigt for hvert år, der går, fordi der er så få mennesker uden for frøbranchen, der ved, hvad 

frøbranchen er. 

Der er endnu færre, der ved noget fagligt, og når vi går ned på ”nørdniveau”, som de fleste i 

storbyerne vil betegne os som, så findes der kun enkelte uden for frøbranchen. 

Derfor er det vigtigt, at vi som frøavlere forstår at fortælle samfundet omkring os, hvad det er vi 

laver, og hvorfor vi gør det, som vi gør. 

Beretningen kommer også ind på, hvorfor vi ikke skælder ud og slår i bordet eller råber nu er det 

nok. Vi tænker det måske, men…… 
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Markedsåret 2012 
Vi skulle ikke langt ind i 2012, før vi kunne se, at den positive udvikling, der havde vist sig 
gennem 2011, varede ved. 

Brancheudvalget for FrøBrancheudvalget for Frø
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På EU plan skal vi lægge mærke til, at forbruget forblev på det høje topniveau, og spørgsmålet 
er selvfølgelig, om dette marked er reelt, eller hvad der sker i markedet. 

EU græsfrø – totalt (i tons)
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Det vi med sikkerhed kan sige er, at importen fra USA er faldet efter rekordimport i 2011-
2012, og produktionen i andre lande har sværere 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 
alternativafgrøderne, og det gør vi nemmest, hvis vi øger udbytterne i frø. 
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Hvis vi ser på et relativt vægtet gennemsnitsudbytte, så er den danske frøbranches 
produktivitet 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, vil vi næste år  vise, at 2012 udbytterne 
vil være oppe på den stigende trend. Vores udbytter er stigende, hvilket de også skal være, 
fordi udbyttestigningerne i korn fortsætter. Dette sker på trods af mangel på kvælstof. 
Kornudbyttestigningerne ligger bare lidt højere og lidt mere stabilt, men til gengæld har vi i 
frøet en bevægelse i retning af bedre prisgivere. 
Derfor ser det ud til, at frøproduktionens konkurrenceevne er stigende i Danmark, især hvis vi 
samtidig kan reducere udgifterne endnu mere i vores produktion. Det er netop denne trend 
der gør, at flere bliver interesserede i, at frøet skal dyrkes hos os frem for andre steder.  Vores 
udbytter er den vigtigste faktor for at give en god økonomi for avleren, for der skal ikke 
mange kg frø til at betale en fordobling af pesticidafgiften, som vi oplever.    
Firmaernes udvælgelse af gode sorter har altså rigtig stor betydning. Selvfølgelig skal vi dyrke 
alt det frø, vi kan, i Danmark, men hvis sorten ikke kan betale frøavleren nok, er det bedre vi 
ikke dyrker sorten. Det er så muligt, at sorten bliver dyrket hos vores konkurrenter, men det 
er kun i kort tid, for så vil disse frøavlere generelt få en endnu større mistro til at dyrke frø og 
derved droppe frøet. 
Derfor tror jeg på, at det er en rigtig strategi, firmaerne i Danmark er i gang med, nemlig at de 
fokuserer på, at sorterne giver høje udbytter.  
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Produktionen 
2012 blev et år, hvor der vejrmæssigt var meget stor forskel på landsdelene. 
Nogle steder udvintrede frømarkerne, hvorimod de andre steder stod rigtig godt, og sådan 
forblev det resten af året.  
Det varme forår satte gang i afgrøderne, hvilket frøet foretrækker. Vi fik travlt med at passe 
vores frømarker, da der var rigtig gang i væksten. 
Det sommerlige forår fortsatte helt frem til efter Skt. Hans, og der kom gang i 
vandingsanlæggene mange steder i landet, men først i juli havde hele landet fået regn, så 
tørken var afblæst. I visse dele af landet glemte regnen bare at stoppe igen, og det regnede 
faktisk helt til midt i september, hvor vi fik sommer igen. De største dele af landet viste sig at 
få godt vejr  for frøavlerne, og langt de fleste har trods alt haft en god frøhøst 2012. 
Brancheudvalget for Frø laver hvert år statistikker over alt, der er interessant for 
frøbranchen, og alle de nyeste plancher er tilgængelige bagest i denne beretning. 
De mest interessante trækker jeg frem i beretningen og kommenterer dem, hvis jeg mener, de 
har eller vil få en bemærkelsesværdig betydning for os frøavlere.  

Afregningspriser for frø 
Traditionen tro offentliggør vi her sidste års gennemsnitlige afregningspriser, og det er altså 
for det frø, der blev høstet i 2011 og finalt afregnet i juni 2012. 
 

Brancheudvalget for FrøBrancheudvalget for Frø
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Som de fleste af os ved, så blev vores høst 2011 afregnet med de højeste priser nogensinde, og 
skal vi fornemme prisniveauet for høst 2012 forbliver priserne høje. 
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Ser vi på de enkelte arter, kan vi se, at de alle er steget markant, og det samme gør sig 
gældende for høst 2012 iflg. aconto afregningen i december. 
Kunsten er jo at finde et prisniveau, hvor danskproduceret frø er konkurrencedygtigt i forhold 
til udlandet, samtidig med at frøavleren tjener mange flere kroner i forhold til korn, der jo har 
haft nogle højdespringere de sidste år. Det høje niveau ser ud til at fortsætte. 
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Frøet er altid kommet lidt efter kornet i prisudviklingen, hvilket tydeligt ses på ovenstående 
planche. Den meget høje kornpris vil nok blive på det høje niveau frem til næste høst, og det 
vil give frøfirmaerne en udfordring, for så skal prisen hæves lidt til den finale afregning i juni 
2013.  
Det nuværende høje prisniveau er ikke noget, vi kan forvente fortsætter uendeligt, men 
situationen er meget gunstig for os for tiden, og det vil selvfølgelig skabe større interesse for 
at dyrke frø, og dermed vil priserne igen nærme sig kornets. Om kornprisudviklingen kommer 
højt op igen, vil jeg ikke spå om, men jeg konstaterer bare, at det tilsyneladende er reelle 
markedskræfter, der for tiden driver prisen på korn. 
 

Alm. rajgræs 
Alm. Rajgræs er vores største art, og vi er tilbage med de omkring 35.000 ha i Danmark, og det 
ser ud til at være et brugbart niveau for tiden. 
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Vi skal lægge mærke til, at stigningen i produktionen mest foregår i Danmark, og det er der en 
forståelig grund til. 
Kornpriserne og udbytter i Frankrig og Holland er tit højere, og de har ikke helt den samme 
udbyttesikkerhed, som vi har. Desuden bliver de ikke afregnet så godt for frøet, som vi gør. 
Derfor flytter produktionen til Danmark. 
Det er selvfølgelig også et spørgsmål om konkurrencen fra USA, for den stadig lave dollar 
giver stadig et lille pres fra USA, men heldigvis er deres hjemmemarked så småt ved at komme 
i gang, så det hjælper lidt på vores situation i Europa.  

