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Formandens beretning 

Frøsektionens Årsmøde 2017 
Globale udfordringer skal tages alvorligt 

Indledning  

2016 begyndte rigtig godt, men hurtig skulle udfordringer og 
urimeligheder begynde at komme på stribe. 

Vi var ikke langt inde i det nye år, før vi måtte konstatere en helt ny 
politisk uhjælpelig stil på Christiansborg, hvor en kombination af 
utroværdighed, uvidenhed og populisme blev styret af alt andet end 
ansvarlighed. 

Vi kan takke det Konservative Folkeparti (C) for, at samfundet i 
februar måned 2016 blev flere milliarder fattigere, vi fik 
gennemhullet landbrugspakkens gode virkning på 
samfundsøkonomien, og en dygtig minister måtte forlade posten som miljø- & fødevareminister. 

Samtidig kunne vi i Landbrug & Fødevarer sidde og konstatere - uden at kunne gøre noget - at flere 
års kæmpe millioninvestering i forbedring af vores troværdighed og tillid i befolkningen med et 
fingerknips blev tabt. Den politiske slagmark var igen flyttet ud på bondens mark. 

Suspendisse potenti. 
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Når det er sagt, så kan vi også i dag konstatere, at ikke alle i landbruget håndterede den kritiske 
situation lige klogt. Som undskyldning for det kan man sige, at kun de færreste havde drømt om, 
hvor kraftig reaktionen blev fra politikere og befolkning, men jeg køber ikke den undskyldning. 

Samtlige landmænd bør snart have lært, at vi landmænd ALDRIG kan vinde med viden over 
omverdenens bløde værdier og følsomme drømme. 

 

Betydningen af en organisation 
 

Der findes mindst tre slags organisationer. 

Der er dem, der råber op, skælder ud og sviner til, så de gør opmærksom på et problem. Så er der 
dem, der råber op og skaber en masse frygt på følelsesområdet, uanset om det er sandt. Heldigvis har 
vi også dem, der med baggrund i faglighed og troværdighed holder den pæne tone, kommer til 
møder, konferencer, seminarer og forhandlinger alle vigtige steder, fordi omverdenen har tillid til 
oprigtigheden og vigtigheden af indsatsen.  

I Frøsektionen, Brancheudvalget for Frø, Landbrug & Fødevarer bygger alt vores arbejde på faglig 
viden og troværdighed. Vi går til møder med alle parter med stolthed og ydmyghed, og med vores 
faglighed stille og roligt forsøger at overbevise de andre om, at vores faglighed er rigtig, og at vores 
tro på tingene bør følges, netop fordi de bygger på faglig viden, hvor der tit er indregnet de andres 
bekymringer.  

For vores vedkommende er dørene altid åbne for et input både nationalt og internationalt. Det er 
ikke alle, der f.eks. med en uges varsel kan invitere sig selv til møder hos alle Europaparlamentets 
ordførere om et lovforslag dagen før de afgørende forhandlinger.  

Nogen vil måske spørge sig selv, hvilken betydning det har, at Frøsektionens formand bruger tid på 
at holde indlæg for kinesere i Bruxelles om betydningen for landmanden af vores sortsrettigheds-
system i EU, eller hvorfor en rejse til Geneve er nødvendig for at holde indlæg på UPOVs årsmøde. 

Det vigtigste for organisationsarbejde er, at ens arbejde har så stor troværdighed alle steder, at andre 
ønsker at tale med os. Det nytter ikke at mene noget ”rigtigt”, hvis ingen gider høre på det, eller de 
griner af det. 

En anden dansk landbrugsorganisation end L&F udstillede i 2016 landbruget lidt værre end vores 
værste kritikere beskylder os for. De kom med ikke helt valide udmeldinger, og i deres iver for at 
vinde de kriseramte landmænds opbakning ved at påstå, at hele Landbrugspakken var deres værk, 
fik de skubbet befolkning og Folketinget fra sig. 
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Jeg er desværre bange for, at de ikke har forstået situationen endnu, men jeg håber, at alle landmænd 
snart kan se, at vi ikke genvinder vores plads i samfundet, hvis vi ikke taler samfundets sprog.    

I Frøbranchen og Frøsektionen holder vi altid fokus på dialogens virkning, så alle kan se fornuften i 
de nødvendige tiltag. Forstår modparten ikke det, kan man alligevel ikke tvinge dem, og det er 
endnu sværere, hvis man har svinet dem til.   

Det handler om at holde fokus på, hvordan man når frem til det rigtigste for erhvervet. 

 

Ny minister og senere ny regering! 
For et år siden var vi meget glade, men lidt overraskede over, at Landbrugspakken ”bare” var gået 
igennem. De Radikale havde pippet lidt, mens Socialdemokratiet kun havde været ude med en 
yderst moderat kritik, men så let gik det som bekendt heller ikke med Landbrugspakken. 

Under forhandlingerne i forligskredsen, V, DF, LA og C gik det godt i begyndelsen, måske fordi 
forhandleren fra C ikke var nærværende på lige fod med de andre. Derefter gik de pludselig ud med 
kritik. I første omgang ikke noget konkret, men på det laveste faglige niveau af det forlig, de selv var 
del af, og i anden omgang kritiserede de ministeren for ikke at have givet alle oplysninger. Det var 
vel det laveste niveau af politiske angreb, man havde set fra et forligsparti. 

