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Frø også påvirket af Covid19 
Her i starten af 2021 er det tid til at se tilbage på 2020 og skabe et overblik over, hvad året bød på i 

Frøsektionen. Det har været et år, der viste sig at byde på udfordringer, som ingen hverken havde set 

komme eller har haft mulighed for at planlægge sig ud af. Netop vores behov for struktur og planlægning 

blev sat under pres, eftersom samfundet i etaper blev omfattet af Covid19 restriktioner. I Frøbranchen har 

vi mærket lidt til Coronapandemien i forhold til vores kollegaer i andre brancher. Der har dog været en del 

usikkerhed omkring planlægning i hele værdikæden fra frø til frø, og der er fortsat nogle udfordringer. Der 

har været behov for nytænkning inden for planlægning, og her har teknologien med onlineløsninger spillet 

en ekstremt vigtig rolle – man kan næsten sige, at vi er blevet afhængige af den nyeste teknologi.  

Med blikket rettet mod 2021, hvor meget fortsat er uvist, ser vi tilbage på en flot sæson med stabile 

udbytter og attraktive priser, selv i denne udfordrende tid.  

Klimaneutral 2050 
Klimadagsorden kører i det højeste gear, det nogensinde har kørt i. Tidligere var det primært de mest 

yderligtgående meningsdannere, der råbte op omkring klimaet, i dag kan man se en reklame for en 

vaskemaskineproducent (Miele), hvor reklamen næsten handler mere om klimaet end selve produktet.  

                                              

                                     



Fokus på klimaet har rykket sig fra NGO’ere og meningsdannere til den almene dansker, og det er globalt i 

alle storbyer.  

I Frøsektionen mener vi, at vi skal være helt up front med klimadagsordenen. Vi skal se det som en 

nødvendighed for at opnå ”license to produce”, og så skal vi byde ind alle de steder, hvor vi i frøbranchen 

kan bidrage til at løse udfordringerne. Græs er grønt, og græs kan bidrage positivt til klimadagsordenen. 

Desværre oplever vi ofte relevante diskussioner drukne i verbale slagsmål om detaljer. Kunsten er at se det 

hele i en sammenhæng og finde en balance imellem CO2-reduktioner, vækst og beskæftigelse.  

Landbrug & Fødevarer har sat et mål om, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050, en 

ambitiøs målsætning som kun kan løses ved at kombinere faglighed og ny teknologi. De danske frøavlere er 

kendte for at være omstillingsparate og hurtige til at finde løsninger på udfordringer. De egenskaber bliver 

der brug for, når vi skal være klimaneutrale. Heldigvis er vi godt hjulpet, for det er faktisk en klimavenlig 

produktion at dyrke frø. En påstand vil nogen mene, men det afhænger af, hvad baseline er. 1.000 kg frø pr. 

ha. er mere klimavenligt end 800 kg frø pr. ha., hvis input har været det samme. Men hvad er 

udgangspunktet? 800 kg eller 1000 kg? En tredjeårs frøgræsmark er meget klimavenlig, den har ligget urørt 

ift. jordbehandling i fire år, og eftersom græs vokser ved selv meget lave temperaturer, er der meget 

begrænset med kvælstofudvaskning fra afgrøden. Det er godt for miljøet, klimaet og frøavleren, ingen 

frøavler er interesseret i at udlede hverken kvælstof eller andre næringsstoffer, som er essentielle for 

planterne, men skadelige for det omgivne miljø.  

Der er stort fokus på hvilke metoder og produktionsgrene indenfor landbruget, der kan bidrage positivt til 

klimadagsordenen. I planteavlen er der stort fokus på Conservation Agriculture, hvor man bearbejder 

jorden minimalt. Måske er det fremtidens klimavenlige landbrug. Andre vil mene, at ploven er uundværlig i 

forhold til ukrudtsbekæmpelse i en verden, hvor adgangen til nye pesticider er begrænset, og resistens er i 

stigning.  

Det er vigtigt, at værdien af de positive klimaeffekter tilskrives den enkelte frøavler, og ikke kun bliver en 

overordnet gevinst, som tæller i det store regnestykke. I Frøsektionen går vi ind for, at klimagevinster skal 

tilskrives de produktioner, der leverer gevinsterne.  

Frøgræs har en meget lav kvælstofudvaskning, og er med til at opbygge jordens kulstofindhold. Derudover 

bidrager frøproduktion positivt til biodiversiteten, og den værdi burde have mere opmærksomhed. På 

Ausumgaard i Vestjylland tester man i øjeblikket et gårdanlæg, der kan forvandle græs til foderprotein til 

husdyrproduktioner. Et projekt med stort potentiale for klimaet, og et projekt hvor danske landmænd kan 

levere protein frem for at importere soja. I Frøbranchen arbejder vi på at kortlægge de reelle 

klimagevinster ved frøproduktion sammen med Aarhus Universitet (AU), arbejdet finansieres med GUDP-

midler og midler fra promilleafgiftsfonden.  

Pesticider  
Adgangen til pesticider bliver ikke nemmere, og det politiske pres fra EU og nationalt på pesticider er stort. 

I frøproduktionen bruger vi pesticider, og nogle af de midler, vi bruger, skal have særlige egenskaber, og er 

derfor ikke lige så udbredte som de pesticider, man bruger i kornproduktion. I den optimale situation var vi 

helt uafhængige af at bruge pesticider og løste udfordringerne på anden vis. Desværre er der endnu ikke 

opfundet reelle alternativer til de kemiske løsninger, på trods af en enorm indsats fra både avlere, firmaer 

og universiteter. Der investeres også intensivt i forskning til ændret brug af pesticider eller alternativer til 

pesticider, faktisk anvendte frøbranchen ca. 5 mio. kr. til frøforskning, så man kan roligt sige, at viljen til at 

finde alternativer er stor fra branchens side.  