Rødsvingel 
Rødsvingel er vores næststørste afgrøde med ca. 15.000 ha. Det er næsten en halvering i 
forhold til rekordåret i 2002, hvor vi nok havde taget munden for fuld.  Det faldende areal er 
også en konsekvens af, at vi har fået nye sorter, der er meget bedre frøgivere, og når vi kan 
dyrke flere kg pr. ha, er der jo ikke behov for de samme antal ha. Der er dog ingen tvivl om, at 
forbruget har været større end produktionen, men der er plads til en reduktion af lageret. 
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EU – Rødsvingel (i tons)
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Der er ikke meget produktion tilbage i de andre EU lande, og årsagen til det er både klima, den 
samlede danske frøbranches dygtighed og bedre sorter. 
Canada er dog stadig en betydelig producent af rødsvingel, men det er så godt som kun på 
sorten Boreal, og det meste af deres produktion er ucertificeret.  
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De canadiske frøavlere har heller ikke den største entusiasme for frøproduktionen længere, 
da det er Canola/raps til biodiesel og vårhvede, der er deres største interesse. De kan stadig få 
billige traktorførere fra Ukraine og andre østlande, så de nu kan nå at tilså det hele hvert år, 
hvor tidligere rødsvinglen blev brugt som en mellemafgrøde/bufferafgrøde, fordi man ikke 
helt kunne nå at så alle arealer hvert år.  

Engrapgræs 
Produktionen af engrapsgræs er som i rødsvingel også en dansk produktion, der ikke har den 
største konkurrence fra andre lande. 
 

EU – Engrapgræs (i tons)
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Med disse arter, hvor vi er meget enerådige, har vi en ekstra udfordring i at holde os selv på 
toppen og ikke lulle os i søvn, så vi af den ene eller den anden grund pludselig taber 
konkurrenceevnen. 

Hvidkløver 
Danmark er EU's absolut største producent af hvidkløver, men de senere år er produktionen 
gået nedad, og ser vi frem til høst 2012, kommer vi ned på det mindste areal i nyere tid. I 
forhold til rekordåret 2007 er det hen mod en halvering af det danske areal. 
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Der er flere årsager til denne udvikling, men vi må konstatere, at en større del af verdens 
hvidkløverproduktion ligger i udlandet, og i disse statistikker er Oregon, USA ikke taget med. 
De har også øget deres produktion de senere år, og vi skal lige huske på, at netop hvidkløver 
er hårdt presset i Danmark, fordi vi ikke har de billige gamle herbicider eller de meget giftige 
insekticider, der slår alle insekter ihjel før blomstringen, men alt dette har de til rådighed i 
USA. De nye pesticidafgifter fremmer ikke ligefrem hvidkløverproduktionen i Danmark, så vi 
må nok forvente, at arealet kommer yderligere under pres. 
Vi har en stor udfordring i Danmark til fortsat at øge vores udbytter, samtidig med at vi finder 
nemmere produktionsmetoder, som f.eks. direkte høst osv.  
Vi har det med i den nye forskningspakke, så produktionen er ikke tabt. 
Hvidkløverproduktionen er også udfordret, fordi størstedelen af produktionen foregår i 
samdyrkning med engrapgræs, og når engrapgræsset er presset og reduceres, rammer det 
også hvidkløverproduktionen. 
En af løsningerne kunne være, at man forsøger at lægge mere hvidkløver ud i de områder af 
Danmark, hvor udbytterne for det meste ligger over 600 kg/ha, og med de priser, vi ser i 
denne tid, kan man godt tjene penge med de gode udbytter. 

Import/eksport 
EUs import af markfrø har været stærkt stigende de seneste år, som man kan se på planchen 
over EU's statistikker. Uofficielle tal viser dog, at importen er faldet i løbet af 2012, men vi ved 
endnu ikke nøjagtigt hvor meget.  

Brancheudvalget for FrøBrancheudvalget for Frø
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I tidligere år har vi kunnet se en sammenhæng mellem import/eksport og dollar/euro 
kurserne, men det har ikke været tilfældet de seneste år. 
Der er flere årsager til importstigningen. Det høje prisniveau i EU for 4 år siden, da markedet 
gik i stå i USA var begyndelsen. Vi var i EU hurtigere til at tilpasse produktionen, så vi ikke fik 
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de samme prisfald på frøet, som de fik i USA, hvor de har fortsat produktionen uden at tjene 
penge. Derudover kan det ikke udelukkes, at en stor del af det illegale frø, der i mange år kom 
til EU, nu for det meste kommer ind på lovlig vis - og det er ikke små mængder, vi snakker om. 
Markedet i USA er kommet i gang igen, og deres priser er begyndt at stige, hvilket tager 
presset lidt af interessen for EU's marked. Det hjælper også vores firmaer, når de skal 
konkurrere i f.eks. Asien og Sydamerika.  

 
 
Hvordan situationen vil blive fremover er meget svær at forudsige, for de høje kornpriser har 
fået flere frøavlere i Oregon til at så hvede, og interessen herfor er stigende. 
På længere sigt mener jeg dog, at vi bliver mere og mere konkurrencedygtige, fordi vores 
firmaers effektivitet synes mere stigende end i USA. 

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 det dog ret nøjagtigt, da de danske 
firmaer er toneangivende, og vi har kontakt med avlerne i andre lande. 
 

Brancheudvalget for FrøBrancheudvalget for Frø

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

Udvikling i havefrøarealet
(samt spinatfrøarealet heraf) 

i Danmark 1992-2011 i ha

 
 
 
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. Havefrøproduktionen er kontraktproduktion, og det er sådan set ikke 
meget forskelligt fra markfrøproduktionen.  
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De høje kornpriser har også sat havefrøproduktionen under pres, og jeg går ud fra, at når 
vores havefrøfimaer i denne tid forhandler næste års produktion, så skal priserne et nøk opad 
igen, for prognoserne i dag peger ikke 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 
økonomisk rigtig god afgrøde i forhold til korn. 
Vi har et rigtig flot samarbejde med Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om alt Minor Use og 
dispensationer, så selvom der ikke er fri produktion, så har vi et system i Danmark, der nok 
ikke er ringere end i andre EU lande. 
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 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. 