Derefter skulle vi gennem den mest pinlige politiske farce i Folketingets historie, hvor C klovnede 
rundt for åben skærm, og det var så pinligt, at der gik et par dage, før oppositionen rigtig kom ind i 
kampen mod regeringen. Mens forligspartiernes partiledere sad i forhandlinger, rendte Pape rundt 
på gangene foran kameraerne. Usmageligt! 

En anden bemærkelsesværdig ting var, at der hele tiden blev nævnt i medierne, at ”unavngivne 
kilder fra Naturstyrelsen” var stærkt kritiske over for Landbrugspakken, og forskere fra Århus 
Universitet, DCE, deltog i kritikken af Landbrugspakken på et underlødigt grundlag. Disse to 
instanser var medvirkende til at skabe et kæmpe problem om noget, der normalt i forsknings-
verdenen ligger under ”Laveste sikre difference” (LSD). Der burde være nedsat en undersøgelses-
kommission, der undersøgte al intern kommunikation, så det blev bevist, at der er ledende personer 
fra disse to instanser, der direkte arbejdede mod regeringen og for at fjerne ”deres minister”. 

For at C ikke skulle udstille sig selv helt, sad de ovre i hjørnet og surmulede, og krævede miljø- & 
fødevareminister Eva Kjers Hansens afgang.  

Selvom det var helt oppe som et kabinetsspørgsmål med forhandlinger på Marienborg, så førte det 
til, at Esben Lunde Larsen afløste Eva Kjer Hansen som miljø- & fødevareminister i en mindre 
regeringsrokade. Når det nu skulle være, er Esben et godt valg, da han har evnen til hurtigt at sætte 
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sig ind i sagerne og tænker klart og målrettet mod konklusionen, samtidig med han ikke glemmer, 
hvordan de 90 mandater skal skaffes i Folketinget. 

I sommerferien fik Liberal Alliance kravlet alt for højt op i træet ved at kræve topskattelettelser eller 
regeringens afgang.  

Det førte til, at vi fik en V, LA og C regering støttet af DF, og der kom umiddelbart ro. Nu bliver det 
så spændende, om der kan skabes fornuftige forlig, men heldigvis er DF nu i knæ, så vi står ikke lige 
overfor et valg. På den anden side vil der heller ikke blive lavet reformer af betydning, fordi nu skal 
DF kæmpe for at få deres vælgere tilbage; så de vil igen påtage sig den uansvarlige giverrolle i en 
populistisk kamp med oppositionen.   

 

Pesticider 
Alle Pesticider skal have revurderet deres godkendelser hver 5. år, men situationen er den, at 
reglerne for regodkendelse strammes af flere grunde.  

Pesticider har i mange år været et politisk nemt offer at hænge ud i Danmark, og hver gang har det 
ført til stramninger. Det er sket så tit, at vi næsten ikke tænker over det mere. 

Nu er virussen kommet til de fleste andre EU lande, hvor miljøministre taber hovedet og stiller krav, 
der ikke bygger på tilnærmelsesvis faglig viden. 

Det nye er, at selvom glyphosat var indstillet til godkendelse, gik der politik i sagen, og godkendelsen 
til brug af glyphosat var nær ikke blevet forlænget. For første gang var en revurdering af et velkendt 
pesticid helt oppe på ministerniveau, hvor der ikke kunne skaffes flertal, og Kommissionen måtte 
bruge muligheden for 18 måneders revurdering, for at vi ikke helt havde mistet glyphosat i EU. 

Det er ikke EU Kommissionen, der er problemet, det er medlemsstaternes miljøministres manglende 
mod til at tage ansvar for videnskabeligt dokumenteret faglighed. 

Frøsektionen opdagede ved en tilfældighed, og heldigvis på et meget tidligt tidspunkt, at diquat 
(Reglone) var ved at falde ved revurderingen, og det var på grund af en rapport, der fortalte, at man 
godt kunne undvære diquat i EU. Den rapport havde en fejl - man havde fuldstændig glemt, at 
diquat bruges i frøproduktion, og at mange frøarter slet ikke vil kunne produceres i EU, hvis diquat 
forsvinder. 

Problemet er, at der er kommet nye og flere krav for at kunne få godkendt et pesticid, bl.a. at 
midlerne ikke må skade de dyr, der lever i marken. Diquat indeholder et stof, der efter sigende skulle 
give harer, kaniner eller andre dyr, der løber i en sprøjtet mark, tendenser til øget risiko for grå stær. 
Det er dog ikke dokumenteret, hvor kraftig påvirkningen er, eller om der er forskel på, hvor store 
doser der sprøjtes med, og om det kunne have betydning for revurderingen. Alle disse spørgsmål 
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arbejder vi stadig med og Landbrug & Fødevarer er meget aktive i sagen, og idet vi har erfaring med 
halve doser i Danmark, er vi også toneangivende i kampen for at finde en løsning på diquats fremtid. 