Dispensationer til brug af pesticider er kendt i frøbranchen, fordi vi har behov for at løse komplicerede 

udfordringer i marken for at opnå den renhed, som det globale marked efterspørger. Et eksempel er at 

fjerne græs i græs. Normalt er det ikke et problem, hvis græsset der ønskes fjernet, er højere end afgrøden 

der skal høstes. Det kan løses ved håndlugning eller med en specialmaskine (weedviper), som påfører et 

svidningsmiddel (typisk glyphosat) på den uønsket græstue, som herefter visner ned. I korte græsarter med 

svag konkurrence for ukrudtsgræsser er det umuligt at håndluge og weedvipe de uønskede græsser. 

Derudover har det uønsket græsfrø (poa annua) samme farve, størrelse og vægtfylde som hovedafgrøden, 

hvilket fjerne muligheden for at rense sig ud af udfordringen. Ved at bruge et pesticid (diquat) med de rette 

egenskaber, kan denne opgave løses, så renheden af frøpartiet er acceptabel. Desværre er det blevet 

nødvendigt at søge om anvendelse af midlet via dispensation. Det betyder, at der er en yderligere 

usikkerhed forbundet med at anvende midlet og en usikkerhed for renheden og kvaliteten af partiet. Der 

arbejdes ihærdigt på at finde alternative løsninger til diquat.  

 

  

Glyphosat 
Glyphosat er et af de mest velundersøgte kemikalier. Det betyder, at risikovurderingen af glyphosat bygger 

på et meget solidt fundament af viden. I juni i år indsendte en gruppe af firmaer ansøgning om godkendelse 

af glyphosat i EU, og denne ansøgning er baseret på 12.000 artikler fra den åbne, videnskabelige litteratur 

og 1.507 studier fra firmaerne. I alt fylder det 181.911 sider.  

Ved regelret anvendelse er sundhedsrisikoen lav, og flere uafhængige myndigheder har tilbagevist 

påstanden om, at glyphosat skulle forårsage kræft, som det ellers er blevet hævdet. Det har også været 

hævdet, at glyphosat udvasker til grundvandet. Dette er dog ikke Miljøstyrelsens vurdering baseret på 

mange års undersøgelser i varslingssystemet for pesticider og grundvandsovervågningen.  

Vi forventer i Frøsektionen, at faglighed vil være bærende i EU's afgørelse på den indsendte ansøgning.  

Frøsektionen arbejder allerede sammen med Landbrug & Fødevarer på at få en fornyet godkendelse af 

glyphosat igennem i EU.    



 

Sådan anvendes glyphosat 
En analyse af data fra Dansk Markdatabase viser et anvendelsesmønster som vist i figur 1. Fordelingen på 

anvendelser er fundet ved at opdele de registrerede og planlagte anvendelser månedsvis og efter afgrøde.  

• 25 procent af forbruget ligger i foråret og anvendes til nedvisning af ukrudt og efterafgrøder før 

etablering af afgrøder og som ukrudtsbekæmpelse før fremspiring. 

• 40 procent af forbrug ligger i juli-august og antages at være anvendt til kvik- og ukrudtsbekæmpelse før 

høst, nedvisning af vinterraps og høsthjælp i foderkorn, hvor formålet er øget høstkapacitet og lavere 

vandindhold 

• 35 procent af forbruget er i efteråret, hvor anvendelsen er bekæmpelse af kvik- og rodukrudt, 

nedvisning før etablering af vinterafgrøder og nedvisning af efterafgrøder. 

 

 

 

Figur 1. Anvendelser af glyphosat.  

 

Forbruget indberettet i Dansk Markdatabase udgør kun ca. 1/3 af salget. Det er antaget, at data afspejler en 

repræsentativt fordelingen af forbruget. Forbruget er fastsat som det gennemsnitlige årlige salg i 2007 – 

2017 på 1.256.692 kg aktivstof. 

I Frøsektionen arbejder vi for at sænke forbruget af glyphosat på trods af, at midlet ikke er forbundet med 

nogen større risiko jf. ovenstående. Hvis vi ikke selv nedsætter forbruget, kan vi frygte at andre gør det for 

os. Forbruget af glyphosat har været stigende, det er der gode grunde til.  

• Datoregler 



• Forbud mod efterårsjordbearbejdning 

• Færre selektive pesticider til rådighed 

• Ændrede og nye dyrkningssystemer  

Glyphosatforbruget skal ned ud fra en betragtning om at kunne bevare adgangen til midlet og undgå 

restriktioner fra myndigheder om, hvordan midlet skal anvendes. Frankrig og Tyskland har stor fokus på 

Glyphosatforbruget og evt. forbud har også været på tale efter stort pres fra de grønne organisationer.  

Et totalt forbud mod Glyphosat vil være katastrofalt for frøproduktionen i Danmark.  

Det vil være vanskeligt at opretholde renheden (kvalitet) og dermed afsætningen til eksportmarkederne. 

Der vil ske en opformering af problemukrudt hos avlerne, og problemet øges yderligere. Med 

udgangspunkt i flere dispensationer og færre selektive midler er det afgørende med Glyphosats unikke 

egenskaber til sanering af marker i sædskifter med frøafgrøder. Det er ikke ualmindeligt, at der sker en 

opformering af udkrudt og aggressivt ukrudt i et frøsædskifte. Derfor er det afgørende, at frøavleren kan 

anvende glyfosat de steder, hvor det er nødvendigt, forebyggende som problemløsning. Frøsektionen 

arbejder for, at frøavleren selv kan disponere hvor og hvornår, glyfosat kan anvendes i sædskiftet, men det 

samlede forbrug på bedriftsniveau skal ned, og det er også muligt for en dygtig frøavler.  

