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Indledning
Med en eksportrekord af græs, kløver og havefrø og det største udlæg af spinat
nogensinde kan vi endnu engang være stolte af frøbranchen, der igen har vist, at det er en
stærk branche i udvikling.
2019 har været et spændende og lærerigt år for mig. Formandsposten har givet endnu
mere blod på tanden, og det har været meget positivt at blive en del af organisationen, der
varetager de erhvervsøkonomiske og politiske interesser for den danske frøproduktion.
Vækstsæsonen har været overordnet god, og udbytterne bærer også præg af en stabil og
udbytterig vækstsæson. Den danske frøavler har fortsat en god indtjening på sine
frøafgrøder, og samarbejdet mellem frøvirksomheder og avlere er i top.
Der blæser nye politiske vinde ind over frøbranchen, nogle kommer fra EU, andre fra
Christiansborg. Fælles er dog, at det stiller frøbranchen i en situation, hvor der skal
tænkes nyt. Faglighed, dyrkningssikkerhed og planlægning af nye forsøg kommer uden
tvivl til at fylde meget i 2020.
Droner, robotter, satellitter og kamerateknologi bliver allerede testet for potentiale til
frødyrkningen i Danmark. Det bliver uden tvivl en del af løsningen på de fremtidige
udfordringer, der opstår, når adgangen til pesticider bliver mindre.
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Frøsektionen
Det første år som formand for Frøsektionen er gået. Jeg kan nu se tilbage på et
spændende år. Fra starten blev jeg mødt med opbakning og forståelse både fra de
forskellige udvalg, bestyrelser, sekretariat samt ikke mindst bestyrelsen for Frøsektionen
og vores medlemmer. Igennem 2019 har jeg lagt vejen forbi otte lokalforeninger til enten
Frødag, generalforsamling eller markvandring.
I 2019 har jeg lært, hvor hurtigt vores hovedorganisation arbejder, og hvor godt
samarbejdet fungerer med deres samarbejdspartnere. I frøbranchen har vi mistet et
middel (diquat), som har stor betydning for vores produktion af mark- og havefrø. Det har
været spændende at være en del af den svære proces med prioritering af afgrøder,
konsekvensvurdering og endelig ansøgning om dispensation.
Processen vidner om vigtigheden i at have en stærk organisation med dygtige
medarbejdere, der har særlige kompetencer inden for specifikke områder, ikke mindst dem
der har adgang til de politiske kanaler og kan lægge en strategi for, hvordan vi med størst
sandsynlighed kommer i mål med vores ønsker.
Introduktionen til arbejdet i EU og COPA har betydet meget. Også her kommer det til
udtryk, hvor meget en stærk organisation betyder for indflydelse. De andre medlemslande
har ikke samme fundament for organisation og planlægning, som vi har i Danmark. Særligt
Nils Elmegaard fra Brancheudvalget for Frø udgør en vigtig funktion. Han har hele tiden
fingeren på pulsen og deltager aktivt i både COPA, EUROSEEDS og ISF. Det gør, at vi er
velorienterede og hurtigt kan navigere og foretage justeringer i forhold til, hvad der sker i
frøbranchen på europæisk og globalt plan. Jeg har oplevet, at vores kolleger i Europa
lytter meget til de danske holdninger vedr. frø. Her er det afgørende, at tidligere formand
for Frøsektionen, Viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, varetager den europæiske
frøsektion, COPA WP Seeds (arbejdsgruppe om frø). Det giver de danske frøavlere et
stærkt kort på hånden til de europæiske forhandlinger, som ofte ligger til grund for den
nationale lovgivning.
2019 har været et spændende år med deltagelse i forskellige udvalg og møder. Det har
været afgørende at få en relation og forståelse for de mennesker, jeg skal arbejde
sammen med.
Frøsektionen har afholdt tre bestyrelsesmøder. Dagsordenen har ofte være præget af de
forløb og usikkerheder, der er opstået forud for f.eks. dispensationsansøgningerne. Vi har i
bestyrelsen også haft mulighed for at spille ind til arbejdet med den kommende CAPreform, hvor vi har haft besøg af de medarbejdere fra Landbrug & Fødevarer, der sidder
med området. Her er mange interesser, der skal arbejdes sammen, og vi har spillet ind
med frøbranchens interesser. Samarbejdet i bestyrelsen fungerer rigtig fint, og der er en
god stemning, hvor alle byder ind. I 2020 afholder vi i bestyrelsen et bestyrelsesarbejdekursus med det formål at målrette bestyrelsens arbejde. Frøsektionens bestyrelse er vigtig
for den samlede frøbranche. Det er her, de lokale formænd kan diskutere lokale
problemstillinger.
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Markvandringer og lokale møder fylder meget i lokalforeningerne, og der er generelt stor
tilslutning og opbakning fra frivillige kræfter, til at arrangere de lokale begivenheder.
Markvandringerne er vigtige for at udveksle erfaringer, udvide fagligheden og ikke mindst
det sociale samvær, som kan betegnes som unik blandt danske frøavlere.
Så kan vi byde velkommen til Kathrine Steenbuch Krabbe, som startede i sekretariatet den
1. august. Kathrine er koordinator for Frøsektionen, Sektionen for Større Jordbrug og
Danske Vandløb. Hun sidder med medlemsdatabase, økonomi, nyhedsmails,
hjemmeside, redigerer Frøavleren, organiserer møder etc. Vi glæder os til et fortsat godt
samarbejde.
Medlemsdatabasen er nu flyttet og anvendelig i Access. Når der er kørt de sidste test og
tjek, bliver det nemmere at ændre bl.a. mailadresser og lave udtræk af forskellig art. Der er
stort ønske om, at der løbende sendes information ud om alle medlemsændringer til
formand og sekretærer i lokalforeningerne.
Al drift og vedligeholdelse af Frøsektionens hjemmeside bliver fremover overdraget til et
privat firma, da L&F har valgt at lukke sin egen web-afdeling. Det vil ikke få nogen praktisk
betydning for medlemmerne.
Det er vigtigt, at så mange frøavlere som muligt er medlemskab af Frøsektionen. Det er
vigtigt i forhold til sikring af vores gennemslagskraft. Det gennemsnitlige frøareal pr. avler
stiger. I de seneste år er der sket en stigning i det samlede frøareal i DK, så det nu igen
udgør over 80.000 ha. Se tabel 1