Indtil videre er afgørelsen udsat for fjerde gang, og måske findes der en løsning. Vi gør, hvad vi kan, 
men det ser ikke lovende ud. Vi har dog samtidig haft tæt kontakt til vores danske minister, og vi har 
den aftale, hvis diquat falder på EU niveau, så har vi stadig muligheden for dispensation. Diquat har 
så stor betydning for Danmarks frøproduktion, at vi vil kunne bruge dispensationsmuligheden til de 
arter, hvor der ikke er alternativer. 

Dansk frøforskning går godt 
I den danske frøbranche er vi rigtig glade for, at vi har fået bevilget et stort beløb til frøforskning, og 
igen lå vi i toppen af beløbsstørrelserne, der i denne runde blev bevilget. 

Jeg har fået en melding fra en af dem, der er med til at bevilge penge, at erfaringsmæssig er pengene 
givet godt ud til frøforskning, fordi vi har vist, at vi er rigtig gode til hurtig implementering af forsk-
ning, så det direkte givere eksportværdig hurtigere end først antaget. 

Det er den 6. frø-forskningspakke vi har fået tilsagn om, så det er nok ikke helt nogen tilfældighed. 

Med udgangspunkt i Brancheudvalget for Frø indkalder vi alle parter i frøbranchen, der plejer at 
deltage i det faglige strategiarbejde. Gruppen evaluerer på bagrund af erfaringer fra tidligere forsøg 
og forskning og finder frem til, hvilke forskningstiltag der skal sættes i gang i fremtiden. – Og tro 
mig, denne gruppe har så mange ideer, at vi foreløbig ikke løber tør for ønsker til den fremtidige 
forskning. 

Det er næsten som om, at jo mere viden, des flere nye spørgsmål, men sådan er det ikke helt. Hvis vi 
ser tilbage på de sidste 20 års forskning, er det mest overraskende, at forskningen har kunnet bidrage 
til en stor fremgang, samtidig med reduktioner i input. Derfor må vi antagelig nok forberede os på, at 
forskningen måske ikke giver den samme store fremgang fremover, men derfor er forskningen 
alligevel afgørende vigtig af især to grunde. 

• Vi skal blive bedre til stabiliteten i vores produktion 
• Vi er nødt til hele tiden at kæmpe for at være bedst, ellers overtager andre. 

Med de internationale udfordringer og tiltag vi i Brancheudvalgets for Frøs formandskab havde 
kendskab til i sommer, blev vi enige om, at vi satte gang i en ny forskningspakke, selvom de gamle 
”3030 i 2020” og ”En ny spinatsucces” ikke var afsluttet endnu. Vi kunne ikke sætte os selv i den 
position, at andre lande måske på en eller anden måde kom foran os, og især ikke, hvis det var fordi, 
vi havde siddet på hænderne og været selvfede. 
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Branchens faglige kræfter satte sig sammen og fik udarbejdet en ansøgning, hvor vi kunne finde 
medfinansiering i Frøafgiftsfonden. Hver gang man slipper tankerne løs for udestående spørgsmål, 
må vi sande, at begrænsning til det mest nødvendige er en kunst.  

Derfor sammensatte vi endnu en ansøgning og indsendte den i september. 

Navnet for den nye forskningspakke bliver ”Vinderfrø2025”, og den skal have fokus 
på konkurrenceevnen for produktion af græsfrø og spinat til frø:  

 bedre dyrkningssystem (koncentreret rækkedyrkning)  

 højere kvalitet i spinat og engrapgræs og  

 lavere brug af plantebeskyttelsesmidler 

• Budgettet er 22,5 mio. kr. i perioden 2017-2020.  

Deltagerene er Brancheudvalget for Frø, Aarhus Universitet-Flakkebjerg, SEGES, DLF, DSV, 
Barenbrug, Jensen Seeds, Vikima Seed og Syngenta. 

En af hovedårsagerne til den meget gode forskning, og at den er øget gennem de seneste 15 år, er 
Frøafgiftsfonden. Når produktionen stiger, er beløbet også steget. Vi får godt nok penge fra Promille-
afgiftsfonden, men ikke i forhold til det, den øgede produktion gennem årene burde give anledning 
til.  
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Som det tydeligt kan ses på figuren, så er der en jævn stigning i forskningsbudgettet, og vi bliver 
bedre og bedre til at geare midlerne med eksterne midler. Hvor længe det fortsætter med, at vi kan 
skaffe disse eksterne midler, eller om det er klogt, det fokuserer vi mere på fra nu af. Vi skal overveje 
om de politiske betingelser, der skal opfyldes for at få pengene, gør det værd at søge pengene. 

I 2016 afsluttedes et ph.d.-projekt af en gæsteforsker fra New Zealand, Simon Abel, der gik til bunds 
i alm. rajgræs frøproduktion, og de dynamiske relationer mellem udbyttekomponenter. Det er et 
rigtig godt ph.d.-studie, der belyser rigtig mange ting, og man kan drage nogle driftsmæssige 
konklusioner ud af det.  Ellers må jeg sige, at studiet giver grobund for endnu et par ph.d.-studier, 
hvis vi skal så langt, at udbytterne igen skal toppe på baggrund af dette. 

Det interessante ved studiet er, at noget af det benytter vi i dag, og vi har succes med det. Studiet 
viser bare nye muligheder, og det er her, vi skal være vågne. Simon er jo rejst hjem til New Zealand 
med sin viden, så jeg tror ikke, at vi skal sidde på hænderne for længe med viden fra hans ph.d.-
studie, før vi skal rykke på dette. Ellers kommer de foran os ”down under”.  

