
                           

2010 

Thor Gunnar Kofoed 

Formand Frøsektionen 

11-01-2011 

 Frøsektionens Årsmøde    



 2 



 3 

 

Frøsektionen 
Årsmødet 

 
 

Bestyrelsens beretning 
ved formand Thor G. Kofoed 

 
 

 
 
Jeg vil gerne byde velkommen til Frøsektionens femte årsmøde. 

Der er en særlig velkomst til alle fremmødte medlemmer fra de lokale frøavlerforeninger.  

Der er også en særlig velkomst til de indbudte, der er mødt frem til dette femte eller rettere sagt 
andet årsmøde i Frøsektionen Landbrug og Fødevarer. 

Da jeg sidste år startede min beretning, var vi i en dyb frømæssig depression med overfyldte lagre 
over hele verden og et frømarked, der næsten var forsvundet. Alligevel havde regeringen gennem-
ført sine besparelser i Plantedirektoratet med en urimelig stigning for et meget trængt erhverv.  

Vi var vidende til, at banksektoren fik den ene bankpakke efter den anden, men nogen forståelse for 
landbrugets urimeligt dårlige rammebetingelser havde flertallet i Folketinget og dermed regeringen 
på ingen måde. 

Tværtimod var de uvirkelige populistiske politiske floskler stadig de mest brugte, og forsigtigheds-
princippet blev genindført i løbet af 2010. 

Vi fik dog ifølge regeringen en hjælpepakke til landbruget, men i bund og grund var det kun en 
hjælpepakke til opretholdelse af bureaukratiet. 

Frømarkedet er kommet lidt i gang igen i 2010, men ikke nær oppe på det niveau, det var, da det 
toppede. Dertil må jeg sige, at vi i frøbranchen har været dygtige til at få skåret drastisk i produk-
tionen, så vi kom i balance. 

Nu kommer udfordringen i de næste år med at øge produktionen i balance med markedet ved ikke 
at øge priserne så meget, at man bare lukker amerikansk frø ind med en meget lav dollar, men på 
den anden side er frøpriserne tvunget til at følge med kornpriserne opad. 

Da jeg for femten år siden afholdt min beretning, var størstedelen af beretningen et indlæg om, 
hvordan produktionen var gået i Danmark og EU, hvilket dengang ikke var helt velkomment hos 
frøfirmaerne, fordi de ønskede at komme med deres egne versioner af virkeligheden. I dag kommer 
alle statistikker samme sted fra, nemlig fra Brancheudvalget for Frø, og det er verdens bedste og 
mest opdaterede frødatabase. 
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De data og statistikker ser I på firmaernes avlermøder, så det vil jeg i år ikke bruge tiden på, men 
kun henvise til Brancheudvalget for Frøs hjemmeside, www.brancheudvalgetforfroe.dk eller 
firmaernes avlermøder. 

I stedet vil jeg i min beretning komme ind på rammebetingelserne for at dyrke frø i Danmark i for-
hold til udlandet, og hvad den danske politiske praksis har af betydning for os som frøavlere. 

Jeg vil sige det så klart, at et frømarked i ubalance har vi gennem over hundrede år lært at leve med, 
og der kan vi med faglig dygtighed endda tage markedsandele fra andre, ja vi kan faktisk sige, at vi 
har haft rigtig stor succes med det. 

MEN, det vi ikke har haft succes med, det er at styre det politiske Danmark. Frøbranchen i 
Danmark har gennem det sidste år fået meget strammere rammebetingelser end i udlandet, og det er 
på det værst tænkelige tidspunkt. 

Hvordan fremtidsudsigterne ser ud rent produktions- og markedsmæssigt, det plejer vi at lade et af 
de frøfirmaer, der dyrker frø i Danmark, komme med et bud på.  

Som noget helt nyt i den danske frøbranche har Barenbrug sagt ja til at komme med deres bud på 
fremtidsudsigterne. Frank Barenbrug kan desværre ikke helt det danske sprog endnu, men vi har 
valgt alligevel at byde ham velkommen, fordi vi lever i et globalt marked, hvor vi er ude i verden. 
Derfor er et udenlandsk ejet firma, der ønsker at lægge sin frøproduktion hos danske avlere, selv-
følgelig også velkommen til at give sit syn på fremtiden og hvad vi kan forvente. 