 

 

EU 
”Green Deal” er navnet på den overordnede grønne 

vision for omstilling af EU. Formålet er at sikre en 

bæredygtig økonomi med fokus på vækst og samtidig 

opnå klimaneutralitet i 2050. Alle skal inddrages i Green Deal, og for fødevareerhvervet er bl.a. strategien 

”Farm to Fork” (F2F) central. Her sættes en række ambitiøse mål blandt andet om reduktion af gødning, 

anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, antibiotika, et større økologisk areal, m.v. Disse mål skal nås i 

2030. Der kommer til at være en sammenhæng mellem EU’s grønne vision og EU’s fremtidige 

landbrugspolitik, som skal hjælpe med at levere på disse mål. 

 

Det kommende EU-budget tager afsæt i samme økonomi som indeværende periode, men med hensyn til 

brexit. Det betyder, at hvert medlemsland skal bidrage mere for at udfylde hullet efter briterne, og 

landbrugspolitikkens andel af budgettet vil falde. De kommende regler for EU’s landbrugspolitik vil gælde 

fra 2023 til 2027 og har været diskuteret meget i 2020.  

 

I 2021 skal politikerne i EU lave den endelige politiske aftale om, hvordan reglerne for EU’s landbrugspolitik 

skal se ud, og de danske politikere skal beslutte, hvordan reglerne skal anvendes i Danmark. Der er både 

positive og mindre positive tiltag, som berører den danske frøproduktion direkte eller indirekte. 

Frøsektionen har været inddraget fra starten i at komme med indspark til L&F´s samlede holdning og 

dermed input til både EU’s landbrugspolitik og F2F-strategien. I Frøsektionen har vi et godt samarbejde 

med de EU-politiske medarbejdere i L&F og det er mærkes tydeligt, at afdelingen hedder EU & Frø. En 

særlig tak skal rettes til Maria Skovager Østergård, Mette Trudsø Kruse og Niels Lindberg Madsen, EU & Frø, 

som løbende orienterer og inddrager Frøsektionen, når der opstår relevante muligheder. 



 

Fra Frøsektionens side har der især været fokus på, at EU anerkender dansk frontløberstatus i forhold til et 

lavt pesticidforbrug, og at man giver muligheden for anvendelse af nye planteforædlingsteknikker. Det er 

også et centralt budskab, at en klog og fagligt baseret anvendelse af pesticider ikke er i modstrid med en 

moderne og bæredygtig landbrugsproduktion. Men skal vi i mål, har vi brug for fortsatte investeringer i 

forskning og udvikling, nyeste metoder i forhold til præcisionslandbrug osv. Og overordnet set er der behov 

for en markedsdrevet udvikling – også når vi taler om økologi. 

Det er tydeligt, at den overordnede Farm to Fork-strategi indeholder elementer, der skal sikre, at 

fødevareerhvervet investerer i grøn teknologi og optimering af ressourceudnyttelse, klimaet er nævnt flere 

gange, og den grønne omstilling er kommet for at blive.  

 

For at være helt præcis, er der i Farm to Fork-strategien lagt op til, at følgende mål skal nås inden 2030  

• Reduktion af anvendelsen af pesticider med 50% 

• Reduktion af tabet af næringsstoffer med 50% 

• Reducere brugen af gødning med 20%  

• Øge det økologiske areal til 25% af landbrugsarealet  

• Udtage 10% af landbrugsarealet til biodiversitet.  

 

Det er Frøsektionens holdning, at den grønne omstilling skal gennemføres, og at vi som danske frøavlere 

kan bidrage til den grønne omstilling, ikke bare i Danmark men også i resten af verden. Vi kan eksportere 

viden og værktøjer, der kan sikre ressourceoptimering. Et værktøj der absolut ikke er nyt for en dansk 

frøavler, vi har igennem flere årtier optimeret på frøavlen, det er medvirkende til, at vi har en frontposition 

på det globale marked. Integrated Pest Mangement (IPM) og varslingssystemer er udbredt i Danmark, men 

det er langt fra tilfældet i andre EU-lande. I Danmark bruger vi både lokale og nationale varslingssystemer 

til at optimere vores behandlinger i marken, det er både klima- og miljøvenligt og en økonomisk fordel for 

avleren.  

Ovenstående mål er alt fra ambitiøse til urealistiske. Det giver mening at bruge færre pesticider og mindske 

tabet af næringsstoffer, men det giver ikke mening at stile efter, at de samlede europæiske marker skal 

bestå af 25% økologiske marker. Økologi giver bl.a. positivt bidrag til naturen, og økologi er kommet for at 

blive, men det er helt afgørende, at udviklingen er markedsdrevet. Der mangler en saglig plan for, hvordan 

man både kan sætte et mål om at være klimaneutral i 2050 ved bl.a. at udtage arealer, og samtidig øge det 

økologiske areal så kraftigt når nu det er en kendsgerning, at der ikke høstes samme udbytter pr. ha. som i 

konventionelt landbrug.  

Der er ikke brug for mindre effektiv udnyttelse af landbrugsjorden i en verden, hvor befolkningstallet stiger, 

folk dør fortsat af sult, der er behov for mere biodiversitet, og samtidig er der et øget krav om at erstatte 

olie med biomateriale. Alt sammen er med til at lægge pres på hver eneste hektar, og her er det ikke en 

samlet udbyttenedgang, der er løsningen. Tværtimod skal vi øge udbytterne, og her ser Frøsektionen 

løsninger ved forædling, sikring af vand og næringsstoffer i de rette mængder og på rette tidspunkter. En 

konsekvensanalyse af omkostningerne både i udbytte, klima, miljø og økonomi ville også være optimal, 

inden man iværksætter så ambitiøse målsætninger. Det er vigtigt at kende konsekvenserne ved så store 

visioner.  