FNs klimatopmøde COP22 
Hvert år afholder FN et topmøde, hvor de største udfordringer, der påvirker eller påvirkes af klimaet, 
er til debat. Herhjemme tror alle - godt hjulpet af medierne, at det kun omhandler reduktion af 
fossile brændstoffer. 

Jeg var så heldig at blive inviteret til at holde indlæg på vegne af World Farmers Organisation 
(WFO) om tiltag mod ørkenspredning, sult og flygtningestrømme. 

Med god hjælp fra vores gode danske frøbranche fik jeg lavet et indlæg, som jeg rejste til Marrakesh 
med, der havde et forslag med 3 elementer. 

1. Stoppe ørkenspredning. 
2. Stoppe sult og dermed flygtningestrømme 
3. Øget kulstoflagring i jorden. 

Ifølge COP22 er den største udfordring i verden sult og ørkenspredning, og ifølge COP22s chef-
forhandler, Marokkos udenrigsministers udsagn, de absolut vigtigste spørgsmål, som verden er 
tvunget til at løse først. 

Hvis man ser på et kort over verdens ørkener, vil de gule områder på kortet blive til totale øde 
ørkener inden 2050, og nye områder vil blive gule, hvis man ikke gør noget. 
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Elbiler er ikke løsningen på ørkenspredningsproblemet. Jo mindre vegetation, der kommer i disse 
områder, des mindre regn får de, de tørre perioder bliver længere, og mulden blæser væk med endnu 
mindre vegetation til følge, så det er en skrue uden ende og den forkerte vej.  

Der kommer regn, ikke meget, men et par gange om året og sjælendt mere end 100 mm om året, 
men tit kommer der 15-30 mm ad gangen. Hvis man såede f.eks. ital. rajgræs eller lignende, ville 
varme og vand få jorden til at være grøn på få dage, og der ville være græs til afgræsning efter en god 
uge. I disse ørkenområder er geden en vigtig fødekilde, så derfor blev vores græsforslag godtaget, 
som sendt fra himlen. COP22s chefforhandler sagde ved afslutningsbreefingen, at det var det bedste 
forslag, han havde hørt indtil dato, set med de fattige afrikanske ørkenrige landes øjne.  

Vi havde også møde med Green Climate Fond, der støtter meget store (mindst 2 cifrede millionbeløb 
i $ om året) grænseoverskridende projekter med op til 50 pct. Det vil kræve, at også EU og den 
danske stat vil medfinansiere, hvilket vi er i gang med at afdække. Til sidst kræver det en 
medfinansiering fra erhvervslivet, hvilket der sikkert kan findes en løsning på, hvis alt det andet først 
kommer på plads.  

Mit bedste bud for tidshorisonten, for at der evt. kan komme noget ud af dette, vil være, at der går to 
år, før alt er klart til igangsætning af de afdækkende forsøgsprojekter. Falder de heldigt ud, vil der 
nok gå yderligere et par år, før noget større er organiseret.  
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EU 
Da vi gik ind i 2016, så det ikke umiddelbart ud til, at der var de store dagsordner at arbejde med i 
Bruxelles, så det tegnede altså til et fredeligt år. 

Men så skete der nogle drejninger i det politiske. Der kom mere politisk indblanding i pesticid-
området, og bare det, at der er kommet mere negativ politisk fokus på pesticiderne i de andre EU 
medlemslande, rykker ved dagsordnerne og nervøsiteten i Bruxelles.  

Som tidligere nævnt fandt vi ud af, at man skal være meget mere på mærkerne for tidligt at finde ud 
af, om andre laver lobby mod os. Vi skal mere end nogen sinde være opmærksomme på, hvad andre 
lobbyister bilder MEPerne i Europaparlamentet ind. 

Der bliver afholdt flere høringer i Europarlamentet, og her bliver det vigtigere end tidligere at være 
til stede, selvom dagsordenen synes at være ufarlig, fordi debatter på de høringer kan være 
uforudsigelige.  

Jeg har det sidste år erfaret, at det ved en mere aktiv deltagelse har givet positiv effekt, selvom jeg 
ikke har holdt indlæg eller siddet i panel. Derimod valgte jeg ikke at deltage i en anden høring, og 
den gik i den forkerte retning, hvilket måske kunne have været undgået, hvis vi havde deltaget. 

Problemet er generelt, at hverken embedsmænd eller politikere ved særlig meget faktuelt. Det er 
derfor, de laver høringerne, og derfor skal vi også møde op og fortælle, hvad fagligheden siger. Ellers 
bliver det andre, og meget tit er det ”drømmerne”, der faktisk altid møder frem og er bange, og deres 
ord tæller rigtig meget hos beslutningstagerne. Hvis vi udebliver, er ”drømmerne” de eneste, der 
bliver hørt.  

Nye forædlingsteknikker og GMO 
I 2015 havde vi det store arbejde med at finde nye fælles holdninger i EU til de nye forædlings-
teknikker (NBT), så EU Kommissionen kunne komme med det længe ventede præcisionspapir, om 
hvilke teknikker vores forædlere kunne bruge, uden det ville blive betragtet som GMO. 