De andre firmaer sidder her også i dag, og hvis de har en anden opfattelse af fremtiden, så er jeg 
sikker på, at de vil give udtryk for det. 

http://www.brancheudvalgetforfroe.dk/
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Produktionsåret 2010/11 

Høståret 2010 var heller ikke i år normalt. Efter en kold lang vinter kom vi ind i et vådt forår, tør 
sommer og i mange tilfælde våd høst, men det var meget forskelligt i de forskellige landsdele. 
Uanset hvordan produktionsbetingelserne var ude hos frøavlerne, så er det en kendsgerning, at vi 
igen fik en rigtig god høst i gennemsnit i Danmark. Nogen steder var det endda rekordhøst, mens 
der andre steder var lidt skuffende udbytter. 
 
 
 

Brancheudvalget for Frø
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Planen for høståret 2010 var at sænke produktionen drastisk, så vi kunne få ryddet noget ud i vores 
lagre, men de sidste to års produktion i Danmark viser, at Murphys lov har ret. Når der ikke er brug 
for frøet, så får vi store udbytter. 

Heldigvis er eksporten kommet op igen, men den er dog stadig ikke oppe på det niveau, den var, 
inden krisen satte ind. 

Ser vi på EU niveau, så er markedet stigende, men vi må stadig konstatere, at der er meget store 
lagre forskellige steder i EU. Selvom det måske ikke lige skulle være i det firma og den art, den 
enkelte frøavler arbejder med, så vil det store lager være pristrykkende, indtil det kommer ned på et 
acceptabelt niveau. 
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Produktionsarealet er sænket i EU, men de to høstår i Danmark med gode udbytter giver lidt kritik 
fra vore kollegaer i andre EU lande, fordi de mener, at vi ikke har sænket produktionen nok. 

Det kan de selvfølgelig have ret i, men helt konkret må vi sige, at de gode udbytter kom på de rig-
tige tidspunkter, for det er de høje udbytter pr. ha, der styrker vores konkurrenceevne. 

EU's frøproduktion er stadig meget konkurrenceudsat fra vores amerikanske kollegaer. 

Selvom vi har gjort rigtig meget for at undgå illegal import af ucertificeret frø, så viser statistik-
kerne stadig, at der kommer rigtig store mængder frø ind fra USA. Det skal lige bemærkes, at den 
illegale frøimport jo aldrig har været registreret i statistikkerne, så det billede, vi ser her, er altså den 
reelle import af certificeret frø til EU. 

Amerikanerne har stadig den fordel, at dollaren igen er rigtig lav, og det styrker deres konkurrence-
evne betydeligt. 

Det bevirker, at hvis vi øger priserne for meget, så åbner vi som en ladeport for import af frø fra 
USA. Vi ved, at der stadig er rigtig store mængder frø på lager derovre, og nogle af de amerikanske 
frøsælgere bliver mere og mere paniske for at dumpe deres frøpris, hvis de kan komme af med store 
mængder.  

Jeg siger ikke, at det bliver sådan, men det bliver en balancegang for vores frøfirmaer at bevæge sig 
i det europæiske marked, når de samtidig skal forsøge at tilfredsstille avlerne med en frøpris, der 
kan matche kornpriserne. 
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EU-import og EU-eksport sammenholdt med US $ 
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Frøprisen 

Traditionen tro offentliggøres den gennemsnitlige udbetalte frøpris her på vores årsmøde. 

Efter et absolut rekordår for høsten 2008, var vi udmærket klar over, at vi skulle ned i pris for høst-
året 2009. 

Vi kan i dag konstatere, at prisen gik helt ned på den næstlaveste pris i de sidste 10 år, eller et gen-
nemsnitligt prisfald på 37 pct. 

Det var ikke uventet, fordi vi vidste allerede, da vi fornemmede, hvordan frø hurtigt fyldte tanken 
på mejetærskeren, at disse rigtig gode udbytter, i den markedssituation vi var i, ville trykke priserne 
rigtig meget. 

Det er ikke sådan, at dansk frø generelt har dumpet markedet i EU, det er der andre, der har sørget 
for. 