Det bliver spændende at følge udviklingen i fremtidens landbrugsstøtte. Der er lagt op til, at flere af 

midlerne skal anvendes til grønne ordninger enten via de nye såkaldte Eco schemes i søjle 1, eller via 

transport af midler fra hektarstøtten i søjle 1 til målrettede ordninger i landdistriktspolitikken i søjle 2. 

Grundlæggende kan man sige, at den direkte støtte sandsynligvis bliver mere betinget af grønne tiltag. Det 

bliver blandt andet via de såkaldte ”Eco schemes”. Hvilke tiltag Eco schemes præcist dækker over, er fortsat 

uklart. Det er også uklart, om det er EU eller det enkelte medlemsland, der bestemmer, hvilke tiltag der 

ønskes fokus på ved brug af Eco schemes. For den enkelte frøavler vil det fortsat være en ”cost benefit” af, 

hvilken værdi der tilføjes på ejendommen i forhold til omkostningerne. 

Netop økonomi er interessant i F2F. Hvis en landmand skal investere i grøn teknologi, skal han kunne se en 

forretningsmodel i investeringen. Samtidig er det uklart, hvordan man har tænkt sig at regulere flytningen 

af midler fra søjle 1 til søjle 2, hvis der er lande som i forvejen er langt på den grønne dagsorden i forhold til 

de øvrige lande. Der mangler klarhed over hvor mange midler EU kan flytte, og hvor mange midler der kan 

flyttes ved national lovgivning. 

Et vigtigt spørgsmål er, hvornår der er break-even opnået i forhold til, hvad landmanden vil gøre på 

bedriften for at modtage landbrugsstøtte?  

Frøsektionen mener, EU skal komme med klare svar på disse og mange andre spørgsmål, inden det 

implementeres. Desuden ser vi helst, at der laves grønne Eco schemes i søjle 1, frem for at midlerne flyttes 

til søjle 2. I søjle 1, bliver det nemlig muligt at give incitamentsbetalinger til landmændene. Det er ikke 

muligt i søjle 2. 

Vi kan som danske frøavlere bidrage til forbedring af både miljø, klima og biodiversitet, men for at kunne 

levere på det må der ikke være gået på kompromis med fagligheden og frøavlerens produktionsvilkår i en 

verden, hvor konkurrencen er benhård og produktionsvilkårene spiller en kæmpe rolle. Vi skal sikre, at 

avleren står tilbage med en investeringslyst i de grønne investeringer, fordi han kan se en forretning i 

investeringen. Hvis der ikke er forretning i investeringerne, bliver de ikke foretaget, og det bliver svært at 

opnå klimaneutralitet i 2050, uanset om det er et ønske fra EU, L&F eller Christiansborg.   

Hvornår kommer den digitale maskinstation? 
Teknologien er din ven. Behovet for teknologiske løsninger stiger i kraft med mulighederne for bekæmpelse 

af ukrudt, og sygdomme falder på traditionel vis.  

Droner, data og digitalisering vil spille en større rolle hos de danske frøavlere i fremtiden, enkelte er ved at 

knække koden med at få data til at spille på tværs af forskellige teknologier med det formål f.eks. at 

pletsprøjte en mark mod ukrudt eller vækstregulere variabelt. Alt sammen for at bruge færre ressourcer og 

dermed opnå ”license to use” af nøgle-bekæmpelsesmidler. Når først teknologien er implementeret, er det 

nemt at udbrede den til andre områder.  

Der vil opstå et behov for digitale maskinstationer og større jordbrug, der kan investere i den nyeste 

teknologi, som man må forvente vil blive ”allemandseje”, når det er færdigudviklet. I dag taler man ikke 

om, at en ny traktor skal have GPS, men hvilken GPS. Prisen er mindre afgørende og stabiliteten er høj, 

sådan må det også blive med fremtidens ukrudtsbekæmpelse.  

Nedenstående punkter er udkast til 2021 teknologifremstød 

• Droner til monitering af afvigelser i en mark (ukrudt, svagt udlæg, afvigere etc.) 

• Droner til pletsprøjtning med enten selektive eller ikke selektive midler. 



• Databehandling af informationer inkl. historik fra online markdatabaser. 

• Udbringning af nyttedyr med droner 

• Monitering af skadevoldere med henblik på IPM 

• Dokumentation via data for ”footprint” (forbrugere/myndighedskrav) 

• Implementering af robotter til at udføre traditionelt markarbejde med præcision (såning, 

radrensning, rækkesprøjte, fotodokumentation, sten etc.)  

• Nye dyrkningssystemer tilpasset robotteknologi  

• Fælles dataplatforme til udveksling af data.  

• Flere vejrstationer til opsamling af data 

  

For at få teknologierne til at arbejde ude i markerne i større skala er der behov for innovative ildsjæle, der 

kan løse problemstillingerne. Det gælder om at løse de faglige udfordringer ved brug af færrest mulige 

ressourcer og indsamling af mest muligt data. Der er avlere, som har gjort erfaringer, men efterhånden som 

droner, software og robotter er tilgængelige, mangler vi ”kun” at finde pakkeløsningen. Flere frøavlere har 

allerede investeret i digitale vejrstationer, som dels kan fortælle noget om vejrforholdene til f.eks. 

sprøjtearbejde eller justering af tørreri. Digitale vejrstationer er en god beslutningsstøtte, ligesom de kan 

dokumentere vejrforhold, nedbør osv. – perfekte til IPM. I 2020 så vi, hvordan en større sukkerroedyrker fik 

en 36 m sprøjte til at båndsprøjte med præcision, og økologiske sukkerroedyrkere har for flere år siden 

implementerede robotter til ukrudtsbekæmpelse.  

Hvem finder løsningen til frø?  

 

  



 

Havefrø 
Havefrøbranchen går godt, der er igen i 2020 høstet fine udbytter i de fleste arter og frø af en høj kvalitet. 