Vi har haft møder med Kommissionen og presset på, men intet er kommet ud. Der har været et 
”non-paper” i omløb, hvilket er udmærket – set fra mine øjne, men desværre er der endnu ikke sket 
noget, og det omtalte non-paper er ikke set siden sommeren 2016. 

NBT er meget billigere at arbejde med end GMO, 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 forædlings-
arbejdet. 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. 
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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 kunnet 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, Community Plant Variety Rights (CPVR) i EU, der også er tilpasset 
internationale regler under 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. 

Modsætningen er USA, der benytter sig af patentsystemet, hvor en forædler kan blokere for, at andre 
arbejder videre med deres nyanmeldte sort. Det vil sige, at den forædler, der kommer først, og som 
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 forædling. Vi har altså et system, der sætter 
mere fokus på aktionær profit end på kvaliteten i planteforædlingen til fordel for landmanden 
(fødevareproduktionen).  

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

Hvis nogen hører, at vi har været enige med Green Peace, så er det rigtigt 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, at 
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 
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plantepatenter i EU, men så vidt gik det dog ikke. Det var et vink med en vognstang til EPO om, at 
de skal ændre indstilling og ikke meddele endeligt 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 det 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 al forædling i USA er koncentreret til de centrale plante-
produktionsområder. Der er næsten ikke kommet nye sorter til de mindre produktionsområder. 

En anden 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 paraply-
organisation 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. 

Samlet set må man sige, at det har været et forholdsvis roligt år på EU området, og det er lykkedes at 
komme de værste rygtedannelser til livs.  

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 medlems-
listen. 
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COGECA er paraplyorganisationen for andelsselskaber, og de tæller mere end 20.000 medlemmer i 
EU. I sagens natur er det mest små andelsselskaber, og her er der også en del landbrugsandels-
selskaber 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, for hvilken politiker eller embedsmand lytter ikke til 12 mio. stemmer? 

På COPAs kongres i Athen i oktober, var Landbrugskommissær Hogan hovedtaleren. 
Under talen var det meget tydeligt at se i forsamlingen, at der er rigtig stor forskel på 
EU's landmænd. Da kongressen blev afholdt i Grækenland, var der selvfølgelig stor 
deltagelse af græske landmænd, og uden at hænge dem ud må jeg sige, at de ikke har 
samme syn på EU's landbrugspolitik, som vi har. Desværre kunne de ikke se, at den 
politik, som Hogan stod og forklarede dem, faktisk var skræddersyet til dem, hvis de 
altså vil fremtiden. 

Der er igen tvivl om, at Hogan er en dygtig kommissær, der absolut ved, hvad landbrug 
drejer sig om, og han har landbrugsbaggrund. 

Jeg var så heldig at få mit eget bilaterale møde med Hogan, hvor der var ro til at drøfte vores 
udfordringer og løsningsforslag.  

Martin Merrild er stadig præsident for COPA, og han gør det fremragende. Når jeg husker tilbage på 
de 8 præsidenter, der har været siden EU blev 28 medlemmer, så er Martin den mest kompetente til 
at klare debatten og konkludere på de rigtige tidspunkter, uden der bliver uro i flokken, så stor ros til 
Martin.  

 

Styrelserne og udflytning 
Igen i 2016 har der været et fantastisk samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen. 
Grunden til, at det virker fantastisk, er styrelsernes åbenhed og ønske om konstruktiv løsnings-
orienteret dialog. Nu mangler vi bare, at SVANA (tidligere Naturstyrelsen) lærer det samme, altså 
en tidssvarende styrelsesform, hvor man i fællesskab arbejder til landets bedste. 

Der er ingen tvivl om, at udflytning af de mange statslige arbejdspladser fra København har været en 
kæmpe udfordring. Især for NaturErhvervstyrelsen, der samtidig skulle udføre de daglige opgaver, 
men det har faktisk kørt relativt problemfrit. Det er meget lidt, vi som landmænd har mærket til det, 
i forhold til, hvad vi kunne have frygtet. De har ”leveret varen” under udflytningen over for os land-
mænd, bedre end mange landmænd i andre EU lande nogen sinde har prøvet. 

På frøområdet aftalte vi inden beslutningen om udflytning, at certificeringen skulle flyttes til 
Tystofte, så vi havde al kontrol med frø og sædekorn samlet et sted, og vi fik opbygget et 
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kompetencecenter. Den blev ikke flyttet ud i første omgang, for Tystofte skulle lige være klar, så en 
ting ad gangen. 

I mellemtiden kom udflytning af statslige arbejdspladser, og der var medarbejderne i certificeringen 
talt med blandt de medarbejdere, der skulle til Augustenborg. Det gav lidt udfordringer med at få 
formalia på plads, men medarbejderne i certificeringen blev tilknyttet Tystofte, og det er det mest 
fornuftige for alle parter. 

Nu kan vi sige, at arbejdet med udflytning af hele kontrolområdet fra statslig til offentlig privat 
partnerskab (OPP) nu er fuldendt, da alt fra 1/1 2017 er samlet under TystofteFonden. 

I 2017 vil TystofteFonden bygge nye administrationslokaler, laboratorier, frøkammer med mere, så 
vi i Danmark ved udgangen af 2017 vil have verdens mest moderne afprøvning og kontrolsystem på 
frø- og sædekornsområdet. 