Ny model for kvælstofregulering 
Tænk, hvis landbruget samlet kunne øge produktionen og samtidig havde fuldstændig accept 
og endda måske få ros af samfundet. Vil det være muligt? 
Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion nedsatte en lille ekspertgruppe, hvor opgaven var et 
lave en intelligent N reguleringsmodel, hvor vi samtidig kunne opfylde de krav, EU og 
samfundet stillede til os. 

Brancheudvalget for Frø 
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Arbejdet, som jeg har været en del af, har været rigtig spændende, og selvfølgelig kan det lade 
sig gøre. Hvis vi bruger den viden, vi har, og deler landet op i 3 kategorier i første omgang, og 
finder fremtidsmodeller for hver af disse, så er det muligt. 
Selvfølgelig vil det ændre vores hverdag, uanset i hvilken kategori vi ender. Men vi ved også 
med 100 pct. sikkerhed, at fortsætter vi med den model, vi har i dag, så bliver det endnu 
værre med faldende produktion for os alle. 
Det gode er, at selv regeringen vel inderst inde har erkendt, at vi nu i ca. 30 år har brugt en 
forfejlet miljøpolitik, som, fordi den skulle være ens for alle, har været alt for dyr og haft for 
ringe effekt. Derudover har man haft fokus på alt for få ting, for miljøet og naturen er ikke kun 
et spørgsmål om N i dyrkningsfladen. Vi har måske dummet os lige så meget uden for 
dyrkningsfladen. 
Derfor hilser jeg meget velkommen, at regeringens Natur- og Landbrugskommission skal se 
på det hele, inklusive om der skal kunne produceres mere. 
Vores arbejde med en ny reguleringsmodel er selvfølgelig også nået ind i Natur- og 
Landbrugskommissionen, og jeg venter med positiv spænding på foråret, hvor de kommer 
med deres endelige rapport. 
Vi har i det næste års tid en historisk chance for fundamentalt at gøre op med den fastlåste 
gammeldags miljøpolitik, som hænger alle i Danmark langt ud af halsen. 
Hvis vi snakker os frem til fælles forståelse for løsningsmodellerne, så kan vi komme videre. 
Det kræver, atsåvel vi som de æder nogle kameler og derefter går fuldt ind for løsningerne. 
I Frøbranchen har vi allerede sat strategien i retning af den nye fremtid. 
Uanset om en landmand lander i den ene, anden eller tredje kategori, så skal han kunne 
producere frø med god indtjening. 
  
 

Ny afgiftsmodel for pesticider 
Der er ingen tvivl om, at vi de seneste år har haft meget fokus på udviklingen af den nye 
pesticidafgiftsmodel, så frøproduktionen ikke gik hen og blev den store taber i forhold til de 
store afgrødegrupper. 
Vi har gennem årene lobbyet meget, og vi har haft fornemmelsen af, at det endelige forslag 
nok ikke blev helt så ringe endda, hvilket det heller ikke gjorde. 
De store frøarter vil i fremtiden kunne behandles billigere end sidste år, hvis altså 
kemikaliefirmaerne ikke tilretter deres priser, for faktum er, at de prisstigninger, vi det sidste 
års tid har set på kemien, er meget højere end den forventede afgiftsstigning. 
Der er dog visse frøarter, der bliver ramt negativt, og det er samtidig de arter, hvor der ikke 
findes alternativer til de få midler, der er.  
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Det var frøbranchen, ja helt nøjagtigt Barthold Feidenhans´l, der hurtigt i en telefonsamtale 
nævnte, at Reglone var den helt store skurk både for kartofler og frø. Vi udviklede hurtigt en 
model, hvor Skatteministeriet meget enkelt og nemt kunne have løst problemet. 
Reglone har ingen konkurrence fra andre produkter. Det laves kun af et firma, kan sælges af 
alle og der er ikke noget alternativt middel. 
Derfor ville det have løst en meget stor del af problemet, hvis man helt havde afgiftsfritaget 
Reglone, fordi det kun bruges i frø og kartofler. 
Vi kan selvfølgelig beskylde det tidligere formandskab i Landbrug & Fødevarer for, at de 
”glemte frøet”, da de lod sig lokke til at lave en bureaukratisk og kompliceret 
tilbageførselsaftale for kartofler, men ikke fik frøet aftalt med ind. 
Det er ingen hemmelighed, at mit temperament tændte af med en tændhastighed hurtigere 
end krudt og mere eksplosivt, men det hjælper for det meste kun på luftvejenes 
tilgængelighed. 
I frøbranchen lærte vi af denne sag, at frøets interesser varetages bedst af os selv. 
Vi kunne dokumentere, at hvidkløver, purløg og skorzonerrod blev meget hårdere ramt end 
kartofler, og derudover havde vi nogle andre mindre frøarter, der blev ramt som kartofler.  
Vi brugte efterfølgende mange kræfter på at finde en løsning for de frøarter, der blev ramt. 
Vi havde foretræde for Folketingets Miljøudvalg og møder med mange forskellige  
betydningsfulde personer, men der var ikke vilje til at løse frøavlens problem af tre grunde: 
 

1. Man påstod, at der ikke kunne findes en model, hvor kun de omtalte afgrøder blev 
tilbageført. 

2. Arealet var for lille til at lave en særordning, og den nye regering havde ikke sagt, at 
afgrøder ikke måtte outsources. 

3. Indtjeningen var tydeligvis meget større for disse frøafgrøder, og selvom frøavleren 
blev ramt af afgiftsstigningen, så var afgrøden stadig mere givtig end alternativer. 
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Vi kunne derefter have valgt at svine alle mulige til på baggrund af denne sag, men i stedet 
valgte vi at se fremad og sætte fokus på at øge forskningen, så vi minimerer den nye 
afgiftsmodels påvirkning. 
 

Minor Use 
Sidste år kom der nye regler for Minor Use, og det har vi skullet lære at benytte os af til de 
mindre afgrøder i Danmark, og frøbranchen er storforbruger af Minor Use ordningen. 
Takket være vores dygtige folk i frøbranchen er jeg ikke i tvivl om, at vi i Danmark er kommet 
rigtig godt fra start med at benytte ordningen, og vi har ikke haft noget fatalt problem med 
den. 
Det ser endda ud til, at den nye 120 dages dispensationsordning virker bedre end den gamle 
ordning i Danmark, og den nye ordning er ikke rigtig kommet i gang i vores konkurrerende 
EU lande. 
Her vil jeg klart rose, ikke mindst vores egne, Barthold og Thomas, 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 produktionen af de 
små frøafgrøder. 
Sagsbehandlingstiden var netop det vi frygtede, da vi argumenterede mod ordningen i EU for 
et par år siden. Vores franske og italienske kollegaer har stadig store problemer med 
sagsbehandlingstiden. 
Heldigvis er fagligheden og sagligheden så høj i det danske arbejde, at vi ikke kan anklages for 
at have fundet en hurtig og brugbar løsning. 
Jeg mener, det er i sin ret, at man roser myndighederne, når de gør noget godt, for vi er jo ikke 
stille, hvis de efter vores mening ikke gør det godt nok. 
Derved håber jeg da også, at den gode dialog med tiden fører til en endnu større speciel 
frøproduktion i Danmark. 
 