Vejret i høst var med avlerne og gav ikke anledning til udfordringer i år. Foråret gav anledning til uensartet 

fremspiring pga. et tørt forår. Havefrø er afgrødediversitet, ofte er det arter der oprindelig stammer fra 

andre steder i verden og dyrkningssystemerne, og vækstsæsonerne varierer fra det typiske 

planteavlssædskifte. Danmark er global leder på produktion af spinatfrø. Mindst 75% af verdens spinatfrø 

bliver produceret i Danmark. Dygtige frøfirmaer, avlere, forskning og klimaet er de afgørende faktorer for, 

hvorfor netop Danmark er markedsleder. Den afgrødediversitet der er forbundet med havefrø, er stærkt 

udfordret – i det hele taget er branchen presset på produktionsvilkårene. Der er behov for at anvende 

pesticider for at opnå en konkurrencedygtig produktion. Ligesom i markfrø gælder, at frøet skal være helt 

rent (99,9%), og det skal have en høj spireprocent og ensartet frøstørrelse. Det er det, kunderne 

efterspørger, og det er ultimative krav for, at de har en effektiv produktion af babyleafspinat, pac choi, 

hvidkål eller radiser for den sags skyld. De korsblomstrede havefrøafgrøder er fortsat under pres. De 

blomstrer senere end konsumraps og tiltrækker derfor mange insekter, heriblandt skadegørere. Med 

adgang til færre og mindre effektive insekticider er skadegørerne vanskelige at bekæmpe, og de kan gøre 

stor skade på en afgrøde og fjerne store dele af potentialet for udbyttet og det på en mark, hvor der 

allerede har været høje etableringsomkostninger m.m. Ved at anvende den rigtige sprøjteteknik med 

kontaktmidler uden for biernes flyvetid er det muligt at lave en bekæmpelse uden at skade bierne. De 

korsblomstrede havefrøafgrøder bidrager til øget biodiversitet i landskabet til glæde for både mennesker 

og dyr, men produktionsgrundlaget skal være i orden, og det kræver bl.a. insekticider, indtil vi får udviklet 

nye bekæmpelsesteknikker.  

Adgangen til kemi er en nødvendighed i en tid, hvor der aldrig er investeret så meget økonomi i at finde 

alternativer. Problemet er, at en vækstsæson tager et år, og at kemiske løsninger er svære at erstatte med 

ikkekemiske løsninger (nogen mere end andre). Det er derfor afgørende, at havefrøavlerne fortsat har 

adgang til de nødvendige pesticider for at undgå udflagning af produktionen.  

Økologiske arealer med havefrø eksisterer fortsat kun i meget beskedent omfang, og kan på nuværende 

tidspunkt ikke erstatte den konventionelle produktion. Der arbejdes intenst på at finde alternativer til 

pesticiderne i samarbejde med universiteterne, og ingen er mere interesseret i at finde dem end 

havefrøavlerne, på den måde kan de skabe større dyrkningssikkerhed omkring deres afgrøder.  

Udlægget af hybridspinat, som er den største art inden for havefrøavl i Danmark, var i 2019 på et historisk 

højt niveau, både i areal og udbytte. Sidste år så vi en nedgang i arealet med ca. 50%, og det forventes 

yderligere at falde til kommende sæson. Coronapandemien har sat sit spor på efterspørgslen på babyleaf, 

og det er blandt andet derfor, arealet falder til det laveste niveau i de seneste år. Det er altid sjovere når 

arealerne stiger, men det er vigtigt at holde arealet i skak med efterspørgslen uden at gå på kompromis 

med prisen.  

Dispensationsansøgningerne vedr. Asulox (asulam) i spinat og Reglone (diquat) til spinat og purløg er 

ansøgt hos Miljøstyrelsen til brug i 2021, og vi har klare forventninger om en hurtigere afklaring, end vi fik 

sidste år.  

I vækstsæsonen 2021 vil havefrøbranchen i samarbejde undersøge mulighederne for at bruge robotter i 

havefrø, vi skal vi sikre og udvikle havefrø-produktionen i Danmark. Tanken er at skabe et forum, hvor alle 

input, ideer, og problemstillinger vedr. praktisk dyrkning kan gennemtænkes og afprøves hurtigt i en fysisk 



mark. Som global markedsleder har vi et ansvar for at være på forkant med fremtiden, og vi skal helst ikke 

blive bedt om at udvikle os.  

Der fokuseres på havefrø, da situationen er noget anderledes, og jordbehandling i græsfrø er mere 
kompliceret. 

Her er nogle punkter som skal undersøges. 

  

• Vi skal (i test) se HELT bort fra investeringskalkuler, produktionsøkonomi og effektivitet - fokus er at 
løse problemerne og efterfølgende finde ud af, hvordan der kommer økonomi i det. 

• Målsætningen er at anvende den højteknologi (robotter, selvkørende traktorer o. lign.), der er 
kommerciel i dag og udvikle/tilpasse den målrettet til havefrø-produktion - dvs. fuld fokus på at 
løse de barrierer der måtte opstå. 

• Gruppen skal bestå af fagpersoner med hvert sit specifikke fagområde (GPS, kamerateknologi, 
droner, maskiner (så, sprøjte, rense), robotter) og ikke mindst konsulenter og forskere samt dygtige 
have-frøavlere.  

• Fokus på at optimere pesticidforbrug (herbicider) og dokumentation for klimabelastning (fra frø til 
frø) uden at gå på kompromis med renhed eller dyrkningssikkerhed.   

• Fokus på opsamling af ALT tænkeligt data i marken (problemukrudt, sten, afvigere, energiforbrug, 
temperatur, vind, nedbør, billeder, genkendelse af begyndende bladsygdomme, skadedyr etc.)  

• Formålet er at styrke kvalitetssikring via data og udvikle smart beslutningsstøtte til avleren, som 
skal optimere løsningen til bekæmpelse af problemet både fra et økonomisk og "renheds"-
synspunkt.  

• Målet er ikke at investere i dyr teknologi uden at kende potentialet - målet er at opnå kendskab til, 
hvilket potentiale der er, i den teknologi der allerede er til rådighed, og få den ud i markerne.  

  
Der er et potentiale for optimeringer i marken - det skal undersøges og kortlægges, så vi kan implementere 
det hurtigt.  
Data og dokumentation er fremtiden, om man vil det eller ej. 

  

Gebyrstigninger fra Miljøstyrelsen på behandling af ansøgninger for 

pesticider fra 1. januar 2021 
Dispensationer, mindre anvendelser og godkendelser er blevet væsentligt dyrere (stigning på 96%) fra 1. 

januar 2021. I langt de fleste tilfælde dækker kemifirmaerne omkostningerne, men deres villighed vil 

komme under pres, og i sidste ende vil gebyrerne afspejles i produktpriserne til ugunst for frøbranchen som 

helhed. 

Stigningerne i sig selv er af helt uhørt omfang – og kommet med alt for kort varsel. Men det vigtigste er, i 

hvor høj grad den ny situation vil påvirke især mindre frøafgrøder. Frøbranchen har regnet på de 

administrative omkostninger til mindre anvendelser og dispensationssager med betydning for frøavlen, der 

har været i 2019 og 2020. Den samlede negative effekt for frøavlen vil svinge fra år til år. Men det er ikke 

ubetydelige ekstra omkostninger. For dispensationer der genansøges, er stigningen lidt lavere, men det 

ændrer ikke på, at det er en større belastning, der kan presse nogle af de helt små produktioner til 

udflagning! 

Frøbranchen har indgivet klage over stigningen og varslingen, som ikke er i tråd med den samarbejdsform, 

frøbranchen gerne vil have med myndighederne.  



Vi har ikke brug for yderligere belastninger af vores produktionsvilkår. Der skal rettes en stor tak for et 

positivt samarbejde med kemifirmaerne, som viser forståelse for vores situation.  

Eksport 
Det går godt med at eksportere frø. I 2019 slog branchen sin egen rekord med eksport på over 100.000 tons 

græs og kløver frø. Det vidner om en branche, der jf. nedenstående diagram konstant er i udvikling. I 2020 

tegner der sig et billede af en eksport på ca. 112.000 tons, hvilket må betragtes som særdeles flot. 

Stigningen skyldes i særdeleshed frøfirmaerne, som lykkedes med at afsætte dansk kvalitetsfrø, en 

udvikling der stiller store krav til samarbejdet mellem avlere og frøfirmaer. Coronapandemien har ikke 

umiddelbart givet de store udsving i eksporten. Der har været mindre logistiske udfordringer med 

containere og forsinkelser ved passering af landegrænser, men altså ikke noget der har givet anledning til 

mindre eksport. Det er vigtigt, at vi fortsat er konkurrencedygtige i den danske frøbranche. Danmark 

producerer arter, der kræver høj ekspertise og et klima med varieret nedbør og solskinstimer. Det er vigtigt, 

at vi fortsat har et positivt samarbejde med relevante myndigheder, styrelser og forskningsinstitutioner, at 

være global markedsleder (f.eks. spinat) kræver national anerkendelse også fra politisk side.  

Fremtidens eksport er betinget af fortsat stor tillid i markedet til dansk frø, som har en høj 

kvalitetsstandard og stor sporbarhed. Netop sporbarhed får større betydning i fremtiden, og her er 

yderligere digitalisering et godt værktøj til at sikre dokumentation ”fra frø til frø”. Særligt havefrøbranchen 

har været ramt af restriktioner på adgangen til bejdsemidler, som ikke længere er tilladt at anvende i 

Danmark.  

Udviklingen i eksport af græs og kløverfrø  

 



Prisudviklingen og udbytter 
Prisen på frø varierer inden for de forskellige arter, og det er naturligt i et marked med udsving i 

efterspørgslen. Det er attraktivt at dyrke frøafgrøder, og der er en fornuftig afregning for den risiko, der er 

forbundet med at dyrke græsfrø i forhold til korn. Nedenstående figur viser udviklingen i pris pr. kg frø de 

seneste ni år. Figuren viser en stabil pris med en nedgang 2019. Der er ikke noget, der indikerer, at prisen 

skal falde yderligere for 2020. 

2020 vil også være det sidste år, hvor frøavlerne modtager Sortsundersøgelsen. Hæftet er udarbejdet af 

landskonsulenten for frø, som modtager indrapporteringer fra frøfirmaerne og Tystofte. 

Sortsundersøgelsen stammer tilbage fra dengang, hvor der var mange frøfirmaer, og de dyrkede de samme 

sorter. Hæftet giver et overblik over sorternes udbytte fordelt bl.a. på regioner. Sortsundersøgelsen har 

været finansieret via Frøafgiftsfonden med 150.000 kr. Det lykkedes ikke at opnå støtte til udarbejdelse af 

Sortsundersøgelsen i 2021, så hvis Sortsundersøgelsen skal fortsætte, er der behov for alternativ 

finansiering. Bestyrelsen i Frøsektionen har ikke set en mulig alternativ finansieringskilde, men ser på en 

mulig alternativ metode til at sikre et fremtidigt værktøj, der kan give samme muligheder som 

Sortsundersøgelsen har gjort gennem så mange år. Data i Sortsundersøgelsen ligger samtidig til grund for 

den prissammenligning, som årligt præsenteres i nr. 1 af Frøavleren, så den sammenligning forsvinder 

ligeledes.    

Flere frøfirmaer er begyndt at køre intern benchmark for avlerne, så man kan se, hvordan man præsterer 

både i økonomi og udbytte inden for sine egne arter/sorter. Der er også muligt at finde sparring via de 

lokale frøavlerforeninger for at sammenligne priser og udbytte. Ofte kan en god dialog med 

frøavlskonsulenten skabe en positiv udvikling, konsulenterne har et enormt grundlag for at sammenligne på 

tværs af lokale og regionale forskelle.  