 

 

 

 

 

 

Produktionsåret 
2016 blev et mærkeligt produktionsår, hvor vejret, som året før, var så forskelligt mellem Øst- og 
Vestdanmark, som det kunne være. I det jyske kom rigtig meget regn, især på uheldige tidspunkter, 
hvor enkelte uheldige avlere måtte opgive høsten. Modsat blev det mere tørt jo længere østpå, man 
kom, og nogle steder var der direkte tørke, så det tydeligt kunne ses på udbytterne, endda også på 
lerjord.  

Derfor kunne gennemsnitsudbytterne ikke fortsætte med at vokse ind i himlen, og vi fik det vel-
kendte fjerdeårs dyk med et år forsinkelse.  
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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 effekten af Moddus i kombination med 
svampebekæmpelse. Prognoserene for høst 2016 er ca. 20 pct. nedgang, men stadig over tidligere 
dårlige år. Det er som om, de højere udbytter er ved at slå sig fast.  

Vejret har stadig stor indflydelse på udbytterne, men det synes som om, det meget lave udbytte har 
samme stigende tendens som de høje udbytter. Vi har altså stadig lidt udfordringer i at nå mål-
sætningen, som vi lovede i forskningspakken ”3030 i 2020”, 30 pct. relativt højere udbytte med 30 
pct. relativt lavere input i 2020.  

Vi har 4 produktionsår endnu til at dokumentere, at vi kan nå det.  

Derfor bliver høsten 2017 rigtig interessant. 
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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 2016 var yderligere på vej ned. 

Traditionen tro offentliggør vi den gennemsnitlige afregningspris for 2015, der jo først kan analyseres 
og beregnes, når alle afregninger er foretaget i sidste halvdel af 2016. 

Vi kan konstatere, at der faktisk i gennemsnit på markfrø har været en lille prisstigning i forhold til 
2014, hvilket umiddelbart er overraskende, men det er ikke produktionen, men derimod valuta-
kurserne, der er årsag til det, hvilket jeg vender tilbage til. 
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Når fjerde store høst ruller ind, og produktionen er meget større end ventet, og lagrene stadig er 
relativt fulde, så kan vi ikke forvente prisstigninger. 

Derfor kom det lidt overraskende for mange, at a-conto priserne igen i december 2016 ikke var 
faldende. 
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Når gennemsnitspriserne ikke er faldet, skyldes det, at andre arter end de store arter er steget i pris, 
og det er jo som branche en fordel at have flere arter at spille på. 

En anden grund til, at det ikke gik så galt, er som sagt valutaforhold. 
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En vigtig forklaring på, at priserne ikke er gået ned, som vi har været vant til gennem frøbranchens 
historie, må vi hente i kursudviklingen på dollar i forhold til euro, og da den danske krone er linket 
til euroen, så er dette billede en kraftig styrkelse af dansk frøs konkurrenceevne. 

Nogle valutaprognoser forventer, at dollar og euro i løbet af 2017 skulle komme i balance 1-1. Så vil 
den danske frøproduktions konkurrenceevne blive styrket endnu mere, og det tror jeg, vores frø-
firmaer kan udnytte. Hvis dollar/euro kommer i balance, vil eksporten til hele verden have afsæt i 
produktionens konkurrenceevne, og det vil rigtigt komme til udtryk, hvor stærkt vi står i forhold til 
vores kollegaer i andre dele af verden.  

  

Relativ prisudvikling 
Når man taler frøpris, 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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Det er tydeligt, at priserne er bedre i frø, end de har været de seneste år i hvede. Nu prissættes frø 
kun 2 gange om året i modsætning til hvede med dagspriser. Hvedepriserne har været jævnt nedad-
gående. Til gengæld har frøudbytterne været jævnt opadgående, og derfor er det blevet mere og mere 
fordelagtigt at dyrke frø end hvede, især når frøpriserne ikke falder.  

Nu håber vi på en prisstigning for korn, ellers bliver det igen interessant at dyrke mere frø i andre EU 
lande, og det behøver de jo ikke at begynde på igen. 
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Havefrø rekord 
Havefrøproduktionen ser ud til at blive historisk i 2017 med en fremgang på 25 pct. Selvfølgelig er 
spinat stadig den store art, men ”andre” arter har den største procentstigning, hvilket jo også var en 
del af målsætningen i forskningspakken ”En ny spinatsucces”. 

 

Hovedårsagen er nok, at høstår 2016, hvor både regn og tørke var så ekstremt, at begge dele 
påvirkede uheldigt på udbytterne, så vi slet ikke fik den produktion, vi havde planlagt og lovet for-
ædlerne, og det er jo kedeligt. 

Det viser bare, at hvis vi fortsat skal sikre denne produktion, skal vi være endnu dygtigere. 

Vi står fortsat overfor en udfordring med behovet for nødvendige pesticider til havefrøproduktionen.  

For det første er det en udfordring at have de nødvendige midler til en kvalitetsproduktion og sikre 
de nødvendige minor use godkendelser, hvilket er dyrt og besværligt. 

For det andet er det endnu dyrere, hvis vi er nødt til at få dispensation på et middel for at dyrke en af 
de nye eller bare at fastholde de eksisterende frøafgrøder. 
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Vi har talt med ministeren om problemet, dog endnu uden løsning. Men afgiften for at sikre en 
minor use eller en dispensation er ødelæggende for udviklingen, fordi 

1. problemet i marken skal identificeres, det betaler branchen 
2. midlet skal findes, afprøves og videnskabelig vurderes, det betaler branchen 
3. ansøgning skal udarbejdes og indsendes, det betaler branchen 
4. ansøgningen skal behandles af godkendelsesmyndigheden, MÅ VI BETALE DET? 

Havde det været i Nordafrika eller Sydamerika, havde det været korruption, hvis man betalte for en 
godkendelse. I Danmark er betalingen så stor, at det er tæt på en show stopper. 

Havefrøproduktionen kan være en attraktiv produktion både for landmanden, frøfirmaet og det 
danske samfund, og så er det endda rigtig smukt at se på i det danske landskab, at det ikke er politisk 
klogt, at vi ikke finder en bedre løsning på problemet. 

 

 

 

Frø er bedst 
Selvom vi fik mere kvælstof til vores afgrøder, og mange satte næsen op efter store udbyttestigninger 
i korn, så kan vi i dag konstatere, at det ikke rigtig har rykket ved indtjeningsforholdet mellem korn 
og frø. 

Ser man på figuren, er frøet meget suverænt. 

Alt efter hvem, der laver beregningen, er det kun et spørgsmål, om sukkerroer kan være med, eller 
om alt frø er bedre. 

Selvfølgelig ser det godt ud for frø, men beklageligvis er det jo, fordi kornpriserne er for lave. 

Når frøpriserne er så meget højere end på andre afgrøder, vil alle jo dyrke frø, også landmænd i 
andre EU lande, og vi skal passe overordentlig meget på, at vi ikke utilsigtet presser en produktion i 
gang i de andre lande. 
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SEGES og DL Sydhavsørene har lavet denne afgrødeopgørelse af dækningsbidraget i de forskellige 
afgrøder, og det, vi her ser, er DB1.  

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

Det skal også være økonomisk bedre at have frø, for det kræver mere dygtighed og fokus fra frø-
avleren, 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 frøavler, og derfor skal det også være økonomisk bedre at være 
rigtig frøavler! 

Dansk Frø 
Fusionen mellem Dansk Frøhandlerforening med Danske Havefrøgrossister er gået rigtig smertefrit, 
og tingene kører helt smertefrit og normalt som altid. 

Frøsektionens Årsmøde 2017 23 
 



Frøsektionens samarbejde med Dansk Frø er bare unikt, eller sagt på en anden måde, vi har jo en 
dagligdag i den danske frøbranche, hvor alt uden undtagelse kører i fælleskabets og samarbejdets 
ånd, og det vil jeg gerne takke rigtig meget for. 

Vi skal tænke over det, for hvis vi ikke tænker over, hvorfor vi har det så godt, ved vi heller ikke, 
hvor det kan gå galt, og den situation har jeg ikke fantasi til at gennemtænke. 

Vores samarbejde er bare grundstenen i vores succes!  

 

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 at 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. 

SEGES blev omstruktureret i 2016 til det bedre, og jeg mener, det var nødvendigt. Vi er nødt til at 
tilpasse hele SEGES til at være mere målrettet landmandens ønsker både på kort og lang sigt. 
Derudover var den gamle struktur udarbejdet for 10 år siden, og efter min mening var den allerede 
dengang gammeldags. 

Nu bliver det bedre, og udviklingen af SEGES de kommende år håber jeg, landmændene vil forstå 
betydningen af. Det er især den nye direkte finansieringsmodel, der evt. kan erstatte finansieringen 
fra promilleafgiftsmidlerne. Hvis vi vil gøre os bare den mindste forhåbning om at få fjernet pesticid-
afgifterne, så er vi nødt til at have værktøjet på plads til en alternativ finansiering af det vigtige 
arbejde på SEGES, for det uvildige arbejde er grundstenen for landmanden og hans troværdighed.  

Jeg var i foråret 2016 til et firmaarrangeret, et såkaldt ”Planteavlsmøde”, hvor firmaet der sælger 
gødning og kemi havde deres konsulenter til at fortælle, hvad der var nødvendigt at gøde og sprøjte 
med. Denne dag blev skoleeksemplet på, at den uvildige rådgivning er et kæmpe gode for land-
manden, for magen til usand rådgivning, der kom på det firmamøde, havde jeg aldrig drømt om at 
skulle høre i Danmark. 

Alt det faglige arbejde i frøbranchen forgår hos SEGES, eller rettere sagt hos 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. Samtidig er det også Barthold Feidenhans’l, der står for minor use- og dispen-
sationsansøgninger. 
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Frøavleren 
Vores blad, Frøavleren, udkommer 5 gange om året på print og elektronisk. Selvom porto og andre 
forhold er blevet dyrere, så kommer der ingen ændringer i 2017, bortset fra nye skribenter. 

Frønyt, vores lille video med kort nyt fra Formanden, er udkommet 14 gange i 2016. Det er min 
opfattelse, at rigtig mange ser Frønyt, og at de er glade for det. Jeg får faktisk en del tilbagemeldinger 
på mine nyheder, og heldigvis ikke kun positive. Vi er udmærket klar over, at det kan virke lidt 
amatøragtigt, men vi forsøger at blive bedre for hver gang, hvilket jeg ved, flere allerede har 
bemærket. 

Vi har foretaget nogle meget små investeringer i noget minimalt udstyr, som jeg kan have i lommen. 
Derefter skal det være nemt at redigere, klippe sammen og evt. sætte anden indtaling på. 

Ideen med Frønyt er ikke at lave en TV-avis, men tanken er, at medlemmerne skal komme så tæt på 
det, jeg møder ude eller inde på de bonede eller slidte gulve, og at man får en aktuel fornemmelse af, 
hvad jeg møder i mødelokalernes kunstige virkelighed.  

Derfor vil vi i marts måned sætte gang i vores Facebook profil, som vil blive præsenteret på 
årsmødet, og komme med nyt fra sektionens årsmøde og andre interessante ting fra Plante-
kongressen. 2017 vil blive et forsøgsår, hvor vi skal finde ud af, hvordan det skal fungere, og hvor tit 
der skal lægges noget på. Vi ved ikke, hvor mange medlemmer, der i dag er på Facebook, men vi gør 
det for at afprøve et fuldt aktuelt frøavlerdebatforum.  

Frøsektionen 
Frøsektionen har haft et aktivt år med rigtig mange aktiviteter. Temaet har i år været, hvordan det 
bliver endnu mere interessant at være frøavler og medlem af Frøsektionen. 

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

Regnskabet for perioden viser et godt samlet positivt resultat på 281.000.kr., hvilket er bedre end 
budgetteret. Der har været brugt mindre til rejser, sekretariat og Frøavleren. Det budgetterede beløb 
til Frøavleren var fejlbudgetteret.  
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Regnskabet afspejler et roligt aktivitetsniveau, lige efter et år med ”overskud” af aktiviteter, altså at 
vi brugte mange flere penge end vores eget budget kunne betale, derfor sparer vi lidt sammen igen. 

Vores sektionstilskud fra L&F falder drastisk i 2017 med op mod 100.000 kr. Det bevirker, at vi med 
et uændret aktivitetsniveau budgetterer med balance mellem indtægter og udgifter. På sigt er vi altså 
nødt til at gå ud og kæmpe for at få fat i de nye unge frøavlere, så de melder sig ind i Frøsektionen. 

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,  

Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer

Tilskud L&F´s primærside 506 506 427
Kontingenter 554 598 550
Andre indtægter 20 1.080 0 1.104 977

Omkostninger
   Faglige aktiviteter:

Konting., arrangementer mv 71 22 50
Frøavleren, prod, distribution 213 284 320 342 230 280

Folkevalgt ledelse:
Honorar 87 102 125
Gaver 11 0 10
Rejser, møder 39 137 100 202 90 225

Sekretariat
Sekretariat i L&F 300 466 350
Rejser, møder m.v. 78 378 80 546 120 470

Omkostninger i alt 799 1.090 975

Resultat 281 14 2

Indtægter

Budget 2017
- 1.000 kr. -

Budget 2016
- 1.000 kr. -

Regnskab 2016 
FORELØBIGT

- 1.000 kr. -
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• at den danske frøbranche står rigtig stærkt 
• frøavlerne ligger i toppen af verdenseliten 
• vi har 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  

Når vi nu er blevet så store og stærke, skal vi passe på, at vi ikke lider storhedsvanvidsdøden. Vi skal 
ikke passe på at blive for store, men at vi ikke bliver for ”selvfede”. 

Hvis de begynder med frøproduktion igen i andre lande, vil det blive endnu dyrere for os at ud-
konkurrere 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 det næste år, 

• firmaerne skal gå knivskarpt ind i konkurrencen 
• vi skal tænke nyt for at udvide frøgræsmarkedet 
• vi skal udnytte de nye rammebetingelser med klogskab 
• vi skal kæmpe vores troværdighed tilbage i befolkningen 
• vi skal undgå at dumme os med unødigt øget forbrug af hjælpestoffer 
• vi skal udnytte styrken i vores gode samarbejde og store viden 

 

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 frø-
branchen. Det er lige fra den enkelte 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. 
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Vi skal også huske de eksterne i Frøafgiftsfondens bestyrelse og takke dem for et godt og konstruktivt 
indspil, så frøbranchen fortsat arbejder efter, hvad produktionen og markedet har behov for. 

Frøafgiftsfondens penge går til forskning, og jeg vil rette en rigtig stor tak til alle forskere, der 
arbejder med frø, det ene eller det andet sted. Der er ingen tvivl om, at I er verdens bedste, og det 
kommer ikke af sig selv, tak for jeres indsats for os. 

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! 

Selvfølgelig er der en særlig tak til Nils Elmegaard, der sikrer, at Brancheudvalget for Frøs arbejde 
har højeste troværdighed og bare er perfekt. Nils´s arbejde er netop noget, man nemt glemmer at 
tænke på i hverdagen, men nu er Nils her igen, og han ”leverer bare varen”.  

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, der sikrer, at alt går rigtigt for 
sig. Samlet set har vi en ”Førerbunker for Frø”, alle i frøbranchen kan være stolte af. 

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