NaturErhvervstyrelsen 
Efter 17 års tovtrækkeri med staten om vores udgifter til myndighedsopgaverne i forhold til 
certificering og sortsafprøvning har vi nu endelig fået resultat af vores anstrengelser. 
Vi får billigere certificeringsomkostninger fra 2013, og selvom det ikke er så stor nedsættelse, 
som vi havde håbet på, er det meget bedre end ingen ting. 
Vi er stadig ikke fuldt konkurrencedygtige, men det kan måske accepteres, hvis vi kan blive 
enige om, at prisen holdes dernede i de næste mange år. Derved kan vi måske på sigt komme i 
balance med andre lande, når de i de kommende år øger deres prisniveau.  
Som frøavlere vil vi gerne betale en minimal merpris for certificeringen, hvis vi beholder den 
faglige kompetence, som vi er kendt for i Danmark. 
Vi mangler så lige at få løst omkostningsniveauet for den danske sortsafprøvning, som vi ser 
frem til fortsætter i Danmark. 
Jeg vil gerne takke NaturErhvervstyrelsens ledelse for Plantesorter & Udsæd for den mere 
åbne samarbejdsform, der er lagt for dagen de sidste par år. 
Med denne imødekommenhed tror jeg, vi sagtens kan opretholde en troværdig og 
konkurrencedygtig certificeringsmyndighed i Danmark. 
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EU's frølovgivning 
EU-Kommissionen lancerede for 3 år siden 5 scenarier for, hvordan fremtidens frølovgivning i 
EU kunne komme til at se ud.  
Noget var forbedrende og andet var fuldstændig uacceptabelt, men lige fra begyndelsen har 
EU-Kommissionen opfordret os til at påvirke processen i den retning, vi ønskede. 
Fra dansk side har vi været nogenlunde enige om, hvordan det i store træk skulle være, og 
derefter har vi hver især ydet vores indflydelse gennem vores europæiske organisationer. 
På europæisk plan har frøhandlerne og forædlerne gennem ESA og frøavlerne gennem 
COPA/COGECA været enige om, hvilken model der var den bedste. 
Denne enighed har haft meget stor indflydelse på processen i EU-Kommissionens arbejde, og 
vi er gentagende gange blevet inviteret til uofficielle møder og drøftelser gennem perioden. 
For at gøre en lang historie kort, så bliver den endelig løsning formentlig meget tæt på det, vi i 
dag gør i Danmark/EU. 
Der er dog en ting, der efter min mening er helt uacceptabel, og det er afsnittet om 
bevaringssorter. 
Hvis man ønsker at dyrke en gammel sort, der af en eller anden grund er taget ud dyrkningen 
og er taget af sortslisten, så kan man i fremtiden frit begynde at dyrke den og samtidig undgå 
samtlige kontrolregler, der skal beskytte forbrugeren. Forslaget til den ny frølovgivning 
lægger dog op til, at man på nationalt plan kan lave regler, men vi ved, at der vil være lande, 
hvor reglerne ikke bliver lavet de første 5-10 år, og i de samme lande har vi tidligere set 
omfattende svindel med frø. 
Det er Kommissionens forslag, og det er fuldstændig hul i hovedet og skal ændres. 
Fra COPAs side har vi stillet et forslag, som eksperter i Kommissionen er enige i, men af en 
eller anden politisk grund, er det ikke taget med. 
 

1. Der etableres en liste over bevaringssorter for små virksomheder 
2. En dyrkbar bevaringssort skal være på bevaringslisten 
3. Der skal være analyse af sortens ægthed  
4. Sorterne skal efterleve hele plantesundhedslovgivningen. 

 
Jeg har på det sidste hørt, at noget af det alligevel skulle komme med i Kommissionens 
endelige forslag, der forventes at komme til foråret. Frølovgivningen skal gennemføres som 
en pakke, hvor også plantesundhedslovgivningen og kontrolforordningen behandles. 
 
Det er umuligt at sige præcist, hvornår lovgivningspakken træder i kraft, men det bliver 
næppe før 2015. 
 
Lovgivningen vedr. sortsrettigheder skulle også have været behandlet, men er af 
Kommissionen lagt på hylden til den næste Kommission, som først tiltræder oktober 2014. 

Finansiering af frøforskningen 
Den danske frøbranche har været kendt for sin meget målrettede forskning og for at få 
implementeret ny viden hurtigt. 
Det kan vi kun, fordi vi har Frøafgiftsfonden, som vi kan bruge som basisfinansiering til 
projekterne. Pengene i fonden stammer fra den årlige opkrævning af 2 promille af frøavlernes 
afregningsbeløb. 
Det er også denne basisfinansiering vi kan forhandle med Århus Universitet om og i 
fællesskab skaffe midler til mere forskning og derved opretholde Flakkebjerg. 
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Det er med denne basisfinansiering, vi kan lave de praktiske forsøg, så landmændene kan 
drage nytte af dem. 

 

GUDP 
Sidste år startede Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, der netop lægger op til helt 
nye muligheder, hvis man tænker alternativt og tænker hele spindelvævets muligheder. 
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Hvis man skal søge midler fra GUDP, skal man ramme en eller flere af overskrifterne i 
spindelvævet. Jo flere partnere man er, des flere felter/emner kan man ramme, hvilket giver 
den bedre ansøgning. 
Jeg var meget hurtigt overbevist om, at vi samlet i frøbranchen kunne ramme næsten alle 
felter - på nær spørgsmålene om dyrevelfærd - men vi skulle tænke nyt. Vi skulle ikke lade 
ansøgerne søge hver for sig, men bruge ideen i GUDP om, at samarbejder på tværs skulle give 
gevinst for alle og især landmanden. 
Vi hyrede konsulenthjælp til at hjælpe med at lave en ansøgning, men dem kunne vi ikke 
bruge, fordi de ikke kunne se ideen i at benytte hele spindelsvævet i én ansøgning. 