Bestyrelsen til sommerbestyrelsesmødet i 2019
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Figur 1.

Frøsektionen har lavet et stort arbejde med at finde potentielle medlemmer via
enkeltbetalingsordningen. Det er frivilligt, om man vil være medlem af Frøsektionen eller
ej. Udgangspunktet skal være, at den enkelte frøavler kan se værdien af at være en del af
Frøsektionen og derfor ønsker at være medlem.
Vi skal være dygtige til at fortælle, at Frøsektionen er frøavlernes garant for, at politikerne
bliver gjort opmærksomme på konsekvenserne af det lovarbejde, de udfører på
Christiansborg. Det har betydning i kroner og ører for de krav og ydelser, vi hver dag
opererer med på de enkelte bedrifter. Hvis vi ikke organiserer os, famler politikerne i
blinde, når de skal lovgive på frøområdet.
Derudover har Frøsektionen indflydelse på planlægning af forsøg, og der er ikke udsigt til,
at der bliver færre forsøg med frø i fremtiden. Så kære læser - sørg for at naboen eller den
nye frøavler overvejer et medlemskab af Frøsektionen. Vi har brug for at repræsentere så
mange hektarer som muligt. Som medlem investerer man kun 550 kr. om året for at være
en del af en organisation, som udelukkende arbejder for at skabe gode vilkår for
frøbranchen.

7

Økonomi
De seneste år har vi haft høje afregningspriser på frø. Tørken i 2018 gjorde, at lagrene
generelt blev tomme, imens frøhøsten i 2019 endte med et samlet høstindeks på 112 for
markfrø. Tørken i 2018 i EU har medført, at en større andel af marker er blevet lagt om, og
derfor har efterspørgslen på især fodertyperne været tiltagene. En gennemsnitlig vægtet
afregningspris på 11,05 kr./kg, kun overgået af prisen i 2012, må betegnes som meget
tilfredsstillende. Tabel 2 viser stigningen i den vægtede pris på markfrø over tid.