I frøbranchen er vi nødt til at forholde os til, at græsfrø kun kan bruges til en ting, nemlig at blive 
sået ud, og der er intet alternativ til det. Derfor er vi nødt til at forholde os til, hvilken situation der 
er hos dem, der skal bruge fodergræsset, og vi må erkende, at de bestemt ikke har haft særlig gun-
stige økonomiske vilkår. 

De, der normalt køber plænetyper og andre græstyper, har i den grad haft det svært. Bygge og anlæg 
i det meste af verden har sådan set været totalt stoppet. Der er ikke blevet bygget en eneste golf-
bane, fordi de, der spiller meget golf i storbyerne, enten er blevet tvunget til at arbejde meget mere, 
eller også har de mistet deres arbejde. 

Heldigvis er chokket ved at lægge sig, men finanskrisen har haft den virkning, at mange i den vest-
lige verden er ved at komme tilbage til fornuften og sætte tæring efter næring, og det har også ind-
virkning på frømarkedet og priserne. 
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Når vi nu er kommet os lidt over de dårlige frøpriser for høsten 2009, så må vi erkende, at det nok 
ikke var så ringe endda som frøavler, fordi vi havde de gode udbytter. 

Brancheudvalget for Frø
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Vores udbytter i høsten 2009 var ca. 10 pct. over året før, hvilket afhjælper lidt på det store prisfald. 
Ser vi på gennemsnittet på pris i forhold til udbytte, så blev høsten 2009 kun afregnet 5 pct. lavere 
end gennemsnittet. 

Det spændende bliver, hvor den endelige pris kommer til at ligge for høsten 2010, der forholdsmæs-
sigt er en rekordhøst. 
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Som frøavlere kan vi ikke tillade os kun at se på frøprisen og frømarkedet, fordi det for os handler 
om at få så stor en indtægt som overhovedet muligt for hver eneste ha jord, vi har under vores red-
skaber. 

Derfor har kornprisen selvfølgelig en stor indflydelse på, om vi vil dyrke frø eller ej. 

 

 

Brancheudvalget for Frø
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Kornprisen har været stabilt lav i de sidste par år, og selvom mange forsøgte at snakke prisen op, så 
forblev den lav. 

Det var først ved begyndelsen af høsten 2010, der pludselig begyndte at ske noget. Priserne og pris-
prognoserne begyndte at have en sikker stigning, og efter det amerikanske landbrugsministerium 
USDA udkom med deres endelige høstopgørelse for hele verden 2010, fik priserne endnu et nyk 
opad. 

Den store udfordring i de kommende år er meget klar. 
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Brancheudvalget for FrøFrøsektionen L&F  
 

Forbruget af korn har ligeledes en stigende trend, og da 99 pct. af kornet indtages mere eller mindre 
forarbejdet af mennesker eller dyr, så bliver den stigende befolkning på kloden en stadig større ud-
fordring. 

Man skal være mere end dansk populistisk politiker for at påstå, at økologisk landbrug kan afhjælpe 
det stadig stigende problem, at verdens kornlagre igen falder drastisk, selvom vi lige har haft tre 
rekordhøste af korn på verdensplan. 

Ud fra denne planche skal vi nok ikke forvente, at kornpriserne vil falde i de kommende år. 

Derfor har vores frøfirmaer virkelig en udfordring i de kommende år, fordi de skal gøre det næsten 
umulige. 

Brancheudvalget for Frø

� Betale en konkurrencedygtig høj pris til 
landmanden, der matcher kornprisen

� Holde markedsprisen lav, så de ikke lukker for 
meget frø ind fra USA

� Kunne vi bare blive dygtigere til at lære dem i 
Oregon at dyrke alternative afgrøder til græsfrø.

Frøsektionen L&F  
 

På længere sigt er der ingen tvivl om, at der bliver kamp om de gode produktionsjorder i verden. 
Derfor bliver en lille produktion som frøproduktionen mere og mere specialiseret, og den flytter hen 
til nogle få steder i verden, hvor udbytterne er de højeste i forhold til alternativafgrøden. 
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Spørgsmålet er, om Danmark bliver et af de områder, eller om de danske politisk stillede ramme-
betingelser ødelægger denne mulighed. 