I fremtiden vil den dygtige omstillingsparate frøavler være eftertragtet, der vil være endnu større fokus på 

lokale forhold, sædskifte, adgang til teknologi og rettidighed. Det vil blive nødvendigt at tage arealer ud af 

sædskiftet til frøavl for at levere rent frø, og måske skal den traditionelle art skiftets ud til en anden for at 

optimere udbyttet og eller dækningsbidraget. Udbyttet er afgørende for hele værdikæden og klimaet. En 

effektiv produktion skaber grundlag for højere priser.  

 



 

Vægtet gennemsnit af prisen på frø over tid 



 

Total gennemsnitsudbytte af græs og kløverfrø i 39 år 

 

Udbytteudvikling i den største græsart, alm. Rajgræs 

Alm. Rajgræs er en af de største arter, der bruges både i foderblandinger og plæneblandinger og udgør den 

største art frøgræs dyrket i Danmark. Alm. rajgræs har stor variation indenfor sorterne, der kan løse mange 



af de krav, der skal opfyldes i forhold til anvendelsen. Alm. Rajgræs er en robust græsart med høje 

udbytter. Udbyttekurven for alm. rajgræs er stigende.  

Frøsektionen 
I 2020 var der også behov for at komme med indspark til de faglige og politiske dagsordener. Thor Gunner 

Kofoed er formand for den europæiske frøsektion, COPA workingparty seeds. Thor gør et stort arbejde for 

at fremme adgangen til nye forædlingsmetoder og reguleringer i forhold til import af afgrøder, der er eller 

kan være frembragt ved hjælp af forskellige nye forædlingsmetoder. Det politiske arbejde er vigtigt for at 

opnå en øget forståelse fra blandt andet Kommissionen, samtidig med at grønne organisationer prøver at 

påvirke Kommissionen i den retning, de mener er rigtigt. Kina er langt fremme med nye forskellige 

forædlingsmetoder uden at have nogen klar organisering for regulering. Det er også et område, der skal 

tages hånd om. Generelt er holdningen til nye forædlingsmetoder ændret i positiv retning også blandt 

grønne NGO’er. Desværre har Coronapandemien gjort mødedeltagelse besværlig, og arbejdet i COPA har 

været på lavere niveau end planlagt. I foråret deltog jeg i et to-dages møde i Paris i en arbejdsgruppe, som 

har til formål at udvikle og integrere IPM. Det planlagte ESGG-møde, (European Seed Growers Group) blev 

udskudt til 2021 i Italien.  

I 2012 forpligtede Danmark sig til at reducere ammoniakfordampningen med 24 % med 2005 som 

reference og 2020 som afslutning. De fleste andre medlemslande forpligtede sig til omkring 15%. I 

slutningen af 2020 manglede der ca. 3 % for at nå i mål, hvilket må siges at være rigtig godt gået. De sidste 

3% skulle findes, og her blev husdyrproducenterne mødt med flere krav til blandt andet håndtering af 

husdyrgødning. Samtidig kom der et krav om, at husdyrgødning ikke må udbringes før 1. september. 

Frøsektionen har kommenteret kravet, eftersom det vil besværliggøre efterårsgødskning af frøgræsmarker 

med husdyrgødning. En senere udbringning ved lavere temperaturer er forbundet med lavere 

fordampning, og det vil kræve flere afpudsninger i efteråret. Desværre er minkerhvervet blevet aflivet, de 

var også en del af ligningen ift. at nedsætte ammoniakfordampningen. Aflivningen af minkene har flyttet 

mangoen på de godt 3%, og det forventes derfor ikke at få indflydelse på frøavlerne.  

Frøsektionen følger debatten om de mange efterafgrøder med stor interesse. Det er et krav fra både EU og 

regeringen, at udvaskningen af kvælstof skal reduceres. Ingen frøavler har interesse i at udlede kvælstof, og 

der er mange fordele ved efterafgrøder, som kan passe godt ind i et sædskifte med frø. Udfordringen er, at 

klima, jordbonitet, sædskifter, problemukrudt og dato for sidste høstdag er forskellige i de forskellige 

landsdele, og der kan være forskellige ønsker til, hvordan man vil opfylde sin efterafgrødepligt på 

forskellige bedrifter, der opererer med forskellige dyrkningssystemer og afgrøder. Vi skal have større fokus 

på at anvende teknologiske løsninger i ordningen. 

• Flere afgrøder som godkendte efterafgrøder 

• Mulighed for opsparing af efterafgrøder (kan udjævne unormale høstår)  

• Mere fleksibilitet for avlere med ID 15 områder 

• Inddragelse af ny teknologi til monitering på bedriftsniveau (dræn, vejrdata, input vs. output etc.)  

Frøsektionen har modtaget henvendelser fra avlere, der er berørte af efterafgrødekravene.  

Vi har løbende en god dialog med både Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsens medarbejdere, der er ingen 

tvivl om, at de navigerer og udviser forståelse for de danske frøavlere.  

I løbet af 2020 er der observeret mystiske poser med frø i Kastrup Lufthavn. Via Udvalget For Plantesorter 

og udsæd blev vi opmærksomme på problemet og fik hurtigt fortalt om konsekvenserne af invasive arter og 



krydsbestøvning, og at nye skadevoldere kan gøre stor indflydelse på den danske frøproduktion. 

Landbrugsstyrelsens medarbejdere har i samarbejdet med Post Nord og Told og Skat sat et større 

detektivarbejde i gang for at finde frem til, hvad posernes indhold består af, og hvor de kommer fra. Tak til 

Landbrugsstyrelsen for hurtig respons og god kommunikation.  

