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Når man går ind i et nyt år, tænker man altid, at det gode nok ikke helt kan fortsætte, og man frygter 

lidt, hvor dårligt det ubehagelige kan blive. Man forsøger at forberede sig på at takle de ubehagelige 

ting, og man gennemtænker alle de erfaringer man gennem årene har høstet, så man kan gøre sit 

bedste, for at ens frømark ikke bliver synligt dårligere end de andres. Nu er vi så igen kommet til 

det tidspunkt på året, hvor vi igen ser tilbage.  

Hold da op, det var ikke lige det, jeg havde forudset, da vi gik ind i 2014, og det gik jo igen bedre 

end forventet.  

 

Høståret 2014 blev igen et af de år, som vi frøavlere ønsker os hvert eneste år, men ingen havde vel 

helt regnet med, at det for tredje år i træk skulle blive så godt, som det blev! 

Så godt som alle vore frøafgrøder overlevede vinteren, men foråret og forsommeren gav ikke de 

bedste forhåbninger om, at vi skulle ende med så gode udbytter. Der var dog en forskel i 2014, fordi 

udbytterne svingede unormalt meget mellem avlerne lokalt, og det var ene og alene spørgsmålet 

om, hvor regnbygerne faldt, og om det var et godt eller skidt tidspunkt, de faldt på. Nogle steder fik 

de for meget regn, og andre steder fik de så godt som intet. På min egen bedrift faldt der 28 mm 

regn fra 10/4 til 10/8, men 4 km væk fik de 100 mm mere.  

Disse store vejrforskelle giver selvfølgelig store udbytteforskelle, men samlet set kan vi se, at 

Danmark igen kom ud med en meget stor høst, hvilket selvfølgelig giver store udfordringer for 

vores firmaer. 

Afslutningen på året kom ud med lavere a-conto priser, hvilket var forventeligt med de lagre, der er 

nu. Umiddelbart er frømarkedet stadig præget af prisudsving efter lagerstørrelser, som egentlig ikke 

burde være større end renten og lagerudgiften, og renten er jo ekstremt lav. 

De store prisudsving er et udtryk for, at der findes mennesker i markedet, der spekulerer i høje og 

lave udbytter og køber op, når prisen er lav, hvorefter de sælger, når prisen er høj. Sådan er det, 

siger de, men vi kan gøre noget selv som frøavlere. Vi kan bakke op om de frøfirmaer, der mest 

mulig forsøger at undgå disse spekulanter og på sigt reducerer antallet, der snylter på os frøavlere. 

Når det er sagt, er der dog stadig ingen tvivl om, at det stadig er rigtig godt at være frøavler i 

Danmark. 

 

Beretningen i år vil blive mere politisk end faglig, da beretningen vil afspejle det, vi laver fra 

Landbrug & Fødevarer (L&F), Frøsektionen. Der sker også så mange forskellige ting i det 

organisatoriske og politiske, at der ikke er tid til at gentage de statistiske og markedsmæssige ting, 

som alle jo har fået eller får på firmaernes avlermøder. 

Vi har også valgt at springe et år over med et markedsblik fra et af frøfirmaerne, fordi vi nu 

befinder os i begyndelsen af en forhåbentlig brydningstid. Måske får vi chancen for at gøre op med 
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30 års totalt forstokket miljøpolitik, og måske bliver der snart en politisk mulighed for at ændre på 

en fundamentalistisk religiøs miljøpolitik, hvor man i miljøets hellige navn kunne tilsidesætte al 

faglighed. 

Natur- & Landbrugskommissionens rapport fortalte meget klart, at der uden problemer for miljøet 

kunne åbnes for kvælstofposen, så vi kunne få konkurrencedygtige produktionsvilkår i det meste af 

Danmark. 

Derfor har vi inviteret mange miljøordførere fra de forskellige politiske partier i Folketinget, så vi 

skulle have haft en fra hver side til at komme og fortælle os, hvordan vi kommer videre. 

Venstres miljøordfører Henrik Høegh er den eneste, der har sagt ja til at komme i dag, da det er 

lykkedes ordførerne på den røde side af midten at finde andre ting at tage til i dag, så de kunne 

undgå debatten om emnet ”Hvornår kommer muligheden for vækst i planteproduktionen”? 

 

Markedsåret 2014 
Tidligere havde vi plancher med markedsudviklingen både i Danmark og på EU plan, men 
desværre har vi ikke de EU tal længere. 

Det er ikke længere lovpligtigt for medlemslandene at indsende data til EU Kommissionen, og 
derfor har EU ikke de nødvendige data til at styre produktionen efter. 

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 fortsat kan 
have et overblik over verdens frøproduktion. 

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 opfordret de forskellige medlemslande til at presse Kommissionen 
til at indsamle de data, der stadig opsamles i de fleste lande, men bare ikke sendes videre. 

ESA, Frøhandlernes organisation i EU, indsamler data fra deres medlemmer, så de har nogle 
rimeligt pålidelige statistikker, som de udleverer til deres medlemmer. I Danmark følger vi 
anbefalinger fra vore frøfirmaer, hvilket er de bedste muligheder, vi har. Jeg vil bare lige 
nævne, at for 20 år siden, da EU statistikkerne var hemmelige og kun redskaber til styring af 
de markedspolitiske støtteordninger, der var dengang, da brugte mange frøfirmaer de 
hemmelige statistikker til kun at fortælle den halve sandhed om markedssituationen, så deres 
anbefalinger mest var til firmaets konkurrencefordel, uanset om det samtidig førte til en 
økonomisk ulempe for frøavlerne. Det var dengang De Samvirkende Danske 
Frøavlerforeninger, der brød dette hemmelighedskræmmeri og begyndte klart at vise 
frøavlerne, hvordan produktion og markedet så ud og virkede. 

Nu er vi tilbage i, at det kun er frøfirmaerne, der har disse data, og det, der bekymrer mig 
rigtig meget, er, at visse frøfirmaer finder det udmærket, at disse data ikke længere er 
offentlige. Det er bekymrende, fordi de, der ønsker at skjule, de ønsker også at snyde, og alle 
års erfaringer i frøbranchen siger, at hvis nogen snyder, er det altid frøavleren, der taber. 

Situationen er uholdbar, og vi kæmper for at ændre det, men desværre har vi alt for lidt 
helhjertet opbakning i den europæiske branche. Måske kan det ændres, nu hvor Jens 
Holstborg fra DSV Seeds er blevet formand for ESAs markfrøgruppe. 
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De danske statistikker har vi. 

 

  
Det, der er mest interessant set fra et helikopterperspektiv, er det relativt vægtet 
gennemsnitsudbytte. Den danske frøbranches produktivitet er steget gennem de seneste 10 
år med i gennemsnit lidt over 1 pct. om året. Der er store årsudsving, selvom udbytterne faldt 
i 2011, men 2013 og 14 retter tydeligt kursen tilbage i stigningstakt, så vi må vænne os til de 
nye høje udbytter. 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. 

Den store stigning er båret oppe af de fantastiske udbytter i rajgræs de sidste to år, hvilket 
skyldes en ting. 
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Vejret har selvfølgelig meget stor betydning, for hvis der kommer for meget regn i 
blomstringsperioden, eller der kommer for lidt regn, eller det regner i høst, siger det sig selv, 
at udbyttet påvirkes. 

Det andet er, at vi har lært, at det kan betale sig at sprøjte med stråforkorter og svampemidler 
på de rigtige tidspunkter. 

Om det er det ene eller det andet, der betyder mest, vil vise sig om nogle år, når vi ser tilbage. 

Vi havde samme stigning i rødsvingel for 4-5 år siden, da vi lærte at stråforkorte på den 
rigtige måde, men så faldt udbytterne til under niveau i 2013 og 14, hvilket nok skyldes de 
kolde forår. 

 

Der er ingen tvivl om, at en ændret miljølovgivning vil gøre den danske frøproduktion endnu 
mere konkurrencedygtig. 

 

Perennial ryegrass, Denmark 

2003-2014 

• Increase	3,3	%	per	

year	over	12	years	
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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 produktivitetsstigningsgrad som korn, så vi kan holde vores interne 
konkurrenceevne og samtidig styrke vores eksterne konkurrenceevne for frø. 

 

Vi skal bare lige huske på, at med alle disse effektivitetstiltag, der bevirker højere udbytter, vil 
det i sagens natur føre til et mindre areal med frø.  

Det kan give ustabilitet i markedet, hvor de ikke konkurrencedygtige arealer skal skubbes ud. 
Det bliver forhåbentlig ikke i Danmark, arealerne skal væk, da vi så vidt vides er blandt de 
mest konkurrencedygtige. Det kan komme til at gøre ondt i en periode, inden vores 
konkurrenter har indset, at de skal stoppe den ikke konkurrencedygtige produktion.  

 

 

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 2013 og finalt afregnet i juni 2014. 

 

Forsøg på DP i alm. rajgræs 2014 

Kg renvare 

Frøsek onen	
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Som de fleste af os ved, så blev vores høst 2013 igen afregnet med relativt høje priser, og 
derfor er det nok efter årets høst naturligt, at vi må forvente faldende priser til næste år, fordi 
to så store høster efter hinanden giver lagerstigninger, og så ved vi, at priserne falder. 

Der er forskel på de enkelte arter, men vi kan se, at de alle er faldet siden 2012.  

Aconto afregningen i december 2014 viste igen en lidt vigende pristendens, men det var en 
erfaringsmæssig forventning.  Det kunne have været værre, hvis det ikke var lykkedes at 
stoppe den store frøimport fra USA, og endda er det lykkedes at eksportere vores frø til USA 
og andre markeder, fordi dollaren er steget det sidste års tid. 

Kunsten er 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.  

Der er heller ingen tvivl om, at når vi får højere udbytter, så skal vi enten reducere arealet 
eller finde nye markeder eller skubbe de andre. Det er med den høje og stigende dollarkurs, at 
vi skal  presse amerikanerne både i og uden for USA, hvilket er det, firmaerne gør nu.  

Vi skulle måske kikke på det kontinent, der altid bare har været fattigt, sort og ustabilt. Afrika 
er kæmpe stort og dækker et areal svarende til Nordamerika, Mexico, Europa, Indien, Kina og 
New Zealand tilsammen, og de har et areal på størrelse med Europa med nogenlunde vores 
klima. Afrika er det kontinent, der frem til 2050 vil have den største vækst både i økonomi og 
befolkning, og i år 2100 vil de være ca. 2,4 mia. mennesker. De får i dag primært græsfrø fra 
USA og Holland.  

Jeg er glad for, at vore havefrøfirmaer er i gang i Afrika, hvor f.eks. de fleste bladbedefrø 
sælges.  

 

Vi ser hvert år på, hvordan frøpriserne ligger i forhold til kornpriserne, fordi enhver frøavler 
er nødt til at se på, hvad han tjener bedst på pr. ha, når han skal vælge afgrøde. 
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Prisudviklingen inden for frø er altid kommet lidt efter udviklingen inden for korn, hvilket 
tydeligt ses på ovenstående planche. De meget høje kornpriser forblev ikke så høje og så 
længe, som mange håbede på for et år siden, og derfor blev det en meget flot final afregning i 
juni 2014.  

Situationen er for os, at det selvfølgelig vil skabe større interesse for at dyrke frø i fremtiden.  

For det første skal alle fremover have mindst tre afgrøder i sædskiftet, og så får vi vel mere N 
på et tidspunkt. 

Jeg må klart sige, at vores danske frøfirmaer er rigtig gode til at ramme det rigtige prisniveau. 
Måske laver de også en tilsvarende beregning, når de fastsætter prisen. 

Det bliver så spændende, når der bliver fri N-tildeling til afgrøderne, så stiger udbytterne på 
korn og dermed det vægtede prisniveau. Spørgsmålet bliver så til den tid, om frøfirmaerne vil 
formå at holde den samme vægtede forskel, som vi klart har haft, siden den koblede kg-støtte 
forsvandt for over 10 år siden.  

Havefrø 
Havefrøproduktionen er ved at stabilisere sig på et højt niveau dog med et lille dyk i 2010. Der 
er produktion af de samme arter 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. 

75	

100	

125	

150	

175	

200	

dec-2009	 dec-2010	 dec-2011	 dec-2012	 dec-2013	

hvede	

vægtet	frøgræs	

Relativ udvikling i hvede- og frøpriser dec 2009 – 2013 

dec 2009 = index 100 

Brancheudvalget	for	Frø	Frøsek onen	



10 
 

 
 

Da kornpriserne var høje, var det svært for havefrøfirmaerne at holde et prisleje, der sikrer 
konkurrenceevnen for frøavlen samt modsvarer frøavlerens risiko. Havefrøproduktionen er 
kontraktproduktion, og det er ikke meget forskelligt fra markfrøproduktionen. De nuværende 
lave kornpriser giver alle frøfirmaer mange  forespørgsler fra frøavlere, der gerne ville øge 
deres frøareal. Samlet set virker det som om, at det er lykkedes at holde priserne på et flot 
niveau og fastholde den nødvendige gode indtjening for frøavleren. 