 

Havefrø 

Dansk havefrøproduktion er primært spinatfrø, og derudover er der ca. 1.000 ha med mange for-
skellige arter. 

Efter et fantastisk år i 2009, hvor spinathøsten var god, samtidig med der var rigtig gode priser, var 
firmaerne nødt til at skære ned i arealet til høst 2010.  

At det skulle være så drastisk, var umiddelbart ikke ventet, men alligevel. 

Det er et resultat af den tid, der går, fra frøfirmaet laver kontrakt med sortsejeren til frøet bliver 
høstet, renset og afregnet. 

Da firmaerne lavede dyrkningsaftaler med sortsejerne, var priserne på korn meget høje, og da 
havefrøet blev afregnet, var kornprisen helt i bund. Når der samtidig var rigtig store udbytter i 2009, 
var der heller ikke behov for de samme arealer til 2010. Sortsejerne begyndte at føle, at Danmark 
var et dyrt område at producere spinatfrøet i, og derfor er der begyndt at være fokus på andre områ-
der i verden igen. 

Brancheudvalget for Frø

Havefrø (areal i ha)

 
 

Det ser dog ud til, at arealet stiger lidt til høst 2011. Frøavlerne tror på, at de kommende pesticid-
afgifter stadig gør det muligt og konkurrencedygtigt at bibeholde produktionen i Danmark. 

Vi har stadig ikke set noget officielt forslag til kommende pesticidafgifter, og om der kommer noget 
endeligt inden et valg begynder at være tvivlsomt. 
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Elendigt lovgivningsarbejde 

Der blev i 2009 lavet et forlig om Grøn Vækst, og i forligsteksten stod der klart, at mindre højvær-
diafgrøder ikke måtte rammes, så de ville blive outsourcet. 

Regeringen har virkelig haft problemer med fagligheden på næsten alle felter, og flere ting er endnu 
ikke helt på plads. 

Det, der rammer frøavlerne, er f.eks. kravet om efterafgrøder. Tidligere var det sådan, at vi måtte 
bruge en udtjent frømark og en udlægsmark som efterafgrøde.  

Ifølge de nye krav skal der være flere ha med efterafgrøder, og samtidig tæller udlægsmarker ikke 
længere med i efterafgrødearealet. Frøavleren bliver reelt straffet, fordi han tidligere har kunnet 
bruge udlægsmarken, og nu i stedet skal etablere ekstra efterafgrødemarker som erstatning for ud-
lægsmarken. 

Det er en urimelig straf af en landmand, der hele tiden har forurenet mindre end andre, og nu tvin-
ges han til at være mindre miljøvenlig. 

Til det sagde fødevareministeren for nylig på et møde, jeg havde med ham, at vi bare kunne bruge 
den udtjente frømark som yderligere mellemafgrøde.  

Nej, hr. fødevareminister, prøv selv at regne på det, det er for dyrt. Det mest økonomiske for frø-
avleren er at sprede noget gul sennep ud i en hvedemark. Derefter kan han pløje sine udtjente frø-
marker op og så hvede straks efter høst, så hveden kan blive ordentlig etableret. 

På den måde har vi som frøavlere ikke andre tab end øvrige planteavlere, men miljøet bliver tabe-
ren, fordi gul sennep aldrig vil opsamle samme mængde kvælstof som en gammel frøgræsmark. 

Endnu engang har vi set et lovarbejde, hvor regeringen ikke har lyttet til faglighed og erfaringer. 
Det hele handler om, at det skal være populistiske politiske floskler og skal være nemt at kontrollere 
for den statslige (diktatoriske) kontrol og ikke mindst være med til at sikre bureaukratiet. 

Jeg ved godt, at det er meget hårde udtalelser, men jeg mener det.  

Vi har ALDRIG haft så dårligt lovgivningsarbejde, som det vi har set de sidste par år ved Grøn 
Vækst, pesticidafgifterne for slet ikke at tale om fedtafgiften. 

Hvorfor er det en borgerlig regering, der gør det så ringe? 

Min filosofi er, at den ikke ønsker forslagene ud til debat, inden de skal ud i høring, fordi regerin-
gen ikke ønsker, at oppositionen samler modargumenter. 

Under udarbejdelsen af forslagene er det kun få ministre og embedsmænd, der kender til arbejdet. 
Vi kan desværre læse ud af det, vi har set, at der ikke er stor faglig viden hos dem, der udarbejder 
forslagene, hvilket er stærkt kritisabelt.  

Jeg forlanger ikke, at disse få mennesker skal vide mere, men jeg forlanger større åbenhed i lovgiv-
ningsarbejdet.  

Jeg forlanger heller ikke, at man bare skal slække alle snærende bånd over for landbruget. 

MEN vi må forlange, at politikere og embedsmænd forholder sig til dokumenterede faglige og hel-
hedsmæssige betragtninger i modsætning til det, som de gør i dag over for en af landets største øko-
nomiske hjørnesten.  
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Sortsundersøgelsen og prissammenligningerne 

Sortsundersøgelsen er et meget velkendt arbejdsredskab, hvis berettigelse gennem en menneske-
alder har været meget omdiskuteret. Diskussionerne har vi stadig, men da det tidligere mest var et 
redskab, som Frøavlerforeningen udarbejdede til landmændene, er Sortsundersøgelsen i dag også et 
redskab i firmaerne. Derfor er der stor enighed om, at vi skal have den, og diskussionen går mere 
på, hvordan vi hele tiden kan gøre den bedre og billigere at udarbejde. 

I branchen mødes vi hvert år for at evaluere arbejdet, som Barthold Feidenhans’l har lavet. Tilliden 
mellem parterne bliver større, og der kommer ideer til nemmere udarbejdelse af opgaven. 

Samtidig evaluerer vi prissammenligningerne. Vi havde en skriftlig aftale i branchen om udarbej-
delsen, men den blev vi tvunget til at opsige, da den af Konkurrencestyrelsen kunne opfattes som 
karteldannelse. 

Derfor har vi nu lavet en beskrivelse af, hvordan vi fra Frøsektionens side laver prissammenlignin-
gerne, og på evalueringsmødet om Sortsundersøgelsen spørger vi firmaerne, om de evt. har nogle 
gode ideer til at gøre det nemmere eller bedre og billigere. Det er nemlig stadig sådan, at når 
Barthold har foretaget prisberegningerne for et firma, så sendes alle beregninger ud til det enkelte 
firma, så de kan kontrollere, om beregningerne er rigtige for deres sorter.  

Derfor hører vi altid efter, om der er noget, der kan gøres mere praktisk og bedre. 

Selvfølgelig er ikke alle lige glade for denne prissammenligning, men set fra frøavlerens side, er det 
et godt værktøj til at få en fornemmelse af, hvor de forskellige sorter befinder sig. Samtidig giver 
den en mulighed for firmaerne til at se, om de har gjort det godt nok.  

Frøavlerne er klar over, at det ikke nødvendigvis er den endegyldige sandhed, at en sort ikke er 
rentabel, hvis den ligger lavt på skalaen. Vurderingen skal altid tages i forhold til, hvilken alter-
nativafgrøde der kunne have været på den mark, hvor sorten har været dyrket. 

I Frøsektionen er vi glade for både Sortsundersøgelsen og Prissammenligningen, og vi takker 
Barthold for veludført arbejde, ligesom vi takker firmaerne for samarbejdets ånd i denne kontrover-
sielle opgave. 

 

Frøafgiftsfonden og frøforskning 

For 5 år siden gik vi gennem en universitetsreform i Danmark for at styrke hele universitetsmiljøet. 
Meningen var også, at det skulle give et løft at lægge sektorforskningen ind i samme kasse. 

Det har vi nu fået til at fungere, og vi har endda skabt et nyt forum, DanSeed, fordi vores område 
blev delt mellem to universiteter. DanSeed er det led, hvor vi en gang om året forsøger at finde 
muligheder og behov og finder ud af, hvad de laver i forsknings- og uddannelsesverdenen. Det fun-
gerer faktisk rigtig godt i dag, og jeg har tidligere udtalt, at Danmark i dag har verdens bedste frø-
forskning samlet set. 

Der er nu kommet ny ledelse inden for Århus Universitet (AU), og de arbejder på nogle nye forslag 
om at samle og styrke de forskellige områder. 