Vi har haft særligt fokus på dispensationsansøgninger i 2020 og får det også i 2021. Desværre kom 

resultaterne af ansøgningerne meget sent i forhold til behovet i markerne, men det var positive resultater, 

og vi håber, de kan komme tidligere i 2021. Der skal her rettes en særlig tak til Landskonsulent for Frø 

Barthold Feidenhans´l, SEGES, Chefkonsulent, Nils Elmegård, og Viceformand, Thor Gunner Kofoed, 

Landbrug & Fødevare. Deres arbejde skaber stor værdi i de danske frømarker.  

 

Fremtiden er ikke så sort, som den har været 
Vi er i en tid, hvor vi skal omstille os og implementere nogle områder, som vi ikke har beskæftiget os med 

tidligere. Klima og biodiversitet er nøgleordene, og teknologien skal løse en stor del af opgaven på 

bedrifterne, så det giver mening for frøavleren. Frøsektoren kan levere både klima og biodiversitet, men 

det er vigtigt, at politikerne ikke laver en firkantet plan, der rammer alle sædskifter ens. Det er en fordel for 

biodiversiteten, når hvidkløveren blomstrer, og det er en fordel for biodiversiteten, når dyrene kan græsse 

på en grøn græsmark en morgenstund i maj. Den værdi skal tilskrives frøavlerne, ligesom de skal have 

klimagevinsten, når der opbygges kulstof og CO2 lagres. Alternativet var jo traditionelle afgrøder. EU's Farm 



to Fork plan opstiller mål om bedre udnyttelse af kvælstof, højere biodiversitet og mindre brug af 

pesticider. Frøsektoren er god til at udnytte næringsstoffer, har plantevækst ved lave temperaturer, og 

flerårige afgrøder er i rød tråd med minimalt tab af næringsstoffer. Men vi skal blive endnu bedre til at 

tildele næringsstofferne præcist, hvor det giver merudbytte og kun i den nødvendige mængde, og vi skal 

udnytte den teknologi, der er lige om hjørnet. Teknologien bliver også afgørende for at reducere forbruget 

af pesticider, og sammen med forskning kan vi nå langt. Men vi må ikke gå på kompromis med frøkvaliteten 

eller udbytterne, det vil være tilbageskridt og samtidig ikke være godt for klimaet.  

Sammenholdet i frøbranchen er stærkt og konstruktivt. Vores adgang til særlige kompetencer via SEGES, 

Landbrug og Fødevare og ikke mindst universiteterne bidrager til vores globale tilstedeværelse på 

frømarkedet. Men vi skal fortsat forny os, det kræver fremsyn at operere som global leder.  

I frøbranchen er der en forståelse for hinandens forretninger, og at der er forskel på, hvem man 

repræsenterer. Debatter kan godt trække ud, sådan skal det også være, men fælles er der en holdning og 

vilje til i fællesskab at løse de udfordringer, der vedrører hele branchen.  

 

Det politiske klima er ændret i forhold til tidligere, vi har svært ved at argumentere med faglige og 

økonomiske argumenter, hvilket man umiddelbart skulle tro vakte stor interesse for beslutningstagere. 

Men desværre virker det ikke til, at alle beslutningstagere forholder sig til naturvidenskaben – vi lever med 

det hver eneste dag. Vi må tage skeen i den anden hånd og skabe indflydelse på anden vis.  

Frøavl er kompliceret stof for dem, der ikke ved, at der kommer frø, hvis man ikke slår græsset hjemme i 

haven. Det er vores fornemmeste opgave at fortælle om vores produktion, og hvad vi kan bidrage med.  

Der kommer ikke nogen og spørger os om, hvad vi kan bidrage med, den tid er forbi. Når den nye minister 

for fødevarer, landbrug og fiskeri inviterer til dialog og ligefrem opfodrer til at blive inviteret, så skal han 

være mere end velkommen til at komme ud og se klima- og miljøvenligt frøavl med øget mulighed for 

biodiversitet i den danske planteavl! 

Bestyrlesesmedlemmer ind/ud  
Arne Vad/Knud Rabølle (2019) 

Ole Holmenlund /Lars Korsholm Hansen 

Søren Tølbøll/Jørgen Christensen 

Observatører i bestyrelsen 

Jens Ellegård/Anders Frandsen (DLF Amba) 

Peter Michaelsen/Erik Lundgreen (DSV avlerforening) 

Barthold Feidenhans’l (SEGES) går ud i løbet af 2021. 

  



 

Tak til 
Til sidst vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer i de lokale frøavlerforeninger for deres engagement i det 

lokale arbejde. Jeg har i år ikke kunne besøge mange af jer, men jeg håber, muligheden kommer tilbage 

igen i 2021.  

Jeg vil også takke vores samarbejdspartnere inden for det offentlige for det gode samarbejde. Jeg vil rose 

styrelserne og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Miljøministeriet for generelt at lytte til 

vores input og bidrager konstruktivt til at finde løsninger – uanset at vi særligt i 2020 ikke altid finder frem 

til de løsninger, vi ønsker.  

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 enkelte frøkonsulent til direktøren. Der er fortsat en fantastisk tone i branchen, hvor vi kan 

tale om alle emner, 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 tak til Anders Mondrup, jeg deler formandskabet med og Thor Gunnar Kofoed for 

indsatsen for frøet på den Europæiske scene. 

Vi skal også huske de eksterne i Frøafgiftsfondens bestyrelse og takke dem for et godt og konstruktivt 

indspil, så frøbranchen fortsat arbejder efter det, produktionen og markedet har behov for. 

Frøafgiftsfondens penge går sammen med GUDP midler 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 igen i 2020. 

Slutteligt vil jeg takke for støtte og hjælp fra frøsekretariatet på Axelborg og en lang række faglige 

medarbejdere, som har hjulpet os i Frøbranchen gennem 2020.  

 

Formand Troels Prior Larsen 

 


