
  
 

 

Frøsektionens 

Årsmøde 2016 
Fremtiden er endelig lys 

Thor Gunnar Kofoed 

Formand 

 



 

Frøsektionens Årsmøde 2016 ii 
 

Indholdsfortegnelse 

Frøsektionens Årsmøde 2016 ...................................................................................... 1 

Indledning ............................................................................................................. 1 

Betydningen af en organisation ................................................................................... 3 

Ny regering, ny tidsalder! .......................................................................................... 4 

Frøkonferencen ....................................................................................................... 5 

Dansk frøforskning og forsøg ..................................................................................... 7 

Bedre rammebetingelser ........................................................................................... 10 

EU ...................................................................................................................... 11 

Nye forædlingsteknikker og GMO .............................................................................. 12 

Patenter på plantegener............................................................................................ 13 

COPA/COGECA .................................................................................................. 15 

Styrelserne og udflytning .......................................................................................... 16 

Nordisk Genbank ................................................................................................... 18 

Produktionsåret ..................................................................................................... 19 

Afregningspriserne ................................................................................................. 22 

Relativ prisudvikling ............................................................................................... 23 

Havefrø ................................................................................................................ 25 

Frø er bedst ........................................................................................................... 26 

Ej medtaget i beretningen ......................................................................................... 27 

Dansk Frø ............................................................................................................ 28 

Samarbejdet i L&F og SEGES ................................................................................... 28 

Frøavleren ............................................................................................................ 29 

Frøsektionen ......................................................................................................... 29 

Fremtiden ............................................................................................................. 31 

Afslutning ............................................................................................................ 32 



Formandens beretning 

 

 

 

 

Frøsektionens Årsmøde 2016 1 
 

Frøsektionens Årsmøde 2016 

Fremtiden er endelig lys 

Indledning 
 

2015 blev det længe ventede forandringernes år, som vi har 

ventet på i rigtig mange år. 

Endelig har et flertalt i Folketinget turdet skære igennem og 

gøre op med 30 års miljødiktatur, der desværre ikke ændrede 

sig i takt med, at den faglige viden blev bedre. 

En del af miljødiktaturet fødte sig selv med viden fra 

institutioner, der var 100 % finansieret til at levere ”videnskabelig viden” om det, de ”frelste” 

ønskede. Landbrugets modvilje til at deltage i løsningen i firserne førte til, at det var dem, der intet 

vidste om landbrug, som tog hele banen og udviklede ”den rigtige miljøpolitik”, og i modsætning 

stod landbruget og intet ville. Det er nok årsagen til den meget dybe splittelse, vi har i Danmark 

mellem by og land, og det tager nok 30 år at komme ud af denne kedelige situation, før landbruget 

igen vil blive fuldt accepteret og respekteret for alt, hvad vi laver. Det sker dog kun, hvis vi er 

konstruktive medspillere i de kommende år. Hvis vi igen dummer os som i firserne, så vil vi nok ikke 

have meget moderne landbrug i 2050. 

Suspendisse potenti. 
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Når det er sagt, så var en strammere miljøpolitik dengang nødvendig, for vi havde en ufornuftig brug 

af pesticider, og den måde vi gødede på var langt fra klog, ikke engang i forhold til vores egen 

økonomi. 

Ser man på de forskellige sektorer i dansk landbrug, har frøbranchen klaret denne omlægning rigtig 

godt. Vi har formået at lægge en strategi, der skabte vækst samtidig med at vi opfyldte de danske 

politikeres ønsker. Nogen vil måske sige, at det jo var nemt for frøbranchen, men til dem er svaret 

nej. Hvis den danske frøbranche ikke havde skiftet strategisk tankegang, havde vi nok stået som i 

vores konkurrerende lande. Her har de endnu ikke fået samme tvungne reduktioner på inputsiden, 

der jo er omkostningssiden i vores produktion. Det har i høj grad været med til at gøre os mere 

konkurrencedygtige i forhold til vores konkurrenter. At vi så fik bedre udbytter oveni, er så bare helt 

fantastisk for os. 

Nu er problemet bare, at lige så gode og dygtige vi har været, lige så dumme kan vi være i de 

kommende år frem til  2018. De enorme udbyttestigninger de seneste 3 år er måske på basis af 

Moddus og svampesprøjtning. Forskningen siger 0,4 l Moddus nok er det sikreste, men rigtig mange 

bruger 0,8 l Moddus. 

Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2014 der blev offentliggjort lige før jul, viser igen stigning i 

pesticidforbruget i Danmark, og på en IPM konference i november 2015 fik vi direkte at vide, at 

frøproduktion har den største stigning i pesticidforbruget.  

Forbruget af plantebeskyttelsesmidler er et område, vi fortsat skal have opmærksomhed på, så vi 

fortsat kan sikre at være en miljøvenlig produktion. 

I Frøsektionen har vi set på denne udvikling med panderynken, og vi vil selvfølgelig aktivt forsøge at 

ændre billedet igen. 

 For det første vil vi forsøge at skabe vidensgrundlag for, at vi evt. kan minimere 

forbrugsstigningen også til gavn for at holde frøavlerens omkostninger nede.  

 For det andet vil vi selvfølgelig forklare, at frø stadig er en miljøvenlig afgrøde og selvfølgelig 

have videnskabelig argumentation med i tasken. 

Vi skal altid være på forkant, det gælder i marken, hos firmaet, i markedet, i forskningen og 

forsøgene og i implementeringen. Det gælder også i historiefortællingen til det omgivende samfund.   
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Betydningen af en organisation 
I Frøsektionen, Brancheudvalget for Frø, Landbrug & Fødevarer har vi nok verdens stærkeste 

organisationsstruktur. Det er ikke kun en påstand, men efter nærmere undersøgelse af, hvad de har i 

vore konkurrerende lande, Oregon,USA og New Zealand, hvor de er dybt misundelige på, hvad vi 

har i dag. 

I Oregon har de en frøavlerorganisation, men den er ikke lige sammenlignelig med Frøsektionen. 

Mange frøavlerne renser og sælger selv deres frø, og meget af det er ucertificeret. Derfor er der 

mange forskelligartede interesser, så det er meget lidt, organisationen tager sig af. De har også 

Oregon Seed Council (OSC), der næsten svarer til vores Brancheudvalg for Frø. OSC er talerør over 

for offentligheden, men med relativ begrænset indflydelse. Grunden er, at der er en så iboende kraft 

af selvstændighed i de fleste amerikanere, at fælles løsninger kun har begrænset opbakning. 

I New Zealand har de en frøavlerorganisation, der næsten kan sammenlignes med vores 

frøavlerforeninger for 20 år siden. Der er dog tale om ”seeds”, altså også korn. Det er de samme 

spørgsmål, de diskuterer i dag, såsom kontraktspørgsmål, enkeltsager om farmere der ikke er 

afregnet godt nok, og royalty til forædlere, hvis de ikke har kontrakt med et firma. Deres virke er 

tættere på det danske organisationssystem, end den amerikanske er, men de står alene. De har ikke 

samme interesser som f.eks. mælkesektoren, og de taler ofte med hver sin tunge. 

Nu er der begyndt at komme forslag om strengere miljøkrav i disse lande, og de står nu med store 

frustrationer, fordi de ikke har gennemslagskraft. De mangler alt den uvildige information, som de 

kan se, vi har i Danmark. 

Hvis man skal liste nogle få ting op, som de ikke har, men som vi betragter som en selvfølge: 

1. Uvildigt forsknings og forsøgsarbejde 

2. Uvildig dataindsamling og viden om landbrugsproduktionen 

3. Uvildig rådgivning af landmanden til landmandens bedste 

4. Udelukkende varetagelse af landmandens politiske interesse 

5. Fælles talerør for landmanden 

I stedet har de: 

1. Gødnings og kemifirmaer og andre salgsinteresser finansierer forskning og forsøg 

2. Kun lidt dataindsamling fra statens side. 

3. Gødningssælgere rådgiver om gødning, kemifirmaer rådgiver om kemi osv. 

4. Når nogen udtaler sig om frøavl, er det tit firmainteresser, ikke landmandens, 

5. Flere forskellige landbrugsorganisationer råber op om hver sit og tit modstridende  



 

Frøsektionens Årsmøde 2016 4 
 

Hvis vi ser på Europa, så findes der frøavlerorganisationer i flere af de andre lande, men idet deres 

produktion er begrænset i forhold til vores, er det også yderst begrænset, hvad de har af indflydelse. 

Det vi har i Danmark er  enestående. 

Det, at vi sidder meget tæt på regeringsapparatet og får vores ønsker igennem tæt på det, som vi 

ønsker, det er noget, de i andre lande misunder meget. 

Derfor skal vi kæmpe for vores frøavlerindflydelsesret. Vi skal fortsat kæmpe for at sikre opbakning 

hos frøavleren ved at sikre, at alle frøavlere forstår vigtigheden af, at de er medlemmer.  

Den styrke og centrale rolle, vi danske frøavlere gennem 100 år har tilkæmpet os, den skal vi ikke 

give slip på ved at lulle os selv i søvn, bare fordi det går rigtig godt! 

Ny regering, ny tidsalder! 
Eva Kjer Hansen kom i 2015 tilbage som fødevareminister og ikke nok med det, så fik hun også 

Miljøministeriet under sine vinger. Det var nytænkning i dansk politik og ikke helt ufornuftig. Man 

fjernede politisk den post, hvor en minister kun kunne gøre et godt arbejde, hvis ministeren brugte 

flere penge og begrænsede samfundets mulighed for at tjene flere. Ved dannelse af det nye 

superministerium er der kun en minister, der skal vide, hvad der skal til for at blive en samlet 

succesrig minister. Der skal være balance i politikken, og der skal være et godt miljø, samtidig med 

at der skal være mulighed for en landbrugs- og fødevareproduktion, der kan skabe de nødvendige 

arbejdspladser og eksportindtægter til de danske yderområder. Hvis man fjerner denne mulighed i 

Danmark, så vil samfundene i yderområderne dø. Ønsker storbyerne så at skulle leve af at klippe 

hinanden, og spørgsmålet vil så være, hvor længe de har hår.  

Et regeringsskifte betyder selvfølgelig meget for et erhverv som landbruget. Ja, det betyder endda 

meget, hvilken person der sidder i ministerstolen. 

Under SR regeringen havde vi flere fødevareministre, og perioden var ikke opløftende for 

landmændenes humør og tro på ministre, da fagligheden i embedsudførelsen var meget lille. Det var 

svært at se de var ministre for et fødevareerhverv, da de tordnede mere negativt over for netop dette 

erhverv, end miljøministrene gjorde. Stemningen steg kraftigt i en kort periode, da Karen Hækkerup 

overtog ministerstolen. Det varede desværre alt for kort, og så fik vi endnu en udskiftning på den 

ministerpost.  

SR regeringen havde 2 miljøministre. Set i bagklogskabens klare lys, så var Ida Auken en modig og 

dygtig minister, der faktisk var den første, der begyndte at gøre op med det firserskabte miljødiktatur. 

Hun skabte ideen til den intelligente miljøpolitik og nedsatte Natur- og Landbrugskommissionen, 
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der for første gang så med nye øje og nyeste viden på, hvordan vi kunne gøre. Rapporten var ikke så 

tosset endda, og Finansministeriet ville i dag helt sikkert have tilpasset den til Venstreregeringens 16 

punkts plan. 

Kirsten Brosbøl stoppede al modernisering og udvikling i miljøpolitikken, og firsernes gammeldags 

miljødiktatur vendte tilbage, endda med nye stramninger over for erhvervet. 

Man må sige, at det lykkedes SR regeringen at få landbruget helt i knæ. Det vil nok tage en 

generation at komme op af det dybe hul, vi blev sendt ned i. 

Bare det, at Eva Kjer kom tilbage i ministerstolen, fik humøret til at stige. Nogen begyndte dog at 

blive skuffede over hendes langsommelighed, da septemberterminen skulle betales, men i realiteten 

har der været rigtig fart på. 

Ministerierne skulle sammenlægges til Miljø- og Fødevareministeriet, og oven i det er det dette 

ministerium, der skal udflytte flest arbejdspladser. 

Dagene inden jul blev de borgerlige enige om en vækstpakke for landbruget, hvilket er fantastisk. 

Desværre er Socialdemokraterne ikke med i forliget. Ved at gennemføre vækstpakken som blok 

politik, vil landbruget fortsætte med at være en politisk slagmark for uvidende argumenter. 

Vi så det allerede, da Ida Auken skulle undskylde, hvorfor de radikale ikke var med i forliget. De 

argumenter, hun kom med, var stik mod det, hun selv stod og forklarede som det mest intelligente i 

hendes egen politik som miljøminister. 

Vi kan håbe på, at de på Christiansborg finder en vej til, at S kan komme med i forliget, så vi ikke 

skal have en tilbagerulning efter næste valg. 

Vi har dog også selv et ansvar for, om der kommer en tilbagerulning efter næste valg, og det vil jeg 

senere i beretningen komme ind på. 

Frøkonferencen 
Frøsektionen arrangerede i samarbejde med SEGES og AU Flakkebjerg den 11. og 12. november en 

frøkonference i Middelfart, der var målrettet vores medlemmer og andre med stor interesse for 

markfrø. Vi havde valgt ikke at tage havefrø med, da der ikke ville være tid nok i programmet på 1½ 

døgn. 

Ideen med frøkonferencen var at hente den nyeste faglige og praktiske viden i forhold til 

markfrøproduktion i hele verden. Det lyder af meget, men det er relativt nemt, fordi vi taler her om 

Oregon USA, New Zealand og Frankrig. Det skulle holdes op mod det, vi ved og gør i Danmark. 
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Efter konferencen er det blevet vurderet, at det var en af de mest informative frøkonferencer i nyere 

tid. Deltagerne fik virkelig et fantastisk billede af, hvad de ved og hvad praksis er i de andre lande. 

Der var lidt nyt vi kunne bruge, måske ikke så meget direkte i vores frømarker, men det var mere 

erfaringer fra andre lande, som vi kunne tage med i vores fremtidige forskningsprogrammer. 

Hvis vi skal nævne nogle overskrifter, der står klart tilbage i deltagernes hukommelse, så er det: 

 De er lige så fokuserede på markfrø som os 

 De har høje udbytter og høj kvalitet 

 De har meget højere forbrug af indsatsfaktorer end os 

 De har større problemer med resistens 

 Der var ikke rigtig nogen, der tog resistens seriøst 

 USA mangler penge til frøforskning, især uvildige penge 

 USA lever lidt under et perfekt frøklima, hvor alternativet er sværere 

 New Zealands forskning er meget topudbytte orienteret 

 New Zealand har meget fokuserede og dygtige frøavlere 

 Til næste konference vil vi have flere avlere fra udlandet med! 

 

Resistensproblematikken var nok det mest overraskende emne, der blev taget op, og det er noget, vi i 

den grad skal tage alvorligt. 

Hvis f.eks. resistens mod græsukrudt breder sig, kan enhver selv begynde at tænke over, hvordan vi 

laver topkvalitet af græsfrø.  

Resistens er desværre ikke et problem, der er de andres. Hvis de f.eks. i USA først får problemer med 

resistent græsukrudt, så går der ikke mange år, så vil vi også have det, da frøene jo flyttes over 

Atlanten i store mængder. 

På den anden side må vi jo erkende i Danmark, at enkelte landmænd begynder at se problemet i 

deres marker også. Den meget store hvedeproduktion, vi har i Danmark, der ikke alle steder bliver 

dyrket i de bedste sædskifter eller med den bedste sprøjtefører, det er nok vores største problem inden 

for resistens. 
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Det var også meldingerne fra de andre lande, at dårlig sprøjteteknik nok var det, der skabte det 

største resistensproblem. 

Der er ingen tvivl om, at Moddus giver et højere udbytte i græsfrøproduktionen nogen steder i 

verden, især når der samtidig svampebekæmpes. Det mest bemærkelsesværdig evar dog, at de i USA 

og New Zealand for det meste brugte 3,0 l Moddus/ha, mod vores op mod 0,8 l/ha. Sjovt nok viser 

forskning og forsøg i alle lande, at vi nok ikke får betaling for mere end 0,4 l/ha. Hvorfor bruger 

mange af os så 0,8 l/ha. i Danmark og 3,0 l/ha i andre lande? 

Det er tydeligt, at frøavlerne i alle lande bruger mere, end forskningen anbefaler.  

 

 

Dansk frøforskning og forsøg 
Efter frøkonferencen står det helt klart, at den meste og mest videnskabeligt korrekte frøforskning, vi 

har i verden, foregår i Danmark. 

I modsætning til andre lande, så har vi kun uvildige forsknings- og forsøgsresultater at arbejde efter. 

Der findes ikke nogen forskning, der er bedre og mere korrekt inden for vores lille område. Det skal 

vi som frøavlere være glade for, og vi skal bruge resultaterne, for vi har jo selv betalt. 

Når vi finansierer denne enestående forskning, så skal det også være den, som styrelserne arbejder 

efter, når de skal regulere vort erhverv. Det gør de faktisk også, og det er derfor, vi måske har det lidt 

lettere end i andre lande med at få lov til at bruge, hvad vi har behov for. 

En af hovedårsagerne til at vi har denne meget gode forskning, og at den er øget gennem de seneste 

15 år er så afgjort Frøafgiftsfonden. Når produktionen stiger, er beløbet også steget. Vi får godt nok 

penge fra Promilleafgiftsfonden, men ikke i forhold til det den øgede produktion gennem årene 

burde give anledning til. Vi må nok betragte det således, at vi skal være glade for, at vi ikke er blevet 

beskåret, som de fleste andre er blevet fra Promilleafgiftsfonden. 

Hvorfor bruger frøavlere i alle lande mere 

Moddus pr ha end forskningen 

anbefaler…….det er jo penge ud af 

lommen, hvis man virkelig kunne bruge 

mindre? 
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Som det tydeligt kan ses på figuren, så er der en jævn stigning i forskningsbudgettet, og vi har også 

været bedre til at geare midlerne med eksterne midler. Om det er klogt, begynder jeg at være i tvivl 

om, fordi det koster snart flere penge at få delfinansiering fra det offentlige, end man får i tilskud. 

Hvis der så samtidig er politiske betingelser for at få pengene, så skal man overveje, om det er det 

værd. 

Vi har lige fået afsluttet afrapporteringen på Forskningsprogram for frøavl 5. Det er 3 år efter 

afslutningen. Det er jo fantastisk. 

Med den nye forskningspakke med finansiering via GUDP midlerne er de bureaukratiske krav helt 

vanvittige, og ændres dette ikke fremover, vil spørgsmålet være, om vi overhovedet har kræfter til at 

søge og gennemføre et offentligt medfinansieret forskningsprojekt. 

Vi synger på sidste vers i de to nuværende forskningspakker ”3030 i 2020” og ”En ny spinatsucces”. 

Vi har valgt at forlænge forskningspakken, fordi der stadig er uafklarede spørgsmål, der nemmest 

kan afklares med det, der er i gang. 

Der er ingen tvivl om, at resultaterne af de seneste års forskning og forsøg, næsten ikke har fået tid til 

at blive skrevet ind i forskningsrapporterne, før vi som frøavlere har implementeret den.  

Brancheudvalget for Frø Brancheudvalget for Frø 

Plantekongres 2016 
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Oversigt over ind- og udbetalinger Frøafgiftsfonden 1991-2016 i 1.000 kr. 

Frøafgiftsfonden opkrævet I alt til Frøafgiftsfonden Forskning og forsøg fra Frøafgiftsfonden 

Ej medtaget: 

Tilskud fra Promilleafgiftsfonden (ca. 2 mio.) 

Indbetaling fra firmaer 2001-2006 
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Jeg tænker især på Moddus og svampebekæmpelsen, der jo i den grad har givet tons i lagerhallerne 

de seneste 3 år. 

Vi er nødt til at stille os selv det spørgsmål, om det nu også er rigtigt. 

På en dag om vækstregulering den 10.november på Flakkebjerg blev der vist udbytteniveauer for de 

forskellige mængder Moddus i forhold til N og svampebekæmpelse. 

Skal vi ikke bare sige det på den måde, at der fortsat er behov for at forske videre med dette 

spørgsmål, fordi det er stadig ikke 100 % sikkert, at det samme udbytteniveau kan opnås uden brug 

af Moddus og andre vækstreguleringsmidler, hvis man f.eks. gøder på en anden måde. 

New zealandske forskere går meget op i ”closing date”, altså den dag, de starter frøproduktionen i 

marken ved at fjerne fårene og give gødning. De taler om udsat ”closing date” og derefter mere 

startgødning og sengødskning, så får de mindre svampetryk og kan reducere vækstreguleringen.  

Der er altså alternativer til kemien. Det skal der forskes meget mere i, når vi skal sammensætte en ny 

forskningspakke i det næste års tid. 

Når vi skal sammensætte en ny forskningspakke, er vi også nødt til at sætte fokus på resistens, som 

jeg tidligere har nævnt. Selvfølgelig ved vi lidt om forebyggelsen, men vi er nødt til at have stærkere 

dokumentation på, hvordan vi med sprøjten evt. kan skabe eller helst undgå resistensudvikling. 

Vi er også tvunget til at have et meget stærkere videnskabeligt grundlag for evt. at kunne gå til 

regeringen med en påstand om, at lovgivningen måske er årsag til en hurtigere resistenseudvikling. 

Der kan godt argumenteres for, at resistens er et generelt markbrugsproblem, hvilket det i høj grad 

er, og der bliver også set på det. 

Frøavleren har bare en altafgørende interesse i at reducere resistens så meget som muligt, ellers ryger 

grundlaget for vores produktion, og derfor er vi mere fokuseret på det. Vi er nok også mere 

målrettede på at finde løsninger i vores forskning, der hurtigere kan implementeres end andre 

planteavlere. Derfor vil vi også fortsat søge hjælp i Promilleafgiftsfonden til forskningen. 

Samlet mener jeg, at vi kan være rigtig stolte af det store gode forsknings- og forsøgsarbejde, der 

bliver lavet alle steder, også det der bliver delfinansieret af firmaerne. 

Husk, uanset om basismidlerne kommer fra Frøafgiftsfonden, frøfirmaer, eller hvor de kommer fra, 

så er det jo frøavleren, der betaler. I skal nok få at vide, hvis der er et frøfirma i Danmark, der ikke 

betaler til Frøafgiftsfonden. Vi kan ikke have produktion i Danmark, der ikke er med til at finansiere 

vidensudviklingen i Danmark.  
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Bedre rammebetingelser 
Der er ingen tvivl om, at den danske lovgivning er en begrænsning for produktionen generelt, og at 

den nye regering virkelig tager fat og forsøger at ændre det til det bedre. 

16 punkts planen bliver ikke gennemført på en nat, det er noget, der kommer langsomt ad åre. 

Vi får dog lidt mere kvælstof til næste år! 

Fantastisk, ja, men pas på. 

I Danmark har vi på trods af, at vi har verdens strengeste miljøregulering, øget vore udbytter i frø 

mest i forhold til andre lande. Vi har også talrige forsøgs- og forskningsresultater, der klart viser, 

hvor det økonomiske optimum er, når det gælder kvælstof. Der er tendens til at hjælpestoffer evt. 

kan øge udbyttet ved mere N, men langt fra altid. 

De bedre rammebetingelser stiller endnu større krav til vores dygtighed og vores kendskab til vores 

jordtyper forskellige steder i marken.  

I tabellen skal vi lægge mærke til ”Andre frø”. 

 

Hvis vi går 3 år tilbage, var den gule og røde farve næsten væk, fordi vi næsten ikke brugte 

vækstreguleringsmidler eller svampemidler. Dengang kunne vi med fuld belæg sige, at frø var en 

meget miljøvenlig afgrøde, men det har ændret sig drastisk. Det kan blive et problem for 

omdømmet. 
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Taber vi nu hovedet og glemmer den ekspertise med lavt input produktion, vi har opbygget, så er det 

ikke sikkert at udbyttet stiger, men det er helt sikkert, at udgiften stiger. Husk også, at økonomisk 

optimum flytter sig i de kommende år, hvis vi skal gennem en årrække med et lavere prisniveau. 

En anden grund til, at vi virkelig skal tænke os om er, at denne regering ikke sidder evigt. Hvis der 

om 3 år kommer statistikker frem, der viser et større gødningsforbrug og et markant øget forbrug af 

pesticider, især i frøavlen, så vil vi blive udråbt som en miljøfjendsk afgrøde. Det er faktisk en 

advarsel til hele planteavlen, at hvis vi ikke behandler de bedre rammebetingelser med største viden 

og fornuft, så får vi virkelig problemer næste gang, der kommer en rød regering, for de er ikke med i 

forliget. De skal ud og kritisere 16 punkts planen, og hvis der er stigning i forbruget, så skal de ”gøre 

noget ved miljøsvineriet”. 

Derfor er det afgørende nødvendigt, at vi opfører os fornuftigt og bruger vores viden til at udnytte de 

bedre rammebetingelser på bedste måde! 

EU 
Der sker rigtig meget inden for vores område i EU, men det er ikke så negativt, som det vi tidligere 

har været udsat for. 

Generelt når vi taler EU, så er EU reglerne en ting, og de kan være kedelige nok, men det er ikke 

ensbetydende med, at alt det, der besluttes i EU, er dårligt. 

Alle forordninger skal implementeres direkte i EU, og der skal vi til EU for evt. at ændre på det. En 

ændring vil i hurtigste tilfælde tage 5-7 år. Der er dog i forskellige forordninger nationale muligheder 

for at implementere særlige tolkninger, og det er ikke altid godt for Danmark. 

I direktiverne er der derimod større spillerum for nationalstaterne, og her har vi i mange år haft 

problemer med den danske stat. 

Heldigvis har det ændret sig inden for frøbranchens område. Vi har nu et fantastisk samarbejde med 

vore styrelser om det arbejde, de udfører, så nu er vi faktisk blevet bedre stillet end vore kollegaer i 

andre lande. 

Sidste år ved årsskiftet, vidste vi kun, at EU Kommissionens forslag om en ny frølov var forkastet af 

Europaparlamentet. Gennem året har der været forskellige sonderinger, og Kommissionen har holdt 

kortene tæt til kroppen.  

Vi har haft flere møder med dem, og i dag må vi vurdere, at et nyt forslag ikke er lige om hjørnet. 

Det ser ikke ud til, at de går tilbage til en fuser. Derfor må vi konkludere, at hvis der skal ske 

ændringer, så er det en helt ny proces. Først skal stakeholderne høres, så skal der laves rammeideer, 
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der skal høres, derefter skal der laves forslag for den endelige politiske proces. Det vil nok ikke blive i 

denne EU-Kommissions periode. Måske vil en ny EU Kommission sætte det på arbejdsprogrammet, 

hvis nogen kræver det, og det er der ikke i dag. 

Vi har en relativ god frølov i EU i dag, der godt nok er et direktiv, men den har virket rigtig godt i 

mange år. Fra erhvervets side har det været muligt at tilpasse tingene, så rationaliseringer har været 

mulig i takt med ny viden. 

Der er et område, hvor der er utilfredshed, og det er i særlige økologiske kredse i Europa, hvor man 

ønsker noget mere end de generelle EU regler. Vi har diskuteret det meget i Danmark også, nemlig 

de såkaldte økologiske forædlere, frøsamlere og frøbyttere, der jo så lovgivningen som en 

begrænsning for deres virke. Derfor er lobbyen fra dem også fortsat meget stærk over for EU 

Kommissionen.  

Det kunne være ønskværdigt, hvis man i andre lande også løste dette lille problem med disse 

økologer og organisationer. Helt reelt behøves der hverken lovændring eller særlig lovgivning for 

dem. Den etablerede frø og udsædsbranche behøver ikke at være bange for dem, for de er ikke og vil 

aldrig blive nogen trussel for os. Man kan også sige det på en anden måde, at hvis moderne 

forædlere ikke selv tror på, at deres dyrt forædlede sorter kan konkurrere i markedet med det 

ældgamle materiale, der evt. er sorteret lidt i, så har de et problem. 

I Danmark fandt vi en løsning, hvor den danske bekendtgørelse blev justeret, hvor man undtog  

hobbysegmentet (frøsamlere og frøbyttere), for i frøloven står der direkte, at det kun gælder for de 

professionelle, altså dem der lever af det. 

Jeg tror på, at hvis man ikke ser spøgelser i sektoren i dette spørgsmål, så vil de kunne leve deres 

stille liv, som de vil, og vi kan udvikle vores sorter og marked, som vi vil, uden lovændring. 

Nye forædlingsteknikker og GMO 
Der findes i dag nye forædlingsteknikker, new breeding techniques (NBT), der kan måle sig med 

GMO, men spørgsmålet er, om de så er GMO. 

Frøsektionen har været med i en lille ekspertgruppe i Danmark, hvor der var 2 universitetsfolk, 2 

forædlere, 2 fra L&F, hvoraf jeg var den ene. 

Meningen var, at vi skulle sætte os ned og nøgternt vurdere, hvilke teknikker der er GMO, og hvilke 

der bestemt ikke er GMO. 

Vi fandt også en skillelinje, der anbefaler, hvilke teknikker vi fra i morgen kan tage i anvendelse, 

hvilke der er tvivlsomme, og hvilke der bestemt er GMO. 
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Grundlæggende kan det forklares meget enkelt. 

 Hvis et gen med præcisionsværktøjer bliver klippet op og det ved hjælp af plantens egen hjælp 

smeltes sammen igen, så er det ikke GMO, selv om der falder et kort stykke af genet ud eller 

bliver tilføjet en stump DNA. Det kan i øvrigt ikke spores på nogen måde.  

 Det samme gælder nok, hvis et helt gen klippes ud og sættes tilbage i samme art. 

 Hvis der tilføjes et gen fra en anden planteart (organisme), så er det GMO.    

Arbejdsgruppens notat, der er dybt respekteret af rigtig mange i EU kredse, er kommet vidt omkring. 

Jeg har haft flere møder med mange forskellige i EU apparatet, og de er meget enige i den opdeling, 

og nu håber vi bare, at, når EU Kommissionen i foråret offentliggør deres juridiske fortolkning af 

direktivet, så er det tæt på det danske notat. 

Hvis vi får lov at bruge NBT i planteforædlingen i EU, så vil det langt hen ad vejen være et alternativ 

til GMO. 

NBT er meget billigere at arbejde med, og det skulle ikke være særligt svært. Det betyder, at alle de 

over 360 planteforædlere der i alt er i EU, får mulighed for at sætte fuld fart på forædlingsarbejdet. 

Det vil skabe en enorm konkurrence mellem forædlerne, hvilket kun vil være en fordel for os 

landmænd, fordi der bliver et større udvalg af nye gode sorter. 

Patenter på plantegener 
Det Europæiske Patentkontor (EPO) har i 2015 indstillet, at der blev givet patent på naturligt kendte 

gener i broccoli og tomat. Der er ikke tale om noget designet gen, der er sat i med GMO, for så 

havde det måske kunne være berettiget, hvis der var skabt noget nyt, men det er der ikke. 

Alligevel har EPO indstillet, at der gives patenter på det, hvilket efter rigtig manges mening ikke er 

lovligt i forhold til EU's patentlovgivning. 

Derfor har vi deltaget i seminarer, høringer og møder det sidste års tid om, at EPO’s afgørelse er 

forkert, og at vi ikke ønsker patenter for plantesorter overhovedet, fordi vi har en fantastisk 

sortsbeskyttelseslovgivning (CPVR) i EU, der også er tilpasset internationale regler under The 

International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). 

CPVR er et bedre system end patentsystemet, fordi i CPVR findes der ingen begrænsninger eller 

udelukkelsesmuligheder. Selv den nyeste sort en forædler sætter på listen, må alle arbejde videre med 

i deres forædlingsprogrammer. Det er medvirkende til, at vi har mere end 360 forædlere i EU i dag 

plus universitetsforædling i visse lande. 
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Modsætningen er USA, der benytter sig af patentsystemet, hvor en forædler kan blokere for, at andre 

arbejder videre med deres ny anmeldte sort. Det vil sige, at den forædler, der kommer først og har 

penge til at sagsøge andre forædlere, vinder. For 30 år siden var der lige så mange forædlere i USA 

som i EU, men i dag er der kun 4 betydningsfulde. Studerer man deres budgetter, så bruger de 

antageligt flere penge på advokater, end de bruger på at forædle. De har altså et system, der sætter 

mere fokus på aktionær profit, end på kvaliteten i planteforædlingen til fordel for landmanden og 

samfundet (fødevareproduktionen).  

Af disse grunde er vi imod patenter fra landmandssiden i EU, og vi er enige om denne holdning i 

Danmark. 

Hvis nogen hører, at vi har været enige med Greenpeace, så er det rigtig i dette spørgsmål. 

I denne debat har der været nogen ude og sammenkæde plantepatenter med GMO. For hvis du 

indsætter noget rigtig nyt i en plante, så skal der bruges GMO, og det vil altid kunne spores. 

Hvis der er brugt NBT, har planten fået lidt teknisk hjælp til at blive bedre, og det vil aldrig kunne 

spores, og derfor vil det aldrig kunne patenteres. 

I efterårets løb lobbyerede vi meget over for toneangivende MEPere, om at vi ikke ønskede 

plantepatenter skulle udbredes i EU. Vi argumenterede med, at det vil hæmme udviklingen af nye 

sorter og koncentrere alle økonomiske interesser om få store planteforædlere, og ikke engang de 

store danske forædlere tilhører de store i denne sammenhæng.  

Der var en stor høring i Europaparlamentet, og det endte med en afstemning i plenum, hvor et 

meget stort flertal var totalt imod plantepatenter, måske et flertal ønskede et forbud mod 

plantepatenter i EU, men så vidt gik det dog ikke. Det var et vink med en vognstang til EPO om, at 

de skal ændring indstilling og ikke meddele endelig patent til de to broccoli og den ene tomat. 

I stedet for patenter har vi i EU Community Plant Variety Rights (CPVR), der administreres af 

Community Plant Variety Office (CPVO), og de havde 20 års jubilæum den 1. oktober 2015. 

Det var et godt tidspunkt at gøre status om, hvordan det er gået med EU's CPVR i forhold til 

patenter, som de har i USA og andre steder.  

Det er klart EU's system, der skaber den største udvikling og udbyttestigning. En anden ting, der er 

meget markant, er, at vi har rigtig mange forædlere af nye sorter i EU, og de er spredt over hele EU 

helt fra Finland til Italien, hvorimod i USA er al forædling koncentreret til de centrale 

planteproduktionsområder. Der er næsten ikke kommet nye sorter til de mindre 

produktionsområder. 

Endnu en ting jeg gjorde opmærksom på i min jubilæumstale til CPVO’s jubilæum, var, at der var 

kommet tættere kontakt mellem forædler- og handelsorganisationen ESA og landbrugets 
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paraplyorganisation COPA. Det er mere samarbejdets ånd, der driver udviklingen i EU, og man 

forhandler sig til bedre vilkår. Alle er enige om, at der ikke skal bruges penge på advokater til at 

håndhæve rettigheder, men alle midler skal gå til forædling. 

Der er dog et stigende problem på kornområdet, men det er en anden sag, der ikke hører hjemme i 

denne beretning. Det handler om hjemmeavlet udsæd (farm saved seed), der er et stigende problem i 

en række EU lande.  

Samlet set må man sige, at det har været et forholdsvis roligt år på EU området, det er lykkedes at 

afværge de værste rygtedannelser.  

I lobbyarbejdet handler det om at være på forkant, og hvis man er heldig, sker der ikke noget forkert, 

og det kan tit være godt! På den anden side er det ikke alle rygter, man hører, som man kan udbrede 

til offentligheden, for så har man ikke samtaletilliden næste gang man møder personen. 

COPA/COGECA 
COPA er den europæiske paraplyorganisation for frie landbrugsorganisationer, og det er en af EU's 

største og tungeste lobbyorganisationer. 

COPA repræsenterer samlet over 12 millioner landmænd i EU. Det er store og det er små. Det er 

mælk, kvæg, får, svin, heste, høns - ja alle dyr. Det er korn, raps, sukker, vin, olieafgrøder, frø - ja 

alle afgrøder. Det er konventionelle, økologiske og der er endda GMO landmænd på medlemslisten. 

COGECA er paraplyorganisationen for andelsselskaber, og de tæller mere end 20.000 medlemmer i 

EU. I sagens natur er det mest små andelsselskaber, og der er også en del landbrugsandelsselskaber 

blandt medlemmerne, men der er også de helt store. 

Når COPA/COGECA kommer ud med et holdningspapir, så tæller det meget tungt i det politiske 

system, fordi hvilken politiker eller embedsmand lytter ikke til 12 mio. stemmer? 

Udfordringen er altid, at et holdningspapir kræver konsensus. Første skal de være enige hvert sted, 

og til sidst skal der være enighed mellem COPA og COGECA. Det kan være et tungt apparat at 

danse med, men det går bedre. 

Da der af og til stemmes for at nå til konsensus, er antallet en vigtig faktor, og i en årrække har 

landmandsorganisationer for meget små landmænd været lidt tunge at danse med, men det er også 

blevet meget bedre. 
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Organisationen er de senere år blevet meget mere målrettet, men også meget mere effektiv og hurtig 

til at håndtere sagerne. Man er som regel på forkant af udviklingen og kan dermed præge både EU-

Kommissionen og Europaparlamentet meget mere. Det er en god styrke. 

Det bedste er, at Martin Merrild er blevet præsident for COPA.  

Det har meget stor betydning, for vi har set flere præsidenter, der efter min mening ikke har været 

nogen god repræsentant for COPA, men det er jeg overbevist om, at Martin vil være. 

Sidst vi have en dansk præsident var Peter Gæmelke. 

Styrelserne og udflytning 
Jeg ved ikke, om man kan kalde overgangen af sortsafprøvningen til den private TystofteFond for en 

udflytning, men idet vi er så langt, er det jo nærliggende at flytte certificeringen til Tystofte også, så 

vi har det hele samlet der. 

TystofteFonden fik 1. juli overdraget alle opgaver fra staten, og det er gået over al forventning. Der 

er et pænt overskud, visse priser er sænket med over 20 %, og TystofteFonden har ikke mistet kunder 

ved første årsskifte. 

Hele maskinparken bliver moderniseret her i vinter, og den nye teknologi skal indkøres, så det er en 

af de mest moderene sortsafprøvninger, der er i EU.  

Finansieringen til byggeriet af nye bygninger, så alt er samlet i moderne lækre forhold, er også på 

plads. 

TystofteFonden er et skoleeksempel på, hvordan en offentlig opgave kan udflyttes til en fond, der 

kun har til formål at udføre den samme opgave, men med det private erhvervslivs erfaring om at 

drive forretning. 

TystofteFonden er jo ikke ene et resultat af branchernes vilje og drift alene. Der var jo intet sket, hvis 

ikke NaturErhvervstyrelsens ledelse, Jette Petersen og Emil Fannikke Kiær ikke havde været 

konstruktive medspillere. De har på intet tidspunkt været berøringsangste for nogen forslag, vi kom 

op med, selvfølgelig inden for lovens rammer.  

Især enhedschef Kristine Riskær har været en afgørende brik i at finde løsningerne, og hun har lagt 

et kæmpe arbejde i processen. 

Siden vi rigtig begyndte at arbejde med et fælles mål om, at Tystofte skulle blive en succes, er der 

sket en total ændring i samarbejdet med NaturErhvervstyrelsen. Der er en åbenhed fra begge sider, 
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som jeg aldrig havde turdet drømme om for 5 år siden. Vi bruger hinanden på den positive måde. De 

trækker på erhvervets faglige viden, og vi behøver ikke slås for at få småfejl ændret.  

Et andet godt eksempel på, hvordan konflikt ændres til samarbejde, har været det ”Dialogforum”, vi 

havde omkring EU's forslag om ny frølov. Forslaget blev senere forkastet. 

Det efterlod frøsamlere og økologiske forædlere i en klemme, der måske var en af årsagerne til, at 

der kom enforkert drejning på EU's forslag til frølov. 

Fra erhvervets side valgte vi ikke at hovere over for dem, de havde jo i princippet tabt, men de havde 

jo et problem. Derfor fortsatte dialogforum arbejdet, og i fællesskab fandt vi en løsning for dem, så 

langt de fleste blokeringer for dem var løst. 

Vi løste problemet meget simpelt. Vi satte os ned og fandt nøgternt ud af, hvad problemet var.  

Den store ballade, som blev et enormt politisk varmt emne, var en storm i et glas vand. Det var så 

enkelt, at vi ændrede den danske bekendtgørelse, så den kun var gældende for professionelle. Det 

viste sig, at det, erhvervet var bange for, var så lille et marked, at det faktisk ikke kunne måles. 

Det vi kan lære af Frøsamlerene er deres fantastiske evne til at sætte dagsordenen, og vi hjalp så dem 

med at finde løsningen. 

I dag er der et rigtig godt forhold til den side, og holder vi dialogen, tror jeg ikke, der bliver basis for 

konflikt ved en evt. ny frølov i EU. 

Det gode samarbejde, vi har med NaturErhvervstyrelsen, fungerer faktisk som en drøm, som jeg ville 

ønske kunne udbredes til rigtig mange andre statslige kontrolområder over for landbruget.  

Desværre tror jeg, at det er os landmænd, eller vores organisationer, der for tiden er alt for 

gammeldags fodslæbende, for at vores gode erfaringer kan brede sig ud. Vi skal passe på, at vi ikke 

laver samme dumhed som i 80’erne.  

Vi har også et rigtig godt samarbejde med Miljøstyrelsen, som vi heller ikke kan sætte nogen finger 

på. Det er især inden for minor use. Helt reelt får vi de ting igennem, som vi har forberedt os rigtig 

godt på i ansøgningen. Dette er jo en EU lovgivning, og vi er det eneste land i EU, der har et så godt 

samarbejde på minor use området. 

Vi får faktisk også de dispensationer igennem, som vi ønsker, fordi vi selvfølgelig har forberedt os 

godt. 

Det skal lige nævnes, at vi jo også kender reglerne, og vi søger selvfølgelig ikke, hvis vi selv kan se, at 

det er en tabersag. 
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Grunden til det er, at vi skal betale 8.630 kr. for en minor use ansøgning, forudsat den ikke skal forbi 

Fødevarestyrelsen, hvilket ville koste yderligere 20.300 kr. Vi forsøger nu at pulje så mange afgrøder 

ind under en ansøgning for at spare penge. Det er fuldt forsvarligt, fordi frøavlere og frøkonsulenter i 

dag tilsammen er så vidende, at vi godt ved, om et produkt er godt eller skidt for afgrøden, og ingen 

ønsker, at det går galt. Denne forståelse har de i Miljøstyrelsen, og der er de i den grad med til at 

styrke dansk frøproduktion i forhold til de andre landes styrelser. 

Sidste chance er jo en dispensation, som vi i mange år har haft på Asulam, da der ikke er noget 

alternativ og her koster en genansøgning 14.740 kr. Vi har nu også fået en på bejdsning med 

neonicotinoider i korsblomstrede afgrøder, men den er endnu dyrere. Det koster 33.040 kr. for en 1. 

gangs ansøgning, og igen forudsat den ikke skal forbi Fødevarestyrelsen. Så vi kan ikke bare søge om 

et middel til en enkelt af de små dyre afgrøder. 

Det er jo en produktionsbegrænsning, hvilket jeg har talt med Miljø- og Fødevareministeren om, 

men det er ikke lige en lovgivning, man bare lige ændrer. 

Samlet set må jeg sige, at vi har kun positive ord at fortælle om vores samarbejde med de forskellige 

styrelser , og det samarbejde vil jeg gerne sige tak for. 

Jeg er overbevist om, at det er en stor fordel for begge parter. 

Nordisk Genbank 
Nordisk Genbank er en unik samling af bl.a. alle planters arvemateriale, der gror på vores 

breddegrader. Fra Danmarks side er vi forpligtet til at lægge nyt materiale ind, og vi er forpligtet til 

at vedligeholde vores del af samlingen. 

Genbanken er sådan set åben for alle, men det har altid været forædlere, der har hentet materiale til 

deres forskning og forædling, og derfor er genbanken guld værd for planteforædlingen. 

De seneste år er der sket en udvikling i et nichemarked, hvor landmænd har hentet gamle sorter fra 

genbanken, dyrket dem og solgt melet som noget helt særligt værdifuldt fra gamle dage. Det tror de i 

storbyen er rigtigt og vil betale total overpris for produktet. Det mest kendte er Ølandshveden, som 

Per Grupe fra Mørdrupgård pludselig fik succes med. 

Det er da fint, for hvilken landmand vil ikke drømme om at lave gode penge på en lille niche.  

Der har været forsøgt meget andet, men uden succes. Vi har én ”økologisk forædler”, der arbejder 

med det gamle materiale, og Anders Borgen laver mange sjove ting, der dækker et lille alternativt 

marked, der altid vil være i et samfund. Hvis personer som Anders ikke lavede det, så ville de 

importere det fra et ikke-industrialiseret land. Jeg vil kalde det et protestmarked, der er i alle 
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storbysamfund, og jeg mener det er rigtig godt, at der er nogen, som tager det marked, og at 

indtjeningen ikke ryger ud af landet. 

Problemet er bare, at der er mange, der har forsøgt lykken - langt de fleste uden succes, men det 

dræner genbanken. Det er især et problem i Danmark, fordi vi har ikke siden årtusindskiftet afsat 

ressourcer nok til at vedligeholde genmaterialet. Så der kan opstå situationer, hvor det nødvendige 

materiale til forskningen ikke er til stede i genbanken. 

Jeg er fuldstændig enig med andre kritikere i, at dette område har været forsømt, og at der fra 

politisk side ikke har været afsat ressourcer nok i 15 år. Det er en samfundsopgave at sikre både 

naturens og kulturplanternes arvemateriale og dermed egenskaber til fremtiden. 

Da jeg ved, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen kender til området fra sidst hun var 

fødevareminister, har jeg haft møde med ministeren om problemet. Vi blev enige om, at der skulle 

nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle komme med et forslag til reel løsning på problemet. 

Arbejdsgruppen, der er under NaturErhvervstyrelsen, skulle gerne komme op med et forslag til 

løsning inden sommerferien 2016.  

Den rigtige løsning vil være, ud over, at alle forædlede sorter, der tages af liste, skal indleveres, så 

skal der laves en brugs-genbank. Den skal indeholde det genmateriale, der reelt kan have potentiale 

til et nichemarked. Det er vi nødt til at gøre for ikke at drive rovdrift på noget, der ikke kan bruges. 

Det skal lige nævnes, at langt det meste af det, der ligger i genbanken, er planter og sorter, der er så 

ringe, at de ikke har nogen markedsværdi. Derfor kræver det en beskrivelse. 

Vi skal også udnytte frøsamlernes viden og interesse til at beskrive og indsamle det fra naturen, der 

er nødvendigt for genbanken.  

Derved vil vi kunne opfylde Danmarks forpligtelse i forhold til aftalen om formålet med Nordisk 

Genbank.   

Produktionsåret 
2015 blev et mærkeligt produktionsår, hvor vejret var så forskellig fra året før og meget forskelligt 

mellem Øst- og Vestdanmark, som det kunne være. Det hører til sjældenheder, at der er så store 

forskelle i nedbøren i Danmark, hvor de fik 3 gange så meget regn i det Sønderjyske som de 

østvendte kystområder i det østdanske. Det siger sig selv, at det så er omvendt med solskinstimerne.   

Alligevel havde vi en kanonhøst igen! 
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Det er jo noget tankevækkende, fordi vi siger jo altid, at det skal være tørt i blomstringstiden og i 

høst. Der imellem skal det være sol og varme. Det er de udsagn, vi har brugt gennem de sidste 20 år 

til at forklare høstens størrelse. 

 

Det sidste tre års højere udbytter, 2013 – 2015, ser ikke ud til kunne forklares i vejret, da vi har begge 

ekstremer. Den gængse forklaring i branchen er, at det er Moddus i kombination med 

svampebekæmpelse, slut. 

Jeg tror bare ikke, at det er hele forklaringen, fordi forskningen på Flakkebjerg viser det ikke så 

enstydigt, at jeg tror, det kan være hele forklaringen. Hvis vi husker lidt længere tilbage, så havde vi 

også den samme udvikling i rødsvingel i 4 år, men så pludselig er vi tilbage i normaludbytte. 

Derfor skal vi nok igen til at tænke fra bunden. 

Den næste planche er vist tidligere, men den er en god model at diskutere ud fra. 
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Det vi fokuserer på, er den del, der iflg. new zealandske forskere ikke er den lavest hængende frugt. 

De påpeger meget, at vi kun får mellem 50 og 75 % af frøet med os hjem til tørreriet.  

 

 

 Fra frøet sidder på stænglen, til det når ind til cylinderen, tabes der tit 10-25 % 

 Fra sluget og op i tanken tabes der tit 10-25 %, måske forårsaget af det første! 

Det kan måske også være noget af forklaringen på, at vi havde gode udbytter i 2015. Frøavleren er 

måske blevet dygtigere til at få frøet med hjem. 

Der er efter de seneste 3 år rigelig med spørgsmål, der skal gennemdiskuteres, når vi sætter en ny 

forskningspakke sammen i den nære fremtid. 
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Afregningspriserne 
Man skal ikke have fulgt med i frøverdenen i særlig lang tid, før man kan tænke sig til, at priserne 

nok igen i 2015 var yderligere på vej ned. 

Når tredje rigtig store høst ruller ind, og produktionen er meget større end ventet, altså at 

produktionen er større end markedets efterspørgsel, så må frøet lægges på lager. 

Det ved vi godt koster penge, og derfor er frøpriserne naturligvis faldende. 

 

Udviklingen er meget tydelig. Prisfaldet er tydeligt og for fjerde år i træk, og selvom priserne langt 

fra er nede på bundniveau som f.eks. i 2009, så er det ikke nogen god pris. Det er udbyttet, der 

holder god økonomi i frøafgrøderne, hvilket jeg senere vil komme ind på i et særskilt afsnit. 

Hvor langt priserne skal ned, det ved ingen, men jeg er bange for, at vi ikke har nået bunden endnu.  

Det bekymrer mig noget, at der har været stigende interesse i at lægge frø ud i Frankrig og Holland i 

efteråret, og det presser vores pris, indtil de opgiver igen.   

Prisudviklingen er stort set den samme på alle de store arter, vi dyrker i Danmark 
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Det er dog tydeligt at se, at prisen afspejler markedssituationen inden for de enkelte arter. 

Engrapgræs har været meget stabile i prisen de sidste fire år, men resten svinger mere eller mindre. 

Især alm. rajgræs, der er vores største frøafgrøde, havde et par rigtig gode år, men nu er prisen på vej 

nedad med stor fart, og lad os ikke håbe, at foråret 2016 giver rygvind ned ad bakken. 

  

Relativ prisudvikling 
Når man taler frøpriser, skal den altid holdes op mod alternativet til frøprisen, og i Danmark er det 

korn eller mest hvede. 

Derfor laver vi hvert år en relativ prissammenligning mellem gennemsnittet af frø og hvede. 
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Når man ser på planchen, så viser kurverne, det vi som frøavlere selv fornemmer, at priserne er 

bedre i frø, end de har været de seneste år i hvede. Nu er der kun frøafregninger 2 gange om året i 

modsætning til hvede med dagspriser. Der er altså år, hvor man kan være heldig at sælge sin hvede, 

mens prisen er på det højeste, og så tæller hvedeprisen til hvedens fordel. 

Der har bare ikke været de store prisudsving i hvede de seneste 4 år, de har været jævnt for 

nedadgående. Til gengæld har frøudbytterne været jævnt opadgående, og derfor er det blevet mere 

og mere fordelagtigt at dyrke frø end hvede. 
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Havefrø 
Havefrø er også en betydelig frøafgrøde i Danmark. Efter det store drop i afsætningen efter 

finanskrisen, er arealet langsomt kravlet opad igen, hvor vi toppede med et rekordstort areal i 2013. 

Havefrø har også haft gode dyrkningsforhold de seneste 3 år, hvor der er høstet bedre og bedre 

udbytter, hvilket også kan ses på arealudviklingen, og i 2016 bliver der antageligt et endnu mindre 

areal end i 2015, fordi der igen er høstet rigtig store udbytter i 2015. 

 

Vi har et forskningsprogram i gang, der hedder ”en ny spinatsucces”, der også har til formål at se, 

hvilke andre afgrøder vi evt. kunne dyrke frø på i Danmark. 

Arealet med andet havefrø end spinat har gennem tiden svinget mellem 800 og 1200 ha, dog mest 

omkring de 1000 ha. Det er primært de samme arter, der har nogenlunde de samme arealer hvert år, 

og tit hos de samme frøavlere, fordi det kræver en vis form for ekspertise. Sagt med andre ord, der er 

mange penge at tjene, men det er svært, og det kan gå grueligt galt. 

Det bliver spændende, om forskningen kommer op med nye arter, som vi kan gå i gang med. 

Af andre interessante ting, der spirer i bunden, er forskellige rapstyper, såsom hybridvårraps, 

salatraps osv. 
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Alle siger, at klimaet bliver varmere, men om dette har ændret sig så meget, at vi kan dyrke flere 

skærmplanter såsom persille og gulerødder med bedre succes, vil de næste par år vise. 

Vi har tidligere dyrket disse afgrøder og gør det også i det små i dag. Hvis klimaet har ændret sig 

nok, og vi samtidig bliver de eneste, der har den nødvendige kemi at sprøjte med, efter 

revurderingerne i Sydeuropa, så er det spændende, om vi kan udnytte det til vores fordel.  

Frø er bedst 
Jeg tror ikke, der er mange frøavlere, der ikke er klar over, at det er bedst med en frøafgrøde på 

marken. 

Ser man på planchen, er det meget suverænt. 

 

DL Sydhavsørene har lavet denne afgrødeopgørelse og dækningsbidraget i de forskellige afgrøder, og 

det, vi her ser, er DB1.  
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Sukkerroerne er bedst, når man ser på DB1, og derefter kommer alle frøafgrøder, der dyrkes i 

området, dog har de ikke været så heldige med alm. rajgræs, så vinterraps har lige sneget sig over, 

men nederst ligger alle kornarter. Hvis vi tager samme opgørelse og ser på DB2, så ryger roerne ned 

på en femteplads, og flere frøafgrøder ligger øverst. 

Det er altså ikke kun os selv, der siger, at det er godt.  

Det skal også være økonomisk bedre at have frø, fordi det kræver mere dygtighed og fokus af 

frøavleren, og det er mere risikabelt at have frø. Mange har også foretaget de nødvendige 

investeringer i kraftige tørrerier og andet specialudstyr, så de nemmere er i stand til at levere den 

vare, firmaerne skal bruge. 

Det kræver noget særligt at være rigtig frøavler, og derfor skal det også være økonomisk bedre at 

være rigtig frøavler! 

Ej medtaget i beretningen 
Der er ikke meget produktions eller markedsstatistikker i beretningen af to grunde. 

Det ene er, at der reelt ikke er nogen officiel dataindsamling mere, så det er kun firmaerne, der ved 

bare lidt om produktionssituationen i EU. Hvor pålidelige disse data er, det ved jeg ikke, for jeg 

tvivler på, at alle firmaer oplyser de rigtige tal til hinanden. Tværtimod tror jeg, at de data vi ser, er 

smæk fyldte med mange forskellige usande strategiske firmahensyn, så reelt ved ingen om den sande 

tilstand. 

Den anden grund er, at vi for 20 år siden havde frøavlerorganisationer i de andre EU lande, der 

havde fingeren på pulsen og vidste, om det gik op eller ned i de respektive lande. 

Her må vi sige, at Danmark har overtaget så meget produktion fra de andre lande i EU, at vores 

kollegaer i de andre lande er blevet svage. De har ikke meget indflydelse på tingene, og det er ikke 

altid, de kan få oplysninger fra deres firmaer. 

Når vi er til European Seed Growers Groups (ESGG) møder, har FNAMS (Fransk organisation) 

altid lavet en statistik for alle arter, men igen ved ingen, om den er mere rigtig, end den vi ser fra et 

andet firma. 

Derfor vil jeg ikke skrive om det. Jeg vil ikke være budbringer af en forkert situation, da jeg ikke har 

noget ansvar for den.  

Det er altså dem, der har lavet de flotte plancher, der har ansvaret for, at de er så rigtige som mulig, 

så man kan planlægge efter det. 
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Alle Frøavlere har på vinterens avlermøder i firmaerne fået at vide, hvordan deres firma vurderer 

markedssituationen, og det må de stå til ansvar for. 

Vi har derimod forsøgt at lægge en ny vinkel på informationerne. Efter min beretning er der et 

indlæg af Steen Andersen, der er DLFs general manager i Tjekkiet og Rusland. Vi får en mere 

overordnet vinkel på, hvordan fremtiden ser ud i den del af verdenen. 

Det er jo et kæmpe område af kloden, Østeuropa, Rusland, Ukraine m.fl. og helt ud til Kina. Hvad 

er perspektiverne der, og hvornår kan vi forvente vækst med indtjening i dette område. 

Dansk Frø 
Efter mange års forsøg på at fusionere Dansk Frøhandlerforening med Danske Havefrø- grossister, 

lykkedes det dem i 2015 at nå frem til en fusion. 

I Frøsektionen hilser vi fusionen velkommen, og jeg tror, det er til alles fordel, at vi samler os i færre 

led. 

Vi skal jo hele tiden huske på, at de fleste organisationer er stiftet før anden verdenskrig. Dengang 

var der en helt anden struktur og adgang til markedet, og der var mange flere firmaer. Det er der ikke 

i dag, og derfor er fusionen fornuftig. På avlerside er vi jo samlet.  

Samarbejdet i L&F og SEGES 
Frøsektionen er en del af Landbrug & Fødevarer, og det er en stor fordel både for os som frøavlere 

og for vores medarbejdere, der har et højt fagligt miljø af arbejde i.  

Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget seriøst alternativ til Landbrug & Fødevarer med SEGES i 

baggrunden. Skal man lave politisk lobbyarbejde, er det afsindig vigtigt, at der ikke kan sættes nogen 

finger på det faglige niveau. Alene af den grund er der intet alternativ. 

I 2015 var der en midlertidig ny kontingentstruktur, der skulle være en fordel for de små sektioner, 

og det har været en fordel for Frøsektionen. Måske har modellen været for god, fordi nu er der igen 

nedsat et udvalg, der skal komme med en ny kontingentmodel til 2017, og rygterne siger, at det 

bliver knapt så godt for de små, som det har været i år. 

Det kan vi godt leve med, så længe lokalforeningerne sikrer, at vi nogenlunde holder 

medlemsniveauet. 
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Alt det faglige arbejde forgår på SEGES, eller rettere sagt af Barthold Feidenhans’l. Han gør det 

rigtig godt, og når man ser på, hvad der er i andre lande, så har vi en rigtig god rådgivningsenhed 

her, og samtidig er det jo også ham, der står for minor use- og dispensationsansøgninger osv. 

Frøavleren 
Vores blad Frøavleren udkommer 5 gange om året på print og elektronisk. 

Jeg må indrømme, at det år vi udkom med numre som kun var elektroniske, det var mildest talt er 

en fiasko. Der var og er faktisk ingen, der læser den elektroniske udgave. Vi har ca. 200, som læser 

Frøavleren på en af de tre elektroniske platforme, vi har. Det vil vi selvfølgelig tage op til revision, 

for vi vil ikke lave noget, ingen benytter og læser. 

Frønyt, vores lille video med kort nyt fra formanden, er desværre ikke udkommet regelmæssigt i 

2015. Efter en lang pause, begyndte jeg at få en del henvendelser om, hvorfor jeg var stoppet. Min 

fornemmelse er, at rigtig mange følger Frønyt, når det altså udkommer. En af frøavlerne, der 

ringede, sagde, at det var så dejlig nemt at få en lille opdatering. 

Derfor vil jeg forsøge, at Frønyt udkommer mere regelmæssigt i 2016. 

Frøsektionen 
Frøsektionen har haft et rigtig aktivt år med rigtig mange aktiviteter. Ud over de normale aktiviteter 

har vi i år gennemført den før omtalte frøkonference. 

Når vi ser på Frøsektionens økonomi, så ser det ikke så ringe ud endda. 

Regnskabet for perioden viser et samlet positivt resultat på 25 t.kr., hvilket er 25 t.kr. bedre end 

budgetteret. 

Med udgangen af december er kontingentindtægterne 60 t.kr. lavere og andre indtægter 247 t.kr 

højere end budgetteret, heraf 133 t.kr. vedr. konferencen i november og 100 t.kr. i tilskud fra 

Frøavlernes Støttefond. Alle kontingentindtægter for hele året er indgået. 

Udgivelsen af Frøavleren svarer til budgettet. Konferencen i november gav samlet en nettoudgift på 

227 t.kr., deltagergebyr på 133 t.kr. og omkostninger på 360 t. kr. Andre indtægter er på 14 t.kr. og 

andre faglige omkostninger er 33 t.kr. 
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Udgifterne til den folkevalgte ledelse er på 106 t.kr. og er 96 t.kr lavere end budgetteret. Dette 

skyldes hovedsagligt lavere rejseomkostninger, da vi har holdt et bestyrelsesmøde mindre end 

planlagt. Der har i 2015 ikke været de store ekstraordinære aktiviteter og møder at rejse til, og derfor 

er der overskud på denne del af budgettet.  

Udgifterne til sekretariatet følger stort set budgettet. 

 

 

Frøkonferencen er bl.a. kommet i stand på baggrund af ønske fra Frøsektionens bestyrelse, der også 

har åbnet for pengekassen fra Frøavlerfondens kasse ved at garantere for risikoen og i sidste ende har 

doneret 100.000 kr. til konferencen.  

Frøavlerfonden er penge fra den formue, der var tilbage, da De Samvirkende Danske 

Frøavlerforeninger og De danske Landboforeninger i 1998 fusionerede. Pengene står på en konto, 

som kun Frøsektionens bestyrelse kan disponere over, og pengene kan kun bruges til aktiviteter, der 

er til fremme af informationer for frøavlerne, dog aldrig almindelig drift. Formuen har aldrig været 

draget ind i nogen forhandlinger i de forskellige efterfølgende fusioner eller omstruktureringer i 

Landbrug & Fødevarer, de er og bliver Frøsektionens lille pengekasse, der kan gøre det lidt sjovere 

for frøavlerne.  

  

Indtægter

Tilskud LF's primærside 492 492 492     492     

Kontingent 538 598 598     598     

Andre indtægter 247 1.277 0 1.090 -      1.090   -      1.090   

Udgifter

Faglige aktiviteter

Konting., arrangementer m.v. 393 132 132     22       

Frøavleren, prod., distribution 210 603 210 342 210     342     320     342     

Folkevalgt ledelse

Honorarer 78 102 102     102     

Rejser, møder 28 106 100 202 100     202     100     202     

Sekretariat

Rejser, møder, repræsent. 98 80 80       80       

Sekretariat i L&F 445 543 466 546 466     546     466     546     

Udgifter i alt 1.252 1.090 1.090   1.090   

Resultat 25 0 -      -      

Estimat 2015

- 1.000 kr. -
  Frøsektionen

- 1.000 kr. -

Budget 2015Regnskab Jan-Dec

- 1.000 kr. -

Budget Jan-Dec

- 1.000 kr. -
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Fremtiden 
Det er meget sundt en gang om året lige at stoppe op og tænke over, hvor står vi i dag og hvor er vi 

på vej hen. 

Når vi ser tilbage, er der ingen tvivl om,  

 at den danske frøbranche står rigtig stærkt 

 frøavlerne ligger i toppen af verdenseliten 

 en enorm effektiv og moderne firmastruktur 

 vi har over halvdelen af verdens samlede forskning i frødyrkning 

 vi har de største udbyttestigninger 

 vi har den største grad af samarbejde uden at give køb på konkurrence  

Nu er det, vi skal passe på, at det ikke går som fagbevægelsen, og jeg vil nævne et citat fra den stærke 

fagboss Thomas Nielsen, ”Vi har sejret ad helvede til”. 

Når vi nu er blevet så store og stærke, skal vi passe på, at vi ikke lider storhedsvanvidsdøden. Vi skal 

passe på, ikke at vi bliver for store, men at vi ikke bliver for ”selvfede”. 

Når en mand, der kender branchen i Europa gennem 20 år, går ud og stifter eget firma, fordi det er 

totalt lukrativt af drive frøfirma. Så tænker jeg ”ja, det skal være godt, men levner vi for meget plads 

til at andre kan komme ind?” 

Hvis frøproduktion begynder igen i andre lande, vil det blive endnu dyrere for os at udkonkurrere 

dem - igen. 

Vi er også tvunget til at se langt fremad. Vi ved, at resistens over for den kendte kemi er stigende, og 

der er ikke ny kemi på vej. Vi er derfor tvunget til at tænke alternativt igen, om vi kan udvikle 

dyrkningsteknikker, der holder udbyttet uden brug af kemi. 

Det er bedre, at vi har alternativet til kemien, før resistensen har taget overhånd! 

Derfor tror jeg, der er en række afgørende ting, vi bør have enormt fokus på de næste år, 

 firmaerne skal gå knivskarpt ind i konkurrencen 

 firmaerne skal finde de nye markeder, der evt. er på vej i øst, syd og vest. 

 vigtigt at sammensætte den nye forskningspakke klogt 

 vi skal som avlere finde det frø, der er dyrket, men som ikke kommer med hjem  

 vi skal udnytte de nye rammebetingelser med klogskab 

 undgå at dumme os med unødigt øget forbrug af hjælpestoffer 

 vi skal udnytte styrken i vores gode samarbejde og i den store viden 
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 Vi skal fremtidsforske i at dyrke frø, der er mere miljøvenlige end økologi 

Afslutning 
Til sidst vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer i de lokale frøavlerforeninger for deres engagement i 

det lokale arbejde. Uden dem var der ingen frøsektion særligt længe. 

Jeg vil også takke vores samarbejdspartnere inden for det offentlige for det gode samarbejde, og jeg 

stiller mig ikke i den kø, der skælder ud - tværtimod. 

Der er også en rigtig stor tak til alle i frøfirmaerne for det rigtig gode samarbejde, vi har i 

frøbranchen. Det er lige fra den enkelt frøkonsulent og op til direktøren. Det er fantastisk at arbejde i 

en branche, hvor alle trækker i samme retning, og der er en fantastisk tone, tak for det. 

Jeg vil også mene, at vi skal huske de eksterne i Frøafgiftsfondens bestyrelse, for uden et godt og 

konstruktivt indspil fra dem ville det ikke fungere så godt, som det gør, tak for det. 

Frøafgiftsfondens penge går til forskning, og jeg vil rette en rigtig stor tak til alle forskere, der 

arbejder med frø. Der er ingen tvivl om, at I er verdens bedste, og det kommer ikke af sig selv, tak for 

jeres indsat for os. F.eks. er den dialog, vi har med Birte Boelt og hendes gruppe på Flakkebjerg, helt 

unik i verden – tak for det.  

Brancheudvalget for Frø er jo samlingen af branchen, hvor alt diskuteres til enighed. Vi er ikke altid 

enige, men vi bliver det. Især Anders Mondrup, der er min medformand, vil jeg sige tak for et rigtig 

godt samarbejde! 

En helt særlig tak skal der lyde til Nils Elmegaard. Han forlod os for et par år siden, dog ikke med 

min gode vilje, men nu er Nils kommet tilbage, og det er lige, som det skal være. Det mest sjove er, 

at ude i Europa, er det ikke alle, der tænker over, at Nils har været væk. De spørger ham til råds som 

altid. Tak til Nils for at komme tilbage. 

Til sidst har vi jo Thomas Holst og Inger Mikkelsen, der jo er grundstammen i Frøsektionen. 

Thomas der husker alt det, jeg glemmer, og klarer resten, og Inger sikrer, at alt går rigtigt for sig. De 

haft særlig travlt i år, idet det var dem, der koordinerede planlægningen og tilrettelæggelsen af 

frøkonferencen i tæt samarbejde med Birte Boelt og Barthold Feindenhans’l. 

Til sidst, vil jeg også takke dem, jeg har ikke har nævnt her, for et godt samarbejde. 

Tak for et endnu et godt år! 