Der har været rygter om et forslag, der ville lukke Flakkebjerg og samle alt i Jylland. Det vil være 
fuldstændig uacceptabelt for frøbranchen, fordi de fleste fine græsarter og havefrø dyrkes i 
Østdanmark, og klimaet er slet ikke til disse arter i det jyske. Derfor arbejder vi på højtryk for at 
fortælle den nye ledelse på AU, at det har uacceptable konsekvenser at lukke Flakkebjerg. 

Universitetet skal lige huske på, at det ikke altid kun er et spørgsmål om, hvad de unge ønsker at 
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vælge af uddannelse. De populistiske uddannelser inden for landbrug er miljødelen, men hvis der 
kun uddannes unge mennesker til at kontrollere og begrænse landbruget, så saver universiteterne 
deres egen gren over på sigt, fordi der ingen penge eller samfundsvækst er i miljø og natur, men det 
er der, hvis vi er verdens bedste frøbranche. 

Det, vi også forsøger at sikre, er, at Flakkebjerg ikke langsomt bliver udsultet, så det bliver ufor-
holdsmæssigt dyrt for frøbranchen at få forsket. 

Frøbranchen vil gerne deltage aktivt og støtte op om forskningen, både økonomisk via Frøafgifts-
fonden eller på andre måder med kompetencer, der gør nytte.  

Frøafgiftsfonden, som vi alle betaler 2 promille til via vores afregning, er den, der grundlæggende 
finansierer den danske frøforskning. Det er dog langt fra den eneste finansiering af forskningen. 

I de seneste år, hvor omsætningen i den danske frøbranche har været på et meget lavt niveau, har 
indtægterne i Frøafgiftsfonden i sagens natur også været yderst sparsomme. Det har givet store ud-
fordringer, fordi vi ikke bare kan lukke forskningen ned i et par år, for så mister vi den forsknings-
mæssige ekspertise meget hurtigt.  

På den anden side har jeg ikke ment, at vi kunne tillade os at hæve promillen, fordi landmændene 
generelt er meget hårdt trængt økonomisk. I respekt herfor, har vi holdt promillen i ro. 

Til gengæld har vi kun givet tilskud til de mest nødvendige projekter, og vi har stillet som krav, at 
de fik medfinansiering fra andre offentlige midler. 

I den trængte situation, vi er i, er vi tvunget til at finde medfinansiering fra alle mulige fonde, så vi 
får mest mulig frøforskning for vores penge. 

Der har fra offentlig side været kritik af de forskellige afgiftsfonde om, at landbrugserhvervet var 
selvforherligende og indspiste og mest gav tilskud til sig selv. 

I Frøafgiftsfonden kan vi klart sige, at vi ikke føler os ramt af denne kritik. 

Vi har gjort meget ud af at invitere andre uden for branchen med i arbejdet. Når vi f.eks. i Branche-
udvalget for Frøs forsknings- og forsøgsudvalg holder fagligt baggrundsmøde om ansøgningerne, så 
er hele Frøafgiftsfondens bestyrelse inviteret med. Det er det møde, hvor ansøgerne deltager og 
fortæller, hvad ansøgningen går ud på. 

Det vil sige, at de repræsentanter, vi har fra Forbrugerrådet og offentlige myndigheder, er lige så 
godt klædt på til at foretage en faglig prioritering af ansøgningerne, som vi er fra branchen. 

Jeg synes, vi har et godt og konstruktivt samarbejde i Frøafgiftsfonden, og jeg ser det ikke som 
noget problem, at vi har repræsentanter udefra, der er med til at prioritere. 

Alle bevillinger er foretaget i fuldstændig enighed, og jeg fornemmer ikke, at der er nogen, der i 
Frøafgiftsfonden har følt sig kørt over af branchen. Vi har også godt af, at der sidder andre med ved 
bordet med helt andre briller end os selv, og som taler et andet sprog. Det gør, at vi skal gøre os 
mere umage med at begrunde den prioritering, vi har taget, og vi er tvunget til at lytte til andre end 
os selv, hvilket kan være fornuftigt nok. 

Jeg håber, at andre afgiftsfonde vil lære lidt af fremgangsmåden i Frøafgiftsfonden, så vi kan 
komme væk fra den tilbagevendende offentlige mediediskussion om fondenes berettigelse.  

Vi skal lige huske på, at Frøafