Referat årsmøde Frøsektionen, Landbrug & Fødevarer
14. januar 2020, Kongrescentret, Herning
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Referat
Formand Troels Prior Larsen bød alle deltagere velkommen og takkede for det store
fremmøde.
1.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formand Troels Prior Larsen foreslog Klimadirektør Niels Peter Nørring fra Landbrug
& Fødevarer, der blev valgt som dirigent.
Niels Peter Nørring konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt i Frøavleren nr. 5
oktober 2019 samt ved brev til alle medlemmer december 2018 og påmindelse pr.
mail uge 1 2020.
Dirigenten konstaterede mødet for lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
Frøavler Ole Kragh og Nils Elmegaard (Brancheudvalget for Frø) blev valgt til
stemmetæller.

2.

Formandens beretning
Se skriftlig beretning på Frøsektionens hjemmeside www.froeavl.dk.
Troels Prior Larsen aflagde sin første beretning som formand for Frøsektionen.
Han lagde ud med at takke alle i frøbranchen og de andre fora, han er kommet med
i, for at have taget godt imod ham det første år.
Emnerne, som blev omtalt i beretningen, var bl.a. et høstet indeks på landsplan på
112 trods stor variation i nedbørsforholdene i 2019.
Vi er nødt til i fremtiden at tænke på alternativer til traditionelle insekticider, måske er
fremtidens insekticider levende…
Der skal fortsat forskes og udvikles, og her søger branchen igen udviklingsprojekter
via den Grønne Udviklings- og DemonstrationsPulje (GUDP).

Notat
Side 2 af 3

Dispensationer er kommet under pres og senest efter rapport fra Rigsrevisionen.
Frøbranchen skal gøre sig mere uafhængig af midler, som kun kan anvendes på
baggrund af dispensation som eksempelvis Asulox og Reglone.
På Europæisk plan skal der ligeledes fortsat arbejdes for forskning og politisk
arbejde indenfor frølovgivning om forædlingsteknikker.
Fremtidens frøavl er grøn som aldrig før. Vi skal bruge teknologi som droner,
robotter, satellitter, kamerateknologi og GPS.
Sluttede af med at takke for ordet og endnu engang for den gode modtagelse i
branchen.
Anders Mondrup, Formand for Brancheudvalget for Frø ønskede tillykke med denne
første årsberetning. Det er en glæde at formanden følger den linje, som er lagt i
branchen om åbent og tæt samarbejde. Pointerede at branchen i fællesskab har en
”Must win battle” om at sikre, at vi kan levere rent frø også fremover. Der skal findes
andre metoder til alternativer til pesticiderne.
Troels Prior Larsen enig i at vi fortsat skal kunne levere rent frø, og derfor er det
ekstra vigtigt, at vi arbejder på at frigøre os fra pesticider. Vi har gode forskere, som
arbejder med frøavl, som skal hjælpe os med at løse denne problemstilling.
Formandens beretning er taget til efterretning.
3.

Valg af formand
Troels Prior Larsen genvalgt.
Troels takkede for valget og ser frem til at tage fat på opgaverne.

Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer

Troels Prior Larsen takker Knud Rabølle for mange års arbejde i Frøsektionen. Knud
har i løbet af året valgt at træde tilbage, og Arne Vad har overtaget hans post.
Samtidig velkommen til Torben Ipsen, der er trådt ind som afløser for Thor Gunnar
Kofoed.

Notat
Side 3 af 3

4.

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag var modtaget til behandling.

5.

Eventuelt
Lars Korsholm Hansen: Træder ud af bestyrelserne i Frøsektionen og
Frøavlerforeningen for Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn for at sikre uvildighed i
Frøsektionen og lokalforeningen grundet bestyrelsespost i DLF.
Troels Prior Larsen takkede Niels Peter Nørring for at være ordstyrer og
takkede desuden for god ro og orden.

Referent: Thomas Holst, Frøsektionen.
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