Figur 2

Det er meget attraktivt at være/blive frøavler. De høje dækningsbidrag må antages at være
hovedårsagen, frø i sædskiftet tilfører også værdi til ejendommen i form af kulstof og
optimering af sædskiftet. Det skal være attraktivt at være frøavler, men der er også en
større risiko forbundet med at dyrke frø i forhold til mere traditionelle afgrøder.
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Figur 3
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Året der gik
Overordnet havde vi med høstindeks 112 en god vækstsæson med nedbør, temperaturer
og solskinstimer, der sammenlagt ikke ligger langt fra gennemsnittet. Øst for Storebælt
startede sæsonen ud tørt, og i Vest- og Nordjylland oplevede de store udsving i nedbøren,
særligt omkring høst. 2018 blev året hvor frøbranchen slog sin egen eksportrekord i
afsætning af over 100.000 tons frø – en rekord der vidner om et tæt samspil i hele
værdikæden fra mark til sæk – et samspil vi skal værne om, og som vi er blevet afhængige
af, når vi fortsat skal være de bedste til dyrkning og afsætning af frø i et globalt perspektiv.

Figur 4

2019 var også året, hvor Storbritannien besluttede sig endeligt for at forlade EU. Det
forventes at ske den 31. januar 2020. Hvordan Brexit præcist vil påvirke samarbejdet
mellem Danmark og Storbritannien, og hvilke konsekvenser det vil få for frøbranchen, er
der endnu ikke klarhed over, men sandsynligheden for konsekvenser og eventuelt
toldsatser lurer om hjørnet.
2019 var også året, hvor vi så det største areal med spinat til frø nogensinde, 11.729 ha,
svarende til en fordobling på tre år. Se tabel 4
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Det er svært ikke at blive begejstret for en branche som vores, hvor traditioner og viden er
opbygget af tidligere generationer, kombineret med at nyeste forskning, teknologi og
organisationsarbejde tilsammen gør Danmark førende indenfor frøavl.

Pesticidernes fremtid
Grundlovsdag var valgdag. Den 27. juni 2019 fik vi en ny miljøminister, Lea Wermelin, en
minister som er vigtig for frøbranchen og en minister som vi ønsker at arbejde konstruktivt
sammen med. Vi står overfor en udvikling af vores dyrkningsmetoder/-teknikker, med det
formål at bruge færre pesticider og bedre udnyttelse af vores input og samtidig opnå den
høje frøkvalitet, som i nogen tilfælde er oppe på 99,9% renhed.
Robotter, droner, satellitter, GPS, kamerateknologi, digitalt management. Mulighederne er
mange til at hjælpe os i fremtiden. Nogen af teknologierne vil være beslutningsstøtte og
andre vil være værktøjer, der kan hjælpe frøavleren helt eller delvist med at løse
problemstillinger. Biocider kan være en del af løsningen til at afhjælpe svampe- og
insektproblemer, og med forædling kan man måske forædle sig til resistens. Faktum er, at
vi har mange muligheder, og at de skal afprøves og testes, måske er der en økonomisk
gevinst for frøavleren i forhold til de nuværende løsninger?
Miljøministeren har ansvaret for dispensationer til pesticider. I den forbindelse er vi i
frøbranchen glade for det samarbejde, vi har med Miljøstyrelsen og deres faglige tilgang til
emnet. Landbrug & Fødevare lægger et stort arbejde i at introducere frøbranchen til den
nye regering og miljøministeren. Den 6. december 2019 fremlagde Rigsrevisionen en
rapport om bl.a. den danske dispensationspraksis. Rapporten udtalte kritik af
myndighedernes håndtering, så vi må nok forvente en endnu strammere
dispensationspraksis i fremtiden. Der er nu besluttet, at Miljøstyrelsens praksis skal
gennem uvildig gennemgang.
Vi har fuld tillid til, at når et middel er godkendt, har fået Minor Use eller dispensation, så
kan alle have tillid til, at proceduren følges på et korrekt grundlag. Frøbranchen har hele
tiden haft faglig fuld tillid til Miljøstyrelsens arbejde. Men det bekymrer mig lidt, at der nu
kommer eksterne/udenlandske eksperter til at se Miljøstyrelsens ansatte over skuldrene.
Det er helt unikt, at vi i Danmark har en Miljøstyrelse, som repræsenterer så bred en
faglighed og kan vurdere ansøgningerne, også i forhold til grundvandsbeskyttelsen. Det
ser man ikke i andre lande. Det kan tænkes at blive vanskeligt at finde
eksterne/udenlandske eksperter, der har samme store kompetencer. Der skal lyde stor ros
til Lea Wermelin for at forholde sig til fagligheden, senest omkring svampemidlerne
(triazoler).
Frøsektionen er altid klar til at bidrage med den nødvendige faglige dialog og har adgang
til flere forsknings- og forsøgsresultater, som kan understøtte faglighed, skulle der være
efterspørgsel fra styrelsen.
Frøbranchen har i 2019 ansøgt Miljøstyrelsen om dispensation til brug af Reglone (diquat)
i engrapgræs og kløver for vinterukrudtsbekæmpelse i 2020/2021 og dispensation til
nedvisning af spinat og purløg med Reglone (diquat) til høst 2020. Der er ligeledes sendt
ansøgning om dispensation til brug af Asulox (asulam) i spinat til ukrudtsbekæmpelse.

11
Frøbranchen har prioriteret listen med arter, hvor Reglone (diquat) indgår i
dyrkningsstrategien, meget hårdt. Det betyder, at flere arter kan blive vanskelige at høste
og fremskaffe i den høje frøkvalitet i fremtiden. Reglone (diquat) er ikke til rådighed mere i
den danske frøbranche (og EU), og det bliver næppe godkendt igen. For at hæve
sandsynligheden for at få dispensationsansøgningerne igennem, har vi prioriteret efter,
hvor midlet spiller en afgørende rolle for produktionen, indtil vi har fundet nye alternativer.
Vi er bekymret over, hvilken betydning Rigsrevisionens rapport og opfølgende ekstern
evaluering kan få.
Presset på pesticiderne sker ikke kun i Danmark. Også i resten af EU, New Zealand og
USA ser man et øget fokus på pesticider. Presset på pesticider er globalt, og det er yderst
tvivlsomt, om det bliver mindre i fremtiden. Derfor kan vi ligeså godt acceptere og omstille
os til at opfinde nye, smarte teknologiske løsninger med henblik på at opnå det samme,
eller bedre resultat, som vi kan med den nuværende dyrkningspraksis.
De erfaringer og den viden vi bygger videre på fra de seneste 100 års frøavl, skal frem i
lyset igen. Ukrudt har altid været en udfordring i frøavl, og vi skal måske finde dele af
løsningerne i de gamle lærebøger kombineret med den nyeste teknologi. Når vi har
knækket koden og fundet de nye løsninger, vil vi igen være ”first movers” og forhåbentligt
opleve endnu en konkurrencefordel på det globale frømarked.
Vi håber selvfølgelig på en positiv respons på vores ansøgninger, hvor vi gør alt, hvad vi
kan for at få alternativer i støbeskeen, men dem vi håber på, er endnu ikke afprøvet.
Når man har succes, skal man stille sig selv spørgsmålet, hvorfor fungerer det her?
Danmark har ca. 75% af den samlede produktion af hybridspinat på verdensplan. Det
vigtigste kvalitetsparameter for dansk frøproduktion er renheden, og alt græsfrø i Europa
skal certificeres, ellers er det værdiløst. De danske certificeringsnormer for græsfrø er
højere end de generelle europæiske.
Hvis den danske frøproduktion skal have mulighed for at klare sig i konkurrencen med de
andre frøproducerende lande, er det afgørende at kunne levere på den ønskede kvalitet
og kvantitet.
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Havefrø
Vi har haft det største areal med spinat nogensinde. Høsten betegnes som meget
tilfredsstillende. Vækstsæsonen har været god for havefrø, dog startede sæsonen tørt
flere steder, men med efterfølgende kontinuerlig nedbør endte sæsonen rigtig fint med frø
af høj kvalitet, fine høstbetingelser og pæne udbytter. Der har ikke været større angreb af
hverken svampe eller insekter, det er også positivt.
Ukrudtsbekæmpelsen i havefrø stiller stadig store krav til avleren og rettidighed og
kendskab til markens frøpulje er afgørende for succes. Selektive planteværnsprodukter
bliver færre, og der er behov for at tænke nyt i dyrkning af rækkekulturer, som havefrø ofte
er forbundet med. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse udgjorde hoveddelen af
ukrudtsbekæmpelsesstrategien i midten af det forrige århundrede. Hvis vi kombinerer
mekanisk ukrudtsbekæmpelse med moderne teknologi og forædling, kan vi løse mange af
udfordringerne. Erfaringer vi kan videreudvikle på og måske anvende i andre afgrøder.
De korsblomstrede havefrøafgrøder stiller store krav til insektbekæmpelse. Det kan blive
en udfordring i år med særligt gunstige forhold for skadedyr, og der er behov for at finde
nye løsninger til insektbekæmpelse. Flere kemifirmaer arbejder med biocider, og
alternativt må der forskes i nyttedyr som våben mod uønskede insekter, som kan
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forårsage store afgrødeskader. Nedenstående tabeller viser, at der hurtigt skal findes
alternativer til de midler, vi har brugt igennem flere år.

Figur 5: Oversigt over situationen for skadedyrsmidler i mark og havefrø. Barthold Feidenhans’l.

Som tidligere nævnt har frøbranchen ansøgt Miljøstyrelsen om dispensation til anvendelse
af asulam (Asulox) i spinat og andre havefrøarter til frøavl 2020. Her er der også behov for
at tænke nyt, og der er behov for at gøre branchen mere uafhængig af midlet i fremtiden.
I tabel 4 på side 7 fremgår det, at arealet med havefrø næsten er fordoblet på bare tre år.
En stor del af æren for dette ligger hos frøvirksomhederne, der har været gode til at hente
kontrakterne hjem til produktion i Danmark. Det er ikke uden risiko at dyrke havefrø, og
derfor er det også bemærkelsesværdigt, at avlere ikke tilbydes tillæg til dækning af
omkostninger ved indeks 75, men til gengæld reguleres i prisen ved høstudbytter over
indeks 125 i spinat. Alternativt burde der være et tillæg ved høstudbytter under indeks 75.
Dansk Havefrøavlerforening har taget en dialog med flere firmaer, og Frøsektionen kan
kun bakke op omkring, at risikoen for dyrkning af havefrø bliver mere jævnt fordelt mellem
avler, firma og sortsejere i fremtiden.
Generelt ligger høsten af havefrø i juli og august, hvor vejret i Danmark kan være ustabilt.
Det stiller krav om mulighed for tvangsmodning.
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Billede: Ferskenpileurt i spinatmark

Tvangsmodning betyder, at man kunstigt afbryder plantens vækst for derigennem at sikre,
at frøene modner ensartet og tilstrækkelig hurtigt. Denne tvangsmodning kan enten ske
mekanisk eller kemisk.
Danmark producerer ca. 75 % af verdens produktion af hybridspinatfrø.
Produktionsværdien af havefrøet er ca. 180-220 mio. pr. år. Baggrunden er, at Danmark
har et godt klima og en meget veluddannet avlerkreds, der kan sikre den kvalitet, som
kræves på eksportmarkederne.
Tidligere har man skårlagt spinat, men de nye sorter har mindre biomasse og egner sig
ikke til skårlægning. Udbyttet vil falde, fordi spinat er meget spildsomt i høstperioden. En
del af de tidligt udviklede frø vil derfor gå tabt ved en skårlægning. Skårlægning medfører
også risiko for, at afgrøden vil ligge tæt på jorden og dermed være udsat for
svampeangreb og spiring, hvilket vil forringe kvaliteten. Skårlægning kan give dyre
maskinskader på bl.a. mejetærsker som følge af løse sten i jordoverfladen, da
spinatmarkerne ofte er radrenset. Diquat er hidtil eneste aktivstof, der har vist sig
tilstrækkelig effektivt og hurtig virkende til nedvisning uden at påvirke frøets spireevne.
I 2018 og 2019 har der været et meget lille behov for at anvende Reglone til nedvisning af
spinat, fordi høstvejret var under gunstige betingelser. I 2017 var det en våd høst, hvor det
uden adgang til Reglone til nedvisning ville have været nærmest umuligt at få høstet spinat
med god frøkvalitet i det lille høstvindue, vejret tillod. I enkelte år med våde
høstbetingelser vil det have stor betydning at have adgang til midlet.
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Nye forædlingsteknikker
De nye forædlingsmetoder er nævnt flittigt igennem 2019, og det bliver de fortsat i 2020.
En rapport fra Det Etiske Råd i 2019 ”GMO og etik i en ny tid” er meget vigtig for det
fremtidige forædlingsarbejde og rapporten har givet genlyd i EU.
I forsommeren udkom rapporten ”GMO en etik i en ny tid” fra Etisk Råd, som positivt
beskriver hvordan man kan tillade brugen af de nye forædlingsteknikker, som kan være
med til at løse fremtidens problemstillinger indenfor fødevareproduktion, klima og miljø. De
nye forædlingsmetoder er nødvendige for udvikling af sorter med større konkurrencekraft,
bedre sygdomstolerance og større udbytte, også inden for frøbranchen, hvis vi skal
bidrage positivt til Parisaftalens målsætning om at begrænse temperaturstigningen til 1,5
grad over det præindustrielle niveau.
Det er over 30 år siden, at genmodificerede organismer kom til Europa. Derfor er tiden
også inde til en ny debat omkring GMO, da der trods alt er sket en udvikling på 30 år.
Teknikkerne er blevet forbedret, og især CRISPR-metoden fra 2012 har gjort det muligt at
foretage en hurtigere, mere enkel og langt mere præcis måde at ændre gener på uden at
indsætte genmateriale fra andre arter. Når der kun flyttes rundt i f.eks. en plantes egne
gener, bør det ikke anses for eller reguleres som GMO. Noget af det positive ved
udgivelsen af rapporten er, at den kan have stor indflydelse på de nationale og
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europæiske beslutningsprocesser, hvor det er sandsynligt, at politikere vil bruge rapporten
som beslutningsstøtte.
Tidligere har der i EU været en skeptisk tilgang til det at ændre ved et gen i en organisme.
Modstandere har ikke kunne levere videnskabelig dokumentation for deres påstande om,
at det skulle have skadelige effekter. Med øget fokus på klimaudfordringer, miljø og
bæredygtighed synes modstanden at være aftaget, og flere tidligere modstandere kan nu
se perspektiverne i de nye forædlingsteknikker.
I 2001 vedtog EU et direktiv, der betyder, at genetisk modificerede mekanismer skal
igennem en godkendelsesprocedure, før de kan frigives til dyrkning i EU. Denne
godkendelsesprocedure er forbundet med store omkostninger, hvilket gør det mere eller
mindre umuligt for mindre virksomheder at få afprøvet og godkendt deres GMO.
Den 25. juli 2018 blev EU-domstolen bedt om at tage stilling til, om man kan ændre den
praksis beskrevet ovenfor og tillade de nye mutagenese-teknikker, herunder CRISPR, som
kan løse mange af de problemstillinger, som landmanden (frøavleren) står over for i
fremtiden. Dommen var klar, og domstolen mener fortsat, at det kun er traditionelle
mutagenese-teknikker (som bestråling og kemisk behandling af genmateriale), der skal
fritages for direktivets krav.
EUROSEEDS (europæisk brancheorganisation for frøfirmaer), EUROPABIO (europæisk
bioteknologikoncern) og COPA (sammenslutning af europæiske landmænd) har igennem
de seneste 25 år arbejdet på at ændre frødirektivet, så man ikke tager udgangspunkt i
hvilken teknik, der bliver anvendt, men hvilke egenskaber man tilfører.
Thor Gunnar Kofoed har præget diskussionen omkring mutationsforædling og GMO, både
i Danmark og den europæiske diskussion. I Danmark er der bred enighed om, at vi vil lave
en opdeling, så de nye teknikker må bruges til mutationsforædling og er undtaget for GMO
lovgivningen, når der reelt ikke er nogen genetisk forskel på om der anvendes NBT eller
gammel kendt forædling. Det bliver spændende at følge udviklingen og vi kan glæde os
over at være godt repræsenteret i diskussionen.
De nye forædlingsmetoder er vigtige for fremtidens frøavl, der er et stort potentiale i at
gøre fremtidens frødyrkning mere dyrkningssikker, og med en stigende
menneskepopulation kombineret med klima, miljø og udnyttelse af begrænsede
ressourcer er det afgørende, at vi får adgang til de nye mutagenese-teknikker og dermed
baner vejen for at løse nogle af de problemstillinger, som hurtigt opstår, og som den brede
befolkning efterspørger løsninger til.
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Økonomi i Frøsektionen
Indtægter til Frøsektionen er direkte kontingenter fra medlemmerne på 550 kr. pr medlem
samt et tilskud fra Landbrug & Fødevarer for de medlemmer, som også er medlem af
Landbrug & Fødevarer. Det betyder reelt, at der ikke gives tilskud til medlemmer som
konsulenter, virksomheder og lignende.
Vi har i 2019 haft et samlet resultat på minus 11.000 kr. mod budgetteret på 0 kr. Det er
primært drevet af øget antal timer til sekretariatsbetjening, som naturlig del af bl.a. et
formandsskifte.
Der har været opkrævet lidt mere i kontingent end budgetteret, hvilket passer med at svagt
stigende antal medlemmer. Det er en udvikling, foreningen håber, vil fortsætte.
Der budgetteres for 2020 konservativt, det vil sige en uændret indtægt fra kontingenter,
normalisering af antal timer til sekretariat og at der ikke er planlagt særlige rejseaktivitet i
2020. Der budgetteres med overskud på 22.000 kr.

Dansk udvikling og innovation indenfor frø virker
Den danske frøbranche har en lang tradition for at forske og udvikle frødyrkningen. Det er
almindelig praksis at se eller tale med avlere, som har fået en idé, der skal afprøves på
egen bedrift. Det kan være mindre, simple ændringer i dyrkningspraksis, men hvor
eventuelle opdagelser kan have effekt på markniveau. Flere frøfirmaer har også forsøg
med det formål at optimere inden for givne arters egenskaber eller dyrkningsteknikker.
GUDP-projektet, VINDERFRØ2025, skal optimere den danske frøproduktion og gøre den
mere konkurrencedygtig. Det er vigtigt, at vi hele tiden er på forkant, når Danmark har
store markedsandele og eksporterer over 90% af produktionen til udlandet.
Branchens tætte samarbejde med de dygtige forskere gør resultaterne hurtigere at
implementere i marken eller produktionen, så snart det er fagligt forsvarligt. Projektet
består af fire arbejdspakker med hver sit fokusområde.
•
•
•
•

AP 1 ”Højere frøudbytte – bedre effekt af vækstreguleringsmidler”
AP 2 ”Rækkedyrkning af græsfrø – båndsprøjtning og teknik til mekanisk renholdelse”
AP 3 ”Topkvalitet i engrapgræs”
AP 4 ”Spinatfrø af høj kvalitet”

AP 1 Undersøgelse af samspillet mellem kvælstoftilførsel og vækstregulering samt
udviklingstrin og temperatur og effekten af forskellige kombinationer med vækstregulering.
Arbejdet udføres med kamerateknologi og GPS.
AP 2 Mulighederne i rækkedyrkning i frøgræs undersøges i kombination med tildeling af
placeret kvælstof imellem rækkerne, samt tildeling af vækstregulering i rækken. Formålet
er at se, om der er potentiale for eventuelle reduktioner. Der testes ligeledes for forskellige
ukrudtsbekæmpelsesstrategier.
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AP 3 Ukrudtsbekæmpelse i spinat er som bekendt en udfordring. I AP 3 testes for nye
strategier med to-strenget båndsprøjte med henholdsvis selektive og ikke selektive midler.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse indgår ligeledes i forsøget. Der testes også for at finde
alternative aktivstoffer til svampebekæmpelse med henblik på at undgå resistens hos de
nuværende.
AP 4 Aktiv kul inaktiverer herbicider. Ved udlægning af aktivt kul på jordoverfladen
undersøges brugen af forskellige ikke-selektive herbicider. Der undersøges med
forskellige doseringer af aktivt kul, forskelligt middelvalg og forskellige doseringer.
Der kan ansøges om et maks. beløb på 15 mio. kr. og der er givet en bevillige på
14.998.332 kr. til projektet. Derfor fortjener GUDP bestyrelsen anerkendelse for, at de
også ser de store muligheder der er i at satse på innovation og udvikling inden for
frøbranchen. Med anden offentlig finansiering på 6,22 mio. kr. og en egenfinansiering på
1,25 mio. kr. udgør projektets samlede økonomi knapt 22,5 mio. kr. der kan investeres i
udvikling, innovation og demonstration. Projektleder er Nils Elmegaard, Brancheudvalget
for Frø.

Samarbejde i verdensklasse
De danske frøavlere har et unikt samarbejde med frøfirmaerne. Der er en fælles forståelse
for omstilling og forståelse for hinandens forretningsmodeller. Det er med til, at man
samarbejder i ”medgang og modgang”. Frøsektionens rolle som mægler mellem avlere og
virksomheder er ikke præget af store uoverensstemmelser for tiden, da branchen
tilsyneladende løser eventuelle problemer internt. Der er tradition for, at Frøbranchen har
et godt og konstruktivt samarbejde med ministerier, styrelser og politikere – det arbejde vil
vi gerne fortsætte.
Vi skal arbejde mod fælles langsigtede målsætninger, målsætninger som alle involverede
parter kan sandsynliggøre.
Vi har arbejdet på at få partiernes miljøordfører til Flakkebjerg Forsøgsstation for at give
dem et indblik i det tekniske niveau, vi opererer på og give dem den positive oplevelse at
se forsøg med frø. Udfordringen er dog, at de ofte er ved at gå på sommerferie, når
vækstsæsonen er på sit højeste. Men der er ingen tvivl om, at vi skal være synlige for at
bevare vores indflydelse. Frøsektionen bliver synliggjort via Facebook, Frøavleren og ved
relevante arrangementer, der vedrører frø.
Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde i 2020, både med frøfirmaer,
forskningsinstitutioner, ministerier, styrelser og Landbrug & Fødevare.
Frøsektionen arbejder sammen med resten af branchen for at bevare førerpositionen for
produktion af græs, kløver og havefrø.
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Afslutning
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle medlemmerne i Frøsektionen og ikke mindst
frøfirmaerne, der afsætter vores frø. Tak for det gode samarbejde, må det fortsætte lige så
godt i 2020. Tak til de enkelte medarbejdere i Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen. I
bevarer den gode dialog og samarbejder med frøbranchen. Tak til SEGES og Poul
Henning Petersen for din hjælp i forbindelse med arbejdsgruppen Diquat Task Force,
specielt tak til Barthold Feidenhans´l, SEGES, dit arbejder er uundværligt for frøbranchen.
Tak for det gode samarbejde, Anders Mondrup fra Brancheudvalget for Frø. Tak for den
store indsats som de dygtige frøforskere har leveret i 2019 – I får ikke mindre travlt i 2020.
Tak til Kathrine Steenbuch Krabbe for dit arbejde i sekretariatet. Nils Elmegaard fortjener
ligeledes en stor tak for sin introduktion til det grundlæggende frøarbejde i COPA
kombineret med mange gode telefonsamtaler om den danske frøproduktion.
Tak til Thor Gunnar Koefoed for altid at være behjælpelig, når der er opstået spørgsmål,
opklarende historiske spørgsmål eller for en god diskussion.
Til sidst skal der rettes en stor tak til Frøsektionens bestyrelse og i særdeleshed Thomas
Holst, som har svaret på rigtig mange spørgsmål i løbet af det forgangne år.
Tak for et spændene 2019 – Vi ser frem til 2020 med dansk frø i verdensklasse.
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Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild på besøg hos Troels Prior Larsen.