”3030 i 2020” – mere græsfrø med relativt mindre input 
30 pct. mere frø med 30 pct. relativt lavere input i 2020 er noget af en ambition i et 
forskningsprojekt. 
Brancheudvalget samlede universiteterne, Videncenteret, frøfirmaerne og avlerne, hvor vi 
lavede en brainstorming på at fylde felterne i spindelvævet ud. 
Derefter sammenskrev vi ansøgningen ud fra spindelvævsudfyldningen. 
Kort fortalt skrev vi, at rigtigt etableret frø med den optimale gødskning og den mest 
intelligente plantebeskyttelse giver en mere sikker høst med større udbytte af frø.  Der 
foretages kulstofbalanceberegning med dokumentation for kulstoflagring i jorden, der bl.a. 
skulle sikre dyrkningsegenskaberne for fremtidens frø. Det vil fastholde afsætning på 
verdensmarkedet og derved give en højere pris til avleren samtidig med højere udbytte med 
mindre forbrug og omkostninger. Alt dette, fordi den nyeste viden via firmakonsulenterne 
kommer direkte ud til samtlige frøavlere øjeblikkeligt. 
Der vil være to linjer i ”3030 i 2020”. Den ene linje er målrettet til de landmænd, der efter den 
fremtidige kvælstofreguleringsmodel kommer til at ligge i robuste områder uden 
kvælstofmaksimum. Den anden linje er målrettet de landmænd, der kommer til at ligge i de 
stærkt følsomme områder, hvor der er risiko for meget kraftigere restriktioner, end vi kender 
i dag. 
Begge steder skal der kunne dyrkes frø med større indtjening, end det vi kan klare i dag. 
I projekterne er også indbygget, at vi skal sætte større fokus på at mindske den 
udbytteforskel, der er på den bedste og dårligste frøavler.  

En ny spinatfrø succes 
Frøproduktionen af spinat i Danmark kan klart kaldes en succes. Fra at være en af de mindre 
producenter på verdensmarkedet har vi i dag mindst ¾ af verdensproduktionen af 
hybridspinat. 
Det er ikke kommet af sig selv, og det er bestemt ikke nogen selvfølge, at vi har denne 
produktion i Danmark. De stadig strammere miljøregler og nye sundhedskrav for eksport kan 
inden længe blive en trussel for produktionen i Danmark. Derfor er vi absolut tvunget til at 
forsøge at løse disse udfordringer. Hvis vi finder løsninger på udfordringerne, så vil vi til 
gengæld yderligere stadfæste vores førende position i Danmark. 
Derudover vil vi lave en screening af andre arter for at undersøge, om der skulle være en art, 
som også kunne blive en stor produktionssucces i Danmark. 
Vi ved fra flere andre havefrøarter, at vi har gode klimatiske dyrkningsbetingelser, og 
sammen med dygtige frøavlere er der måske flere succeser, som venter på at blive udbredt. 
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Mere og bedre forskning for pengene 
De to GUDP bevillinger, som det er lykkedes branchen at få opbakning til, giver samlet et 
tilskud over 4 år på 19 mio. kr. Det forstærker den udvikling, vi de sidste 20 år har haft på 
forskningsbudgettet, og der er ingen tvivl om, at vi er blevet bedre til at få mere ud af de 
penge, vi selv satser på forskningen. Vi er blevet bedre til at geare vores penge med andre 
penge, så vi kan få en bedre forskning end tidligere. 
 

 
 

Den stærkt stigende tendens, som ses på planchen, er der ingen af vores konkurrerende lande, 
der tilnærmelsesvis kan præstere. 
Resultatet ser vi mere og mere klart, og det betyder, at vi kommer til at blive mere og mere 
konkurrencedygtige på verdensmarkedet, og derved vil mere frø flytte til Danmark. 
Efter disse 20 års indsats kan det tydeligere ses, at det betaler sig at investere i fremtiden. 
Oven i disse tal skal vi huske at lægge DLFs interne forsøgsomkostninger til, og andre firmaer 
har også aktiviteter. 
Det er bl.a. muligt at følge resultaterne på www.frøforskning.dk. 
 

Frøafgiftsfonden 
Alle frøavlere indbetaler som bekendt 2 promille til Frøafgiftsfonden, og alle penge går 
ubeskåret til forskning og forsøg, rådgivning og medfinansiering af EU-programmer. 
Lovgivningen, der lægger rammerne for disse ”Produktionsafgiftsfonde”, har ændret sig 
gennem årene, og i dag betragtes disse fondsmidler ikke længere som ”vores” penge. Derfor 
har offentligheden og nye landbrugsorganisationer interesse i, hvad vi bruger midlerne til, og 
ønsker at sidde i vores fondsbestyrelse. 

http://www.frøforskning.dk/
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I Frøafgiftsfonden har vi ikke haft nogen problemer med det. Vores arbejde er blevet lidt 
forsinket, men ellers er alt ved det gamle. Vi har som sædvanlig inviteret de eksterne 
bestyrelsesmedlemmer med på alle vores interne møder om forskning og forsøg, for jo mere 
vidende alle er om baggrunden for en ansøgning, des nemmere er det at blive enige om en 
efterfølgende prioritering. 
Vi må sige, at det kører på skinner, og det er vi glade for - og vi takker for det. 
Vi har i årets løb reduceret bestyrelsen med 3, da der var naturlig afgang. 
Det er ikke et mål i sig selv at være få i en bestyrelse, men vi bør forsøge at undgå 
dobbeltrepræsentation og dobbeltarbejde. 
 