For havefrø er pesticidsituationen en anden utilregnelig faktor, det har været svært at leve 
med, selvom der er relativt styr på det, og vi har de fleste nødvendige midler, vel nok som det 
eneste land i EU. 

Dog er enkelte arter blevet 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. 

Det er lykkedes Barthold Feidenhans’l at sikre finansiering til de fleste minor use og 
dispensationer, men til gengæld er vi så også landet lige der, hvor vi forudså, problemet ville 
opstå. Det er de meget små afgrøder med et meget begrænset areal.  

Det kan blive løst i fremtiden, efterhånden som midlerne skal revurderes, for så kan vi ”pulje” 
arter i den samme ”minor use” på et middel, men problemet er aktuelt nu.  

Frøsektionen har fremført problematikken over for miljøministeren, og svaret var ikke 
uventet afvisende, og når man læser svaret tre gange efter hinanden, så virker det som om, at 
man godt må svare uintelligent i miljøets hellige navn. 

Enhver kan da sige sig selv, at to avlere med hver 1 ha, ikke kan betale en minor use 
godkendelse på i alt 12.000 kr., og det er en 100 pct. Afgift. Miljøstyrelsen foretager sig så godt 
som intet fagligt i sagen. Kemifirmaet vil måske tjene 400 kr. om året på salg af midlet, så de 
vil heller ikke betale.  

Resultatet er, at den lille afgrøde udfases til et andet land, de to små landmænd har ikke 
længere den gode indtjening på den ha og det er måske netop den højere indtjening på den 
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afgrøde, der er årsag til, at han ikke har solgt eller bortforpagtet til den store nabo med hvede 
og husdyr.   

Miljøministerens svar viser klart, at hun eller den, der skriver svaret, overhovedet ikke aner, 
hvad der svares på, og overhovedet ikke fatter en pind af, hvilke konsekvenser deres 
beslutninger får, fordi det er 100 pct. sikkert, at miljøet, mangfoldigheden og det smukke i 
landskabet får det værre med ministerens beslutning. 

Til daglig har vi dog 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. 

Som afslutning på havefrøet vil jeg bemærke, at der ikke er noget i den sidste nye forskning, 
der tilnærmelsesvis viser tegn på, at vi kan reducere vores pesticidforbrug i frøproduktionen, 
tværtimod viser det en god økonomisk fornuft at benytte mindst de anbefalede mængder.  

Det skal også klart bemærkes over for Miljøstyrelsen og politikere, at økologisk frøproduktion 
på ingen måde i nær fremtid bliver noget alternativ, det vil højest forblive en meget lille niche, 
da vi i forvejen har overskudsproduktion af økologisk frø. 

Målrettet regulering af kvælstof i fremtiden 
Der har det sidste års tid fra politisk side været larmende tavshed om udviklingen af de 
anbefalinger, Natur- & Landbrugskommissionen kom med, der netop gav mulighed for vækst i 
planteproduktionen. 

Det er som om, at anbefalingerne fuldstændig kom bag på Natur- og Miljøstyrelsen, der ellers 
gennem de sidste 30 år har oparbejdet en enevældig magt i Danmark. 

Med ministerskiftet fra Ida Auken til Kirsten Brosbøl virker det som om, de to styrelser igen 
så fuldstændigt sætter dagorden og reformtempo. Det er ingen hemmelighed, at de to 
styrelser ikke ønsker andet end en smule økologisk landbrug i Danmark, og resten skal være 
natur. Det er en grov påstand fra min side, men det er beskæmmende at følge med i, hvordan 
de to styrelser holder fast i, at de har eneret på at tolke, hvad der er sandhed vedr. miljø. Det 
kan kun ske, fordi det politiske beslutningsniveau er så fagligt svagt og skrækslagent, som om 
der sad religiøse fundamentalister bag ved med kniven på struben af politikerne. Denne 
handlingslammelse koster samfundet milliarder, og det vanvittige er jo, at det fagligt netop 
ikke er bedre for miljøet.  

Der er flere og flere beviser ude i landet på, at miljøtilstanden er meget bedre end styrelsernes 
beregninger, og styrelserne benægter faktum i naturen. 

Det er også bemærkelsesværdigt, at de danske styrelser ikke har samme opbakning til deres 
tolkninger af f.eks. betydningen af miljøtiltag fra forskere mm., som der er i vores nabolande. 

 

Hvis vi f.eks. havde taget udgangspunkt i det reelle N niveau i Østersøen i 2014, der de sidste 
5 år har ligget 5-10 pct. lavere end styrelsernes beregninger, så er der reelt ikke faglig 
dokumentation for, at vi overhovedet har nogen kvælstofbegrænsninger i Danmark, andet end 
i fjorde med mindre vandudskiftning. Disse data stammer fra de andre Østersølandes 
miljødata, og de benægtes af Naturstyrelsen. 
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Uanset hvad, så har Danmark allerede næsten opfyldt de miljømål som vi kun skulle frem til 
2020. Problemet er bare, at ingen andre lande tager disse målsætninger særlig alvorligt. 

 
 

Ingen andre Østersølande har særlige tiltag om begrænsning af N. De tiltag, de har, er f.eks., at 
gylle og møddingsvand ikke må løbe direkte ud i natur eller å, og de har bygget 
rensningsanlæg til spildevand. Tyskland er ved at indføre, at N i husdyrgødning skal 
medregnes som en N tildeling.  

I øvrigt skal det bemærkes, at disse krav til reduktionsmål i de forskellige lande, er de 
forskellige landes egne indberetninger, og Danmark har indberettet et bemærkelsesværdigt 
højt tal i forhold til f.eks. Finland og de baltiske lande, der kun har udledning til Østersøen. 

Det undrer, at ingen med seriøse og faglige øjne sætter sig ned og revurderer alle disse tal for 
samfundsøkonomiens og vores børns skyld. 
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Danmark er ikke konkurrencedygtig på mange områder i dag, og der er ikke kun en årsag til 
det, men dette er en af grundstenene, og derfor er det endnu mere katastrofalt, hvis Miljø og 
Naturstyrelsen tager fejl og har gjort det gennem 30 år. 

L&F er de eneste, der med faglige indspark bliver taget seriøst og rent videnskabeligt kan 
dokumentere, hvad der er rigtigt og forkert.  

Jeg vil her pointere, at landbruget har et problem, når nogen fra landbrugskredse kommer 
med påstande, der ikke kan dokumenteres, eller som direkte er videnskabeligt forkert. Det 
hjælper ikke, at der nu findes en organisation i dansk landbrug med så meget behov for at 
markedsføre sig, at der kommer for mange påstande, der ikke holder vand. Det skader os alle 
meget mere, end vi tror.  

 

 

Landbrug & Fødevarer nedslides af alle  
Danmark har vel nok verdens bedste uvildige rådgivningssystem, fuldstændigt styret af 
landmændenes behov. Rådgivningssystemet har udgangspunkt i uvildig forskning og forsøg, 
som ene og alene landmændene styrer. 

Ingen har betvivlet denne påstand. Kun i 2014 har vi set det, og så kommer endda fra 
landbruget selv. 

Hvis vi ikke selv som landmænd tror på den forskning, forsøgsvirksomhed og rådgivning, som 
vi fuldstændig er fagligt retningsstyrende for og selv finansierer, så er vi dag gået i gang med 
at ødelægge ethvert grundlag for os selv. 

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at samtlige landmænd tænker sig rigtig godt om, før de 
går ud og offentligt kritiserer vores eget uvildige vidensgrundlag.  

Hvis man er uenig, så kontakt forskere eller konsulenter og få en faglig forklaring, men det er 
uklogt bare at gå i medierne og kloge sig på, at vores viden ikke er rigtig, for de 99 pct. af 
befolkningen hører kun, at landbrugets viden er forkert, for ”det siger de selv”. 

Det er altså ikke den vej, man flytter noget som helst andet, end måske et par frustrerede 
medlemmer. 

Det er ikke, fordi jeg ikke anerkender frustrationen, den har jeg selv, men kampen skal rettes 
mod dem, der ikke vil vores bedste, og aldrig på tværs af fronten. 

 

 

Fondene 
Fødevareministeren har bebudet en ændring af promilleafgiftsloven, så den tages væk fra 
landbruget. Nogle af landbrugets bestyrelsesposter skal gives til nogle andre, og landbrugets 
skal ikke nødvendigvis komme fra landbruget. Den skal ikke administreres af L&F, og 
landbruget skal ikke have flertal. Pengene skal prioriteres til noget andet. Kort sagt er vi på vej 
i den retning, hvor landbruget kan vinke farvel til promillepengene. Det må forventes, at det 
faglige vidensniveau i fondsbestyrelsen sænkes, fordi bestyrelsesmedlemmer skal ”politisk” 
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indsættes, at midlerne prioriteres politisk og populistisk, hvilket vil være den største 
katastrofe, der er sket i landbrugets nyere historie.  

De personer, som går ud og jubler over fødevareministerens forslag, er tydeligvis personer 
uden faglig indsigt, som ikke kan gennemskue konsekvenserne.  I øvrigt bekymrer de sig ikke 
om det, fordi de personligt altid selv har været fastlønnet og ofte af en eller anden offentlig 
bevilling.  

Det er vigtigt, at alle i samfundet forholder sig til, hvordan vi i fremtiden finansierer vores 
forskning og forsøg i planteproduktionen, og hvordan vi finansierer den samlede videns 
opsamling og faglig analysering. Hvordan finansierer vi vidensgrundlaget for uvildig faglig 
rådgivning af landmanden?  

Hvis vi ikke havde haft Videncentret for Landbrugs faglige viden (i dag SEGES), så havde 
landbruget ikke haft noget, der kunne vægte sig mod Natur- og Miljøstyrelsens påstande. 

Hvis vi gør som andre lande, hvor de, der lever af at producere og sælge gødning og kemi, står 
for en stor del at finansieringen, hvordan ville vores faglige budskaber så blive modtaget i 
resten af befolkningen, mon de ville sige andet end ”det er kun fordi de vil tjene flere penge”. 

Der er grund til stor bekymring for fremtiden på dette område, især fordi næsten ingen tager 
argumentationen seriøst, og alle står med deres egocentriske mål om at stjæle af kagen. 

Lad os håbe, at vi får et valg hurtigst mulig, så vi forhåbentlig kan få fjernet den nuværende 
fødevareminister. Eller kan Promilleafgiftsfonden forvente en ansøgning fra 
fødevareministeren om en konkurrence om at udvælge en ”national salatret”? Ingen tror han 
vil få tilladelse til endnu en personlig kampagne fra Finansministeriet. Det er slut med 
skatteyderfinansierede persillesovs kampagner.  

 

Lad os håbe, at valget kommer hurtigt, så et nyt flertal i Folketinget kan stoppe dette vanvid. 

NaturErhvervstyrelsen 
Vi har fået billigere certificeringsomkostninger, selvom det langt fra er kommet ned på det 
niveau, som vi havde håbet på. Vi er stadig ikke fuldt konkurrencedygtige. Prisen kan nok ikke 
komme længere ned, og det skyldes i høj grad statens regnskabsmetoder, der gør det umuligt 
for en statslig medarbejder at blive konkurrencedygtig, men prisen er kommet ned på et mere 
rimeligt niveau.  

Glæden holdt kort, for NaturErhvervstyrelsen meddelte som bekendt, at de ville lukke 
sortsafprøvningen på Tystofte og lade det udlicitere. De ville ikke lytte til erhvervet, og staten 
har jo vist, at de er komplet uduelige til at drive virksomhed. 

Det er ingen hemmelighed, at fronterne mellem erhvervet og statens forhandlere blev trukket 
hårdt op, og tonen var ikke løsningsorienteret. 

På sidste årsmøde fortalte vi, at det ville være et nederlag, hvis Danmark ikke havde nogen 
sortsafprøvning. Vi skal ikke have nederlag og slet ikke på hjemmebane. Det budskab fik vi 
forståelse for hele vejen rundt på Christiansborg, efter at NaturErhvervstyrelsen havde oplyst 
medarbejderne på Tystofte, at de nok blev lukket. Selv Enhedslisten var med på at finde 
alternative løsninger. 

NaturErhvervstyrelsen med direktør Jette Pedersen i spidsen skal have ros for hurtigt atfange 
muligheden, da jeg ringende og fik en snak om, hvad enden kunne blive. 
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Vi nedsatte en lille arbejdsgruppe med Jette Pedersen, økonomidirektør Emil Kjær og 
enhedschef Christine Riskær fra NaturErhvervstyrelsen, og fra erhvervets side var det Kurt 
Hjortsholm fra Sammenslutningen af Danske Sortejere, Anders Mondrup fra 
Frøhandlerforeningen og Thor Gunnar Kofoed fra L&F. 

Vi var enige om, at der skulle findes den bedste løsning, og løsningen skulle være fremadrettet 
og langtidsholdbar. 

Nogle mente, det var håbløst, især fordi Tystofte var Europas dyreste, alt var udpint, fordi 
staten havde trukket ca. halvdelen af omsætningen ud til andre formål i de sidste mange år, og 
maskinparken var næsten identisk med de maskiner, erhvervet donerede til stedet i firserne. 
Det nemmeste havde nok været at ændre stedet til et tidslommemuseum anno 1980erne, men 
den løsning valgte vi ikke! 

TystofteFonden 
Det lykkedes arbejdsgruppen med hjælp fra kammeradvokaten at få lavet nogle vedtægter for 
en erhvervsdrivende almennyttig fond, der opfyldte alle internationale lovkrav, samtidig med 
at man bibeholdt tilliden til uvildigheden og respekten for hurtigheden og fagligheden, som 
Tystofte er kendt for ude i verden.  Da over halvdelen af kunderne kommer fra udlandet, var 
det ekstraordinært vigtigt, at det ikke så ud som et komplot af de danske forædlere. 

Derfor var det vigtigt at finde en sammensætning af stiftere, der gav et bredt signal om 
international uvildig troværdighed, samtidig med at der var pondus nok til at løfte opgaven op 
i topligaens fremtid. 
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Det er ikke sådan, at de, der ikke er med som stiftere, ikke har ønsket det eller er dårligere, 
end de, der har stiftet, men det er fantastisk, at stifterne på kort tid var villige til at sige ja til 
betingelsesløst at donere stiftelsespengene, altså ren foræring. At der ikke er flere, er mere et 
udtryk for, at de ikke nåede at blive taget kontaktet, inden tiden var løbet, for at stiftelsen 
kunne være en realitet 1/12 2014 med overtagelse af driften 1/7 2015. 

Inden TystofteFonden overtager driften, skal der udarbejdes en forretningsplan og en 
moderniseringsplan, hvor vi skal finde den nødvendige finansiering, så den nye fond har de 
absolut bedste forudsætninger for at blive Europas bedste og billigste. 

Der er flere arbejdsgrupper i gang, og inden for de næste par måneder har vi en 
forretningsplan, der bliver udgangspunktet for fremtiden, og udgangspunktet for at finde de 
nødvendige donationer og andre finansieringer. 

Jo mere finansiering der kommer som donation, jo bedre bliver forretningsmulighederne for 
fremtiden, og donationer skal komme inden 30/6 2015. 

Derfor vil alle de, der ikke er på listen som stiftere, og de, der er på listen, få en henvendelse 
om evt. at donere penge til fonden, og vi håber på, at vi har så store donationer som mulig i 
foråret, så Tystoftefonden har det absolut bedste startgrundlag. 
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EU's frølovgivning 
Sidste år gennemgik jeg EU Kommissionens forslag til en ny frølov meget grundigt, og hvad 
problemet var i forslaget. 

Forslaget bar tydeligt præg af, at populismen havde taget overhånd i en lovgivning, der reelt 
er meget teknisk, og den skal være teknisk, fordi formålet om forbrugerbeskyttelse er svært at 
håndtere. 

Det populistiske i forslaget var at fjerne nogle af de barrierer, der antageligt forhindrede visse 
såkaldte økologiske forædlere i at komme på sortsliste. Uden reelt at finde deres muligheder 
var der politiske ønsker om at vise handlekraft flere steder i Europa, og derfor skulle 
lovgivningen ændres til noget, der var svært rent teknisk af gennemføre. 

Når Kommissionen så kommer med et forslag, hvor alle detaljer ikke var beskrevet, hvilket 
var både godt og skidt, men i bund og grund vidste ingen, hvad der blev vedtaget. 

For et år siden var Europaparlamentet i fuld gang med at behandle forslaget, og der kom i alt 
1637 ændringsforslag, mange af de samme, en del rigtig gode ændringsforslag, men de fleste 
var totalt ødelæggende for hele lovgivningen og for en moderne frøbranche i EU. 

Da Parlamentet nåede til afstemningen, havde de stemmelister at gå frem efter, men da jeg så 
dem, var jeg ikke i tvivl om, at vi måtte anbefale MEPerne at stemme det ned, selvom det 
aldrig tidligere var sket. Kun meget få kendte konsekvenserne af mange ændringsforslag og 
risikoen for det gik helt galt, var for stor. Vi gik i sidste øjeblik ind og anbefalede det samme 
som de grønne og dem, der ønskede alt bare skulle være frit, hvis man var lille og økolog osv. 
Det førte til, at Europaparlamentet for første gang i historien nedstemte et forslag, og 
umiddelbart efter kom Europarlamentsvalget. De grønne håbede, at det så ville blive et emne i 
valgkampen, men det viste sig, at det grønne emne overhovedet ikke havde interesse ved 
parlamentsvalget, og de grønne partier fik noget af en lussing.  

 

Skal vi i dag evaluere forløbet siden arbejdet startede for 5 år siden med de første konferencer 
om en ny frølov, der også dengang blev kaldt forenkling af EU's lovgivning, så var der noget, vi 
fejlvurderede. 

 

 Vi var meget fokuseret på, at alt skulle foregå i statslig regi, og at der skulle være ens 
regler for, hvor meget staten måtte finansiere i forhold til gebyrfinansiering. Her skulle 
vi have tænkt os lidt mere om, fordi det jo var en hollænder, der dengang sad og lavede 
forarbejdet, så vi skulle have brugt kræfterne på at tilpasse hans ide. Et flertal i 
Ministerrådet havde jo sagt til Kommissionen dengang, at ved forenklingen skulle 
reglerne føre til færre statslige udgifter. COPAs holdning var dengang, at staten skulle 
finansiere alt, hvilket jeg dengang accepterede at arbejde for, mod at vi fik opbakning 
til alt andet om græs. 

 Kommissionen var også generelt blevet pålagt at have liberaliseringsbrillerne på og se, 
hvad de gjorde ude i verden, og om lovgivninger overhovedet var nødvendige. Der var 
nogle, der talte for, at hele lovgivningen bare blev fjernet. Det bakkede de grønne 
meget op om. Vi troede dengang, at det var, fordi de var imod de multinationale 
forædlerede, hvilket de også sagde. Vi stod fast på, at der skulle være en stærk 
lovgivning til beskyttelse af forbrugerne, og at fornyelsen skulle ske i form af bedre 
forbrugeroplysning, altså mere information i sortslister til landmandsbrug. 
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 Der var politisk ønske om større biodiversitet. De grønne argumenterede mod, at det 
var umuligt for økologiske forædlere. Vi afviste fuldstændigt og sagde kun, at 1600 nye 
sortsanmeldelser om året måtte være biodiversitet nok.  

 

Set i bagklogskabens klare lys kan vi i dag konstatere, at COPA i et flot samarbejde med ESA 
fejlvurderede situationen. Vi havde ikke den nødvendige kontakt til de grønne. Vi forstod ikke 
de spinkle budskab fra de grønne. Vi kunne måske have løst problemet, inden det blev politisk 
populisme. 

Samtidig tog vi alt for sent fat i europaparlamentarikerne, for vi begyndte først rigtigt at 
lobbyere over for dem, da de havde fået forslaget, og da vi kom rundt til MEPerne, kunne vi 
høre, at de grønne havde grædt længe ved deres skuldre om, hvor forfærdelige alle vi andre 
var. 

 

Nu har vi fået et nyt Europaparlament med et andet flertal, der er mindre grønt og økologisk. 

Vi har også fået en ny Kommission, der bestemt ikke har det grønne på dagsordenen. 

Derfor har vi været spændte på, hvad Kommissionen ville. 

Ville de genfremsætte forslaget, evt. med lidt ændringer, eller ville de komme med et helt nyt 
forslag, hvilket ville kræve en helt ny proces og komme til at tage flere år. 

Mine anbefalinger her i efteråret til den nye kommission og til dem, jeg kendte i 
Ministerrådets formandskab, har været, at vi havde en udmærket frølov, der måske kunne 
bruge en modernisering, men ingen liberalisering, da der jo var tale om en 
forbrugerbeskyttelse. For at økologerne kunne bruge de heterogene sorter, var der lavet en 
midlertidig forsøgsordning, så før vi kendte resultat af denne forsøgsordning, var der ingen 
grund til at komme med noget forslag. Der er jo også mulighed for små tilpasninger af den 
nuværende frølov, hvis vi ønsker det, og det kunne man jo lave forsøg med, så et nyt forslag 
var funderet i erfaringer frem for teori og politiske drømme. 

Vi konstaterede så lige før jul 2014, at der ikke stod noget som helst i kommissionens 
arbejdsprogram, så der sker ikke noget radikalt de førstkommende år. 

Dermed ikke sagt, at vi kan holde ferie, nej tværtimod, for vi skal ikke en gang til tages på 
sengen. Vi er nødt til at bruge de nødvendige kræfter på oplysning af embedsmænd og 
politikere i Bruxelles. Vi skal gøre som de grønne politiske organisationer, de er på hele tiden 
og gentager det samme budskab igen og igen og igen og igen og igen og det bliver ikke mere 
rigtigt af, at de gør det igen, men det virker.  

Vi er nødt til at gøre det samme, og vi er begyndt! 

 

 

CAP reformen 
CAP reformen har selvfølgelig også indflydelse på frø, men ikke nær så meget, som det kunne 
have fået af negativ karakter. Det er nu, efter vedtagelserne, man skal vurdere effekten af den 
politiske indsats, for hvad fik vi f.eks. afværget. 
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1. Vi fik tilpasset formuleringerne med græs, så flerårige græsfrømarker ikke blev 
permanet græsareal. 

2. Vi fik tilpasset formuleringerne med græs, at græsarealer, der havde ligget mere end 5 
år, aldrig mere måtte omlægges, hvilket havde taget 25pct. af EUs græsmarker ud af 
omdrift. 

3. Vi fik tilpasset, at frømarker kunne være flerårige. 
4. Vi fik reduceret muligheden for en højere koblet støttemulighed, så det blev muligt at 

give særlig koblet støtte til frøproduktion. 
5. Vi fik indført, at frømarker og udlægsmarker kunne være miljøfokusarealer. Den 

danske implementering er divergerende.  

 

Sagt på en anden måde, så ville det  have været rigtig svært for markfrø i Europa fremover, 
hvis ikke nogen havde kæmpet græssets sag. Kampen har ikke kun været over for EU 
Kommissionen og politikerne, det har også været en kamp internt i det europæiske 
landbrug, da det kun var meget få, der overhovedet fattede, at de oprindelige skrevne 
linjer fra Kommissionen var problematiske. 

Det er nu bagefter, man kan se, at det var en god investering at bruge så mange timer på at 
møde, deltage i konferencer, holde indlæg, fortælle, forklare, diskutere, invitere til frokost 
og hvad man ellers gør som lobbyist. Af og til når man sidder i flyet tilbage fra Bruxelles, 
kan man tænke, ”hold da kæft et ressourcespild eller spild af tid”,  men der er intet 
alternativ til at kæmpe for det, man mener er rigtigt. Sådan er dagens demokrati bare. 

 

COPA og ESGG 
Der er ingen tvivl om, at COPA/COGECA er en meget stærk organisation, der vægter tungt i 
det EU politiske. 

Det er med COPA som så meget andet, at nogen skal gide at gøre noget, hvis man skal have 
indflydelse. 

I den danske frøbranche lægger vi stor vægt på dette arbejde, hvilket betyder, at vi også har 
den største indflydelse på det arbejde, der udføres ang. COPAs holdninger på frøområdet. 

Det har haft enorm betydning under behandlingen af f.eks. frøloven. 

Vi kan klart konstatere, at frøbranchen i EU er meget trængt. De, der kommer til vores møder i 
COPA/COGECA og ESGG, har mere og mere med interesse for korn og kun lidt frø.  

De andre lande bliver mindre glade for Danmark, fordi de klart mener, at vi stjæler deres 
frøproduktion. Der er ingen tvivl om, at de får deres informationer fra de frøfirmaer, de har 
kontrakt med, og de har åbenbart fortalt en masse skidt om de danske frøfirmaer, og at DLF 
og DSV (Hunsballe) bruger særlige pengetanke til at udkonkurrere andre landes 
frøproduktion med. 

Min opfordring til vores kollegaer i de andre lande har været at presse deres firmaer til 
rationaliseringer og fornyelser, for de har stået stille i de sidste 20 år, i modsætning til vores 
firmaer, der er topmoderne. Derudover er det deres kontrakter, der ødelægger dynamikken i 
deres produktioner. 
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Denne store forskel blive mere tydelig hvert år og kan virke som en god ting for Danmark, da 
vi er meget dominerende, men sådan er det ikke helt. Vi skal gå mere og mere på listefødder 
og være meget behjælpelige over for de andres problemstillinger, for ellers er de ikke med. 

Selvom vi har løst minor use problemet i Danmark, og det ene og alene er et rent nationalt 
problem, er vi nødt til moralsk at hjælpe vores kollegaer i Frankrig og Italien og komme med 
hjælpende ideer til de forhandlinger, de har med deres myndigheder. 

Det er vi nødt til, for vi ønsker jo også deres hjælp til vores problemstillinger til f.eks. 
plænegræs, selvom vi snart er de eneste, der dyrker planegræs. 

 

Flakkebjerg 
Flakkebjerg bliver i Flakkebjerg. 

Efter sidste universitetsreform kom Flakkebjerg ind under Århus Universitet, og alt skulle jo 
bare være større for storhedens skyld. 

I Frøbranchen satte vi os totalt imod, at frøforskningen skulle flyttes til Jylland. Vores budskab 
var meget klart, at hvis de lukkede Flakkebjerg, ville vi flytte vores forskning til at andet sted i 
det østlige Danmark, fordi klimaet var afgørende for mange frøarter. 

Vi havde flere møder med ledelsen i Århus Universitet, og vi enedes om, at vi skulle være med 
til at skabe grundlag for, at Flakkebjerg udviklede sig positivt. 

Det har vi gjort. Vi bakker fuldt op med ideer, sparring og bevillinger til forskning på 
Flakkebjerg, og det gør vi, fordi forskningen på Flakkebjerg er toppen af verdensklassen. Det 
har de indset i Århus, så jeg er rigtig glad for den positive udvikling og den seneste udmelding 
om en fremtidig satsning på Flakkebjerg fra universitetets side. 

Det bliver faktisk interessant at se udviklingen i fremtiden, om der f.eks. kommer synergi 
mellem Flakkebjerg og Tystofte. 

Sydvestsjælland bliver nu verdens førende frøklynge eller Growing Seed Closter.  

Nogle har udtrykt, at vi godt kan spare på frøforskningen, fordi vi nu ved alt. 

Det er en utrolig farlig tanke. 

Vi kan f.eks. tage de sidste 5 års forskning bare inden for rajgræs. 

Udbyttestigningen gennem årene er ikke til at tage fejl af, og især disse 5 år er der sket 
bemærkelsesværdige ændringer. 

Det er netop, når vi knækkede koden med lidt mere N, stråforkortning og svampebekæmpelse 
i kombination og på de rigtige tidspunkter, at det gav rigtig pote.  

Da vi havde set det, ja endda inden det var officielt videnskabeligt dokumenteret, var vi i fuld 
gang med at implementere det hos avlerne, og hurtig var det udbredt hos næsten alle avlere, 
og resultatet var markant. 

Nu skal vi så have et mindre areal, indtil vores kollegaer i andre lande nedsætter deres 
produktion, for de kan ikke hente de samme udbytter, som vi kan. 

Jeg vil ikke sige, hvad fremtidens forskning skal være, når nu vi er blevet så dygtige, men 
heldigvis har vi skabt en innovationslyst i frøbranchen, hvor ideerne hele tiden er langt større, 
end vi kan skaffe forskningsmidler til, så vi har altid noget at prioritere mellem.  

 



21 
 

Finansiering af frøforskningen 
Den danske frøbranchen er kendt for sin meget målrettede og 100 pct. uvildige forskning, 
fordi vi udelukkende fokuserer på bedste output i forhold til input og for at få implementeret 
ny viden hurtigt. Intet andet! Vi giver også penge til økologi, hvis der er markedsmæssigt 
belæg for det. 

Finansieringen af forskningen er basisfinansieret fra Frøafgiftsfonden, og de penge stammer 
fra den årlige opkrævning af 2 promille af frøavlernes afregningsbeløb. 

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, som landmændene kan 
drage nytte af. 

De to store forskningsprojekter, der trækker det meste på nuværende tidspunkt er ”30-30 i 
2020” og ”Endnu en spinatsucces”, der er to store flerårige GUDP projekter. Derudover er der 
flere andre mindre forskningsprojekter, og langt det meste universitetsforskning er placeret 
på Flakkebjerg.  

Den anden store gruppe udbetalinger går til SEGES (Videncentret for Landbrug), der igen 
medfinansierer og styrer næsten alle andre frøforsøg i de forskellige landsdele i Danmark. Det 
er de mere praktisk orienterede forsøg. Derudover står de også for vidensindsamlingen samt 
en masse afprøvninger og ansøgninger vedr. bekæmpelsesmidler. 

Frøafgiftsfondens basisfinansieringer vil være tæt på umulige at undvære i frøbranchen, og vi 
gør alt for at holde politikere vidende om, hvilken betydning for milliardeksporten 
finansieringerne har, og hvis de tages væk af politisk populistiske grunde, så går det rigtig 
stærkt den forkerte vej. 
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Tendensen gennem tiden viser klart, at de penge, som politikerne mener er statens, og som de 
med deres yderst begrænsede viden om vores og pengenes virkelighed mener skal bruges 
mere efter deres ønsker, baseret på politisk tro, er forkert. 

Grafen viser meget klart, at vi frøavlere betaler nogle penge ind til fremtiden. De bruges til 
forskning, de skaber vækst og de genererer flere penge til forskning, som vi jo beviseligt er 
bedre til at administrere for samfundet. 

  

  

Sortsundersøgelsen og prissammenligningerne 
Sortsundersøgelsen udkom i december og prissammenligningen udkommer i det første 
nummer af Frøavleren 2015. 

 
 

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 enighed i, virker til alles tilfredshed.  

Prissammenligningen har tre firmaer, DLF, DSV og Barenbrug med i undersøgelsen. Vi skal 
huske på, at det er høståret 2012/2013, der sammenlignes. 

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. Det er stadig lige netop det her vi gør i Danmark, og som gør frøavlere 
misundelige i andre lande.  

Det er denne sortsundersøgelse og prissammenligning, der med sin uvildighed skaber 
åbenheden over for avlerne, så vi ikke bliver snydt. 
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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.   

 

 

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 niveau er der ikke andre organisationer i 
Danmark, der besidder. 

L&Fs image kampagne har ført til en markant bedre accept af vores erhverv i befolkningen. 

Vi er i den grad på rette vej, men vi skal passe på vores organisation. 

I andre lande har interne bondekampe smadret velfungerende organisationer, og 
efterfølgende har disse landes landbrug ikke haft indflydelse på noget som helst.  

Et eksempel kan være Holland, der i dag er meget svagere end før LTO, og de har ikke engang 
nogen, der varetager de hollandske frøavleres interesser længere. Det var strid om penge, der 
dengang skabte splittelsen i Holland. 

Vi risikerer at ryge i samme båd, hvis vi ikke tænker os rigtig godt om hele tiden.  

Vi skal kun bruge kræfterne på at kæmpe landmandens sag. Det er sygt at bekæmpe L&F. 

Hvis man er uenig i noget, så kan det ændres inde fra, hvis man har de rigtige argumenter. 

Vi var f.eks. uenige i kontingentstrukturen, men det er nu løst. 

For Frøsektionen og andre sektioner er der kommet en klar afgørelse på, hvad man kan nyde i 
forhold til, hvad man yder i L&F, og det er nu ens for alle sektioner i L&F.   
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Bladet Frøavleren og kontingentet. 
Frøavleren udkom 5 gange i 2014, og igen med alle udgaver som både trykte og elektroniske.  

Det har fungeret rigtig godt i 2014, og det vil fortsætte fremover. 

 

Formandens FrøNyt er udkommet 8 gange i 2014. Det udkommer hver gang, der er noget, 
som vi mener skal ud her og nu. Jeg vil indrømme, at der nok burde være flere, men det er 
ikke altid, der er den nødvendige tid til at producere en udsendelse. 

Vi er ikke på nogen måde professionelle til at lave nyheder eller film eller nyhedsindslag, men 
vi gør vores bedste.  

Vi har også stadig vores redaktionsudvalg, der har fundet 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 til et 
rimeligt niveau. 

 

  Frøsektionen 

Foreløbigt 
Regnskab Jan-Dec 

  - 1.000 kr. -   

  Indtægter           

  

 
Tilskud LF's primærside          528  

  

  

  

 
Kontingent          562  

  

  

  

 
Andre indtægter   

            
7  

 

   
1.097    

  Udgifter   
   

  

  

 
Faglige aktiviteter   

   

  

  

 
Kontingenter mv.              -    

  
  

  

 
Frøavleren, prod., distribution           210  

 

        
210    

  

 
Folkevalgt ledelse   

   
  

  

 
Honorarer   

          
91  

  
  

  

 
Rejser, møder   

          
44  

 

        
135    

  

 
Sekretariat   

   
  

  

 
Rejser, møder, repræsent.   

          
82  

  
  

  

 
Sekretariat i L&F          437  

 

        
519    

  Udgifter i alt   
  

     864    

  Resultat   

  
     233    

 

Som det kan ses i tabellen, er bladet den største udgift af vores kontingentmasse, og de senere 
års stigning er nu stoppet.  

Vores kontingent er uændret, og vi har en stabil økonomi i Frøsektionen. 
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Lokalforeningerne 
Det er ikke nemt at drive en lokalforening i dag. Det historiske fundament for Frøsektionen er 
som det er de fleste bekendt, De Samvirkende Danske frøavlerforeninger, der for 20 år siden 
var et samvirke mellem 15 lokale selvstændige frøavlerforeninger og en landsdækkende 
havefrøavlerforening. I visse områder havde lokalforeningerne direkte samarbejde med andre 
foreninger som landboforeninger, husmandsforeninger eller 12 mandsforeninger.  

De lokale foreninger skal have den kæmpe ros, at det er lykkedes at holde så mange 
medlemmer, som vi trods alt har.  

Jeg ved godt, at det er svært at holde interessen oppe og hele tiden kæmpe for at finde nye 
medlemmer eller at holde på de gamle, især hvis banken sidder og kræver alle udgifter væk. 

Der er heller ikke noget unaturligt i, at foreningerne laver fællesarrangementer og slår sig 
sammen, hvis de mener det giver større effekt eller bedre grundlag for fælles virke. 

I gamle dage skaffede man sig medlemmer på at skælde ud og råbe op om en masse negative 
ting, hvilket jeg kan se igen er blevet populært i andre dele af landbruget. 

Den højtråbende og mindre lødige stil er ikke noget, vi har valgt i Frøsektionen, fordi vi klart 
mener, at der kun er en vej til succes, og det er gennem samarbejde. 

I de samarbejder, vi deltager i, finder vi løsninger på alt, måske ikke de bedste, men 
alternativet havde altid været værre. Det er ikke det samme som, at vi altid står bag den 
endelige løsning, men vi har begrænset skaden.  

Derfor håber jeg, at I lokale medlemmer og bestyrelsesmedlemmer vil udvikle konceptet til, 
hvad der passer bedst i jeres områder, så grundlaget for Frøsektionen ikke forsvinder. 

Jeg kan godt sige, at jeg er stolt af det arbejde, I gør, fordi det HAR betydning, mere end I tror, 
og jeg er glad for den sparring, vi har med jer. Det engagement, I lægger i lokalforeningerne, er 
også med til, at det at være frøavler er noget særligt.  

Tak for jeres indsats og jeg håber I kæmper videre. 

     

En samlet frøbranche 
Det gik ellers lige så godt for landbruget i 2013, hvor vi var blevet en god forretning for 
samfundet. Vi var begyndt at blive tålt af samfundet. 

Det er bemærkelsesværdigt, at resten af samfundet er så tavse, eller politikerne bare tørrer 
landbrugets pressede situation af på for stor gæld i landbruget. 

Helt reelt bløder vi nu for en storpolitisk forfejlet overreaktion, der er løbet ud af kontrol. 

I Frøbranchen er vi ikke ramt af den russiske boykot, og selvom lagrene er store med 
nedadgående priser til følge, så er det stadig godt at være frøavler og har været det i flere år. 

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 & Energi, med Niels Peter Nørring 
som direktør og Søren Korsholm som leder i afdelingen for Klima/Energi/Planter. 

Det giver en stærkere synergieffekt i arbejdet og giver store fordele, når der en gang imellem 
skal skiftes medarbejdere 
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Christina Bøje, Thomas Holst, Barthold Feidenhans’l og Inger Mikkelsen 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 produktionen.  

Det er så ikke sådan, som nogen har udtalt, at vi bare laver det forskellige arbejde for vores 
egen skyld. Nej, hele tiden tilpasser vi arbejdsopgaverne, og Christina Bøje sidder f.eks. ikke 
og laver der samme som forgængeren gjorde. 

Det samme gælder Thomas Holst, der for Frøsektionen hele tiden sikrer, at opgaverne bliver 
løst, uden det nødvendigvis er Thomas der udfører opgaven. Det gode er, at når noget skal 
udføres, eller når der skal skrives til en minister eller hvad det er, så er der fire til at sikre, at 
det vi sender, er korrekt. Ingen kan anfægte vores troværdighed.    

Det er jeg utrolig glad for, og jeg takker alle og enhver i branchen for dette samarbejde, der 
sikrer, at vi har en fælles kurs fremad. 

Hvis jeg skal pege på noget, der kan ændres, vil det være et ønske om mere forebyggende 
lobbyarbejde, og det må gøres så effektivt som muligt, efter hvad der er ressourcer til.  

 

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 alt det faglige, statistisk og 
sekretariatsarbejde.  

Tak til alle, og med disse ord vil jeg se frem til endnu et positivt spændende frøår. 

Tak for din tid! 

 