Sortsundersøgelsen og prissammenligningerne 
Sortsundersøgelsen kom ud allerede i november og prissammenligningen er kommet i januar. 
Det er et flot arbejde af Barthold Feidenhans’l, at vi nu har opbygget et system, der ser ud til at 
køre, samtidig med at der er sket rationaliseringer. 
Vi har nemlig i enighed fået gennemarbejdet nogle rigtig gode procedurer og processer i 
branchen, så det kan lade sig gøre.  
Det nye i prissammenligningen er i år, at alle tre firmaer, DLF, Hunsballe og Barenbrug er med 
i undersøgelsen. Vi skal huske på, at det er høståret 2010/2011, der sammenlignes. 
Vi kan se, at der var store forskelle på, hvordan avlerne blev afregnet - både inden for sorterne 
og mellem afgrøderne. Der er forskel på firmaerne, som I selv kan se, 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 produktionen i Danmark.  
Selvom det ikke er den endegyldige sandhed, så er det et klart budskab om, at der er 
konkurrence i Danmark, og at der også er 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. 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 åbenhed, som sortsundersøgelsen og prissammenligningen med sin uvildighed 
skaber over for avlerne, så de 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.   
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Nye frøfirmaer i Danmark 
Der er sket flere interessante ting på firmasiden det sidste års tid. 
Vi har fået meldinger om, at et tysk frøfirma, en hollandsk frøkøber samt et dansk kornfirma 
ønsker at producere markfrø i Danmark fra 2013. 
Det skal de være velkomne til, ingen tvivl om det. Fair og åben konkurrence er til gavn for alle 
parter. 
Det skal bare huskes, at de skal være med på fuldstændig lige fod med de tre, vi har i dag. 
De skal betale til både Brancheudvalget for Frø og Frøafgiftsfonden, for ingen skal dyrke frø i 
Danmark og nyde godt af de gode muligheder, frøbranchen i fællesskab har skabt, uden at 
man vil betale for det. 
De skal også være med i den åbenhed, som danske frøavlere er vant til, og vil de ikke det, så 
må vi fra Frøsektionens side fraråde avlerne at dyrke til dem. 
Hunsballe er i 2012 blevet enige med tyske DSV (Deutsche Saatveredelung AG) om, at DSV 
overtager samtlige aktier fra Idagaardfonden. Umiddelbart ser jeg det som en fordel, at 
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forædling, produktion og salg har samme ejer, så man kan få de nødvendige synergier. Det  ser 
vi også hos de to andre konkurrerende firmaer, DLF og Barenbrug, der jo også har en samlet 
enhed. Vi ønsker Hunsballe tillykke med det nye ejerskab og ser frem til et fortsat godt 
samarbejde, selvom ejerforholdene er skiftet. 
Derudover har Havefrøfirmaet Jensen Seed A/S ladet DLF overtage halvdelen af aktieposten i 
Jensen Seed A/S. Dermed har vi igen kun tre havefrøfirmaer i Danmark, da DLF jo sidste år 
meddelte, at de ville begynde havefrøproduktion. Det blev imidlertid med et samarbejde med 
Danmarks største havefrøproducent i stedet. Vi ønsker dem held og lykke og håber på fortsat 
godt samarbejde. 
Derudover vil vi sige tillykke til DLF med deres nye anlæg i Højme på Fyn. Det nye 
pakkeanlæg, der er verdens største, er vejen frem, hvis vi skal sikre vores konkurrenceevne. 
Det er rigtig flot, og jeg syntes generelt, at de danske aktører generelt er gode til at foretage de 
nødvendige investeringer. 

Landbrug & Fødevarer 
Landbrug & Fødevarer har fået ny ledelse. Vi har fået en ny og meget mere udadvendt 
direktør. Vi har fået en ny og meget vidende næstformand, der har en rigtig god tålmodighed 
og overbevisningsevne. Sidst, men ikke mindst har vi fået ny formand, der både er mere 
markant, men som også ved, hvad der skal og kan siges de forskellige steder.  
Står vi med de tre og kikker fremad, så har Landbrug & Fødevarer det stærkeste samlede 
team, vi har set i mange år. De har det, vi har brug for, og de skal have lov til at arbejde. 
Tiden, hvor flere forskellige i landbruget kommer med udmeldinger i de danske medier med 
tvivlsomt fagligt dokumenterbare påstande, som kun har forståelse i visse dele af landbruget, 
må nu være forbi. 
”Den nye fortælling” har i den grad virket. Befolkningens forståelse for landbrugets situation 
og især vores betydning for samfundet er blevet markant større. 
Desværre ses det klart, at hver gang en landmand har råbt op, skældt ud, ytret meninger, som 
mange af vi landmænd synes er rigtige, så må vi konstatere, at der kommer 10 gange så 
mange indlæg i medierne om, at landbruget er til skade for natur og kan undværes i 
samfundet. 
Vi må igen lære som landmænd, at vi ikke kan vinde mediekampen og befolkningens gunst 
ved at råbe op med drøn fra fortiden. 
Vi har en enestående chance de næste to år. 
I samarbejde med regeringen og de grønne organisationer kan vi snakke os frem til en 
intelligent løsning af 30 års forfejlet miljøpolitik. 
Vi har chancen for stille og roligt at snakke os til en bedre fremtid. 
Det kan kun ødelægges af os selv - og ene og alene af os selv, hvis vi ikke erkender, at vi skal 
finde løsningerne sammen med det øvrige samfund. 
Det ved jeg, at den nye ledelse af Landbrug & Fødevarer har forståelse for, og jeg ved også, at 
de kan løse opgaven, men det kræver samtidig, at andre af vores egne ikke ødelægger det for 
dem. 
Selvfølgelig kan man stadig have egne meninger. I Frøsektionen ytrer vi også vores 
utilfredshed, hvis Landbrug & Fødevarer har klokket i det. Der bliver sagt et par ord i hurtig 
rækkefølge - på et højt DB niveau, og så bliver tingene sat på plads, hvorefter alle er enige om 
den videre proces. 
I Frøbranchen ved vi fra 20 års erfaring, at enighed udadtil er altafgørende for succes. 
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Bladet Frøavleren og kontingentet 
Frøavleren udkom 9 gange i 2012. 
Bestyrelsen har det sidste års tid arbejdet på at finde en ny, hurtigere og billigere form at 
kommunikere på. 
Derfor udkommer Frøavleren i 2013 med 8 numre, de 4 kun i elektronisk form, og fire numre 
i en både trykt og elektronisk version. Vi skal nok kalde 2013 for et forsøgsår. 
Udgivelsestidspunkterne bliver nogenlunde de samme, men deadline op til de elektroniske 
versioner bliver kortere og dermed lidt mere aktuelle. 
Vi forsøger så at se, hvordan opsamlingen skal være til de trykte numre. 
Vi vil også se, om vi kan udvikle et filmet medie. Hvordan kan vi udnytte den stadig hurtigere 
datatrafik i det elektroniske medie? Hvordan kan vi evt. lægge små videoklip op af noget 
interessant, som alle frøavlere bør se? 
Om vi med tiden har noget, der hedder ”Frøavler News”, som man hver fredag kan gå ind og se 
på nettet, det ved man jo aldrig. 
Det vi kan sige er, at vi  følger med udviklingen, det er vi tvunget til.  
Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke ville øge kontingentet så meget, som det ville have været 
nødvendigt for bare at køre videre med bladet som i 2012. Vi har også besluttet, at når nu 
posen er rystet, så vil vi forsøge at finde den mest spændende fremadrettede teknologi. 
Vi har også vores redaktionsudvalg, der har holdt den flotte linje for bladet, og som også får 
indflydelse på fremtidens tilbud til medlemmerne. 
Rationaliseringen af udgivelsen af bladet fører til, at vi kan reducere vores budget ned til det 
niveau, der er aftalt med Landbrug & Fødevarer i forhold til vores indbetalte kontingent. 

 

Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer 

                

    

Regnskab 
2012 

 

        

    
- 1.000 kr. - 

 
        

Indtægter 
       

        

Kontingent 
   

546 

   
        

Andre indtægter 
   

18 

 
564 

 
        

Udgifter 
       

        

Faglige aktiviteter 
   

283 
   

        

Folkevalgt ledelse 
   

184 
   

        

Sekretariat i L&F 
   

542 

 
1.009 

 
        

      
-445 

 
        

                 
Som det kan ses i tabellen, er faglige aktiviteter (Frøavleren) den største udgift i vores 
regnskab, og de senere års stigning vil nu blive stoppet.  
Kontingent har derimod været stabilt. Det skal ses i forhold til den samlede pengestrøm, der 
kommer fra frøbranchen via Brancheudvalget og DLF, der er direkte medlem af L&F. 
Alle andre medlemmer har haft kontingentstigninger de sidste par år af større eller mindre 
karakter, så vi kommer ikke uden om en mindre kontingentstigning i år på 50 kr., men det er 
så også første gang i snart ti år, så det er en meget lav gennemsnitlig stigningstakt. 
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Landmandsindflydelsen skrumper! 
I vores konkurrerende lande i Europa og resten af verden er det klokkeklart, at landmandens 
indflydelse på hans egne produktionsvilkår og rammebetingelser er tæt på nul. Der har 
næsten overalt været organisationer, dog ikke helt som i Danmark. Det er lykkedes store 
internationale firmaer at bilde landmændene ind, at de er bedre til at varetage landbrugets 
interesser end landmændene selv. Det skærer f.eks. dybt i mit hjerte, når jeg hører, hvor 
meget et kemifirma eller et gødningsfirma gør for landmændene ude i verden. Alle disse 
firmaer har lykkedes med at fortælle landmændene, at de skal samles om firmaerne, for der 
får de en masse ”gratis”, såsom gratis mad ved faglige møder/reklamemøder, og de fortæller, 
at det er spild af penge at betale til producentorganisationer. Det politiske, det skal de også 
nok klare. Det skal her bemærkes, at der ikke engang er tale om andelsselskaber, men f.eks. 
multinationale aktieselskaber, der kun har én interesse, at skabe så stor indtjening til ejerne 
som muligt, og det er ikke landmanden. 
 

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 konkurrencemæssigt stærkt på verdensplan.  
Den store forskel på os og de andre er, at frøavlerne formår at stå sammen om bl.a. 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 
landmandens 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. 
Skoleeksemplet er vores rådgivningssystem, hvor vi i Danmark rådgiver landmanden ud fra 
suverænt uvildige og faglige forsøg med sortsvalg, gødningsnormer, kemiforbrug og 
dyrkningsteknik. Det har ført til den suverænt mest effektive udnyttelse af ressourcerne i 
planteproduktionen, 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 des større er 
kemifirmaernes andel af landmandens afgrødeindtjening. 
I de andre lande, hvor landmændene selv har nedlagt deres uvildige organisation,  ved 
landmændene ikke engang, at de bliver snydt, fordi der findes ingen til at fortælle dem det. 
 

Politisk indflydelse er ikke nemt 
Vi har rigtig stor indflydelse på de politiske rammebetingelser både i Danmark og især i EU. 
Nogen vil måske påstå det modsatte, men der er nogle meget vigtige spørgsmål, man skal 
stille sig selv, inden man giver udtryk for sin egen mening. 
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1. Med hvilken faglig baggrund tager man selv stilling til en sag? 

2. Hvem er modparten, man vil udtrykke sin mening over for? 

3. Hvilken baggrund har modtageren for at forstå dit budskab? 

4. Hvordan ser modtager på dig? 

5. Hvordan vil de forstå dit budskab? 

6. Hvordan kan jeg give dem ejerskab til min baggrundsviden? 

7. Hvordan kan vi derefter blive enige? 

Hvis der er tænkt over de 7 spørgsmål, inden vi går ind i en sag, så får vi indflydelse, og det er 
forkert at tro, at verden fortsætter som i går, hvis vi bare siger nej og skælder ud. Vælger man 
den sidste holdning, så kan jeg ikke lade være med at tænke på en lille meget negativ 
organisation fra det sydlige Europa, der primært varetager interessen for landmænd med 
under 5 ha. De har ved møderne i Bruxelles i alle de år, jeg har været med, skældt alle hæder 
og ære fra, og de har svinet embedsmænd og politikere samt os andre landmænd til, og de har 
aldrig fået noget som helst ud af deres deltagelse. De har meget få medlemmer tilbage. 

Frøsektionen har maksimal indflydelse 
Der findes nok ikke nogen landbrugsorganisation, der har større indflydelse på 
rammebetingelserne for frøproduktionen i Danmark og internationalt end Frøsektionen, og 
det skyldes ene og alene, at vi altid er fuldstændig enige udadtil med Brancheudvalget for Frø. 
Vores styrke er klart, at vi altid leverer den højeste grad af ekspertise, vi skælder helst ikke 
ud, vi forsøger at forstå bevæggrundene for situationen, hvorefter vi leverer input, så vi finder 
frem til et niveau af enighed. 
Når det er sagt, så er det min klare fornemmelse, at hvis landmanden møder op til møderne i 
Bruxelles og viser vilje til at finde fremadrettede pragmatiske løsninger, så er der maksimal 
lydhørhed. 
Resultaterne f.eks. på flere års arbejde med revurderingen af EU's frølovgivning viser sig nu til 
foråret, og jeg fornemmer, at vi stort set har fået vores interesser varetaget på alle områder, 
på nær forslaget om bevaringssorterne. 
Jeg kan også klart fortælle, at den danske frøbranche generelt havde fået nogle gevaldige 
udfordringer, hvis de først stillede scenarier var blevet gennemført. Nogle af forslagene ville 
have betydet så store omkostninger og tab for en gennemsnitsfrøavler i Danmark, at tabet på 
et år havde svaret til mange års medlemskontingent til Frøsektionen. 

Nej, Frøsektionen kan ikke undværes 
Holland ”glemte” i deres store organisationsfusion at etablere noget for frøavlerne i Holland. 
Meningen er nu, at den store paraplyorganisation skal varetage det hele. Efter flere års 
erfaringer er resultatet klart. Frøavlerne er frustrerede, irriterede og de er 100 pct. i lommen 
på frøfirmaerne. De ved kun, hvad deres frøfirma fortæller dem, og det er så begrænset, som 
det aldrig har været før. Enkelte skriver til mig for at få lidt anden viden, inden de skal til 
avlermøde med deres firma.  
Der var nogle frøavlere, der forsøgte at genstarte en avlerorganisation, men den blev gjort til 
grin af frøfirmaet i området, så det døde hen.  
I Holland drømmer frøavlerne sig tilbage til begyndelsen af 90-erne, da de stadig havde en 
uvildig organisation, der pressede firmaerne, fik lavet sortsundersøgelse mm. Det fik de 
hollandske firmaer held til at fjerne. Derfor siger de hollandske frøavlere klart, at vi skal 
kæmpe for Frøsektionen, for det er grundlaget for uafhængigheden. 
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Vi får lignende henvendelser fra England, Belgien og Tyskland, for deres organisationer føler 
selv, at de mobbes ud. Svenskerne er ved at vågne, de kæmper for at følge os. 
Alle steder i verden misundes danske frøavlere. De drømmer om en faglig korrekt uvildig 
prissammenligning mellem alle sorter. 
Deres kraftigste opfordring til os er: Bevar den uvildige frøavlerorganisation. Er den først 
væk, kommer friheden aldrig tilbage. 

Frøsektionen er med, hvor det er nødvendigt 
De seneste år er antallet af udvalg og antallet af aktører reduceret kraftigt, hvilket vi selv 
stærkt har medvirket til, da forenkling har været en del af vores målsætning. 
I dag sidder vi med i følgende og har formandsposten i flere af dem: 

 Brancheudvalget for Frø 
 Frøafgiftsfonden 
 L&F Virksomhedsbestyrelse 
 NaturErhvervstyrelsens Udvalg for plantesorter 
 L&F Planteproduktion inkl. relevante arbejdsgrupper 
 Styregruppen for Forskningsprogram for Frøavl  
 European Seed Growers Group 
 COPA/COGECAs Working Party on Seed 
 COPA/COGECA Working Party on Phytosanitere (plantesundhed og plantebeskyttelse) 
 EU Commission Advisory Group on Seed 
 EU Commission Advisory Group in Phytosanitere 
 Flere forskellige relevante arbejdsgrupper under EU-Kommissionen 

Derudover er der altid forskellige stående kortvarige nedsatte arbejdsgrupper, og der er vi 
selvfølgelig også repræsenterede, hvis det har vores interesse. 

Lokalforeningerne 
Det historiske fundament for Frøsektionen er som bekendt, De Samvirkende danske 
Frøavlerforeninger, der for 20 år siden var et samvirke af 15 lokale selvstændige 
frøavlerforeninger og en landsdækkende havefrøavlerforening  
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 medlemstilbagegang over disse 20 år.  
Det er et budskab, der bør lægges mærke til i Landbrug & Fødevarer, fordi vi 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. Lokalforeningerne har det sidste år fået 48 
nyhedsmails med samlet 218 vedhæftede dokumenter om, hvad vi arbejder med. 
Det er meget information, men stadig ikke godt nok. Det gode er dog, 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. 
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En samlet frøbranche 
Landbruget er presset økonomisk, men er på vej opad igen. I frøbranchen forsøger vi at holde 
armene nede, fordi det er godt at være frøavler. 
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 
kontorfællesskab og sidder i Landbrug & Fødevarers miljø- og energipolitiske område, hvor 
planteavlen hører til og Niels Peter Nørring er direktør. 
Det giver en stærk synergieffekt i arbejdet og giver store fordele, når der en gang imellem skal 
skiftes medarbejdere. Det blev vi noget uventet nødsaget til, da Nils Elmegård pludselig 
meddelte, at nu ville han prøve at være selvstændig og arbejde med noget helt andet. 
Det var jo noget af et chok, for det gik jo rigtig godt alt sammen. Der var faktisk ikke en finger 
at sætte på noget. 
Jeg vil herfra takke Nils for de mange, men alt for få år, han var i Brancheudvalget for Frø, og 
jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg har været rigtig glad for Nils´ indsat i alt det arbejde, han har 
udført, og han har været rigtig vellidt og dybt respekteret alle vegne både nationalt og 
internationalt.  
Derfor tusind tak til Nils, og jeg ønsker ham god vind i hans selvstændige servicevirksomhed. 
Som erstatning har vi ansat Christina Bøje, der er ny i Landbrug & Fødevarer, men bestemt 
ikke er blank på vores arbejdsområder. Christina kommer fra Miljøstyrelsen og har arbejdet 
med pesticider og lovgivningen om det. Inden da var Christina ansat i Plantedirektoratet. 
Velkommen til Christina, vi glæder os alle til samarbejdet. 
 
De seneste år har den danske frøbranche haft et helt enestående fantastisk samarbejde, som 
andre brancher og organisationer kan lære meget af. 
Det kører så godt i enighed, så man næsten kan blive bange for, at man har overset noget. 
Jeg tror mere på, at vi gennem de sidste 10-15 år har fået opbygget en branche, der bygger på: 
 

1. Tillid og respekt mellem avlere og alle firmaer 
2. Opbyggede processer 
3. Værktøjer til at løse konflikter i opløbet 
4. Nedbrudte barrierer for ”bare at tage telefonen” 
5. En fælles vilje til innovation med hver vores baggrund  
6. Skabelsen af en fælles målsætning 
7. En næsten fælles fokus, men på hver vores områder 
8. Altid at blive enige og arbejde på resultatet af enigheden. 

 
Denne enighed er ikke statisk, og man skal ikke bare tro, at den fortsætter, hvis vi bare sidder 
og smiler til hinanden. Men vi håber alle, den fortsætter. 
Selvom det kører rigtig godt, skal vi hele tiden tænke på, om der er en bedre eller mere 
effektiv eller rationel måde at gøre tingene på. Hvis vi ikke formår hele tiden at være det 
eneste rigtige, skabes der noget andet som alternativ, om ikke andet så utilfredshed. 
Vi skal også huske at være åbne over for nye avlere og firmaer, der ønsket at dyrke frø i 
Danmark. Jeg har fornemmelsen af, at alle gør deres yderste for, at vi alle bruger kræfterne 
udadtil og ikke mod hinanden.  Det er jeg utrolig glad for, og jeg takker alle og enhver i 
branchen for dette samarbejde. 
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Afslutning 
Jeg vil slutte min beretning med at takke alle medlemmer, lokalforeninger, organisationer, 
firmaer, forskere, offentlige repræsentanter - ja, alle vi arbejder sammen med, er til møder 
med - eller sagt på en anden måde - alle dem, der er delagtige i at få den danske frøbranche til 
at være førende på verdensplan på trods af, at vi har verdens største begrænsninger. 
Jeg vil selvfølgelig også sige tak til Inger Mikkelsen, Thomas Holst og Barthold Feidenhans’l, 
der jo er dem, der udfører alt det faglige og statistiske arbejde samt sekretariatsarbejdet. Nils 
Elmegård vil vi efter Nils´ valg takke ved en anden lejlighed i slutningen af januar. 
Tak til alle, og med disse ord vil jeg se frem til nok et af de mest positivt spændende frøår i 
nyere tid. 
 

Tak for ordet! 
 

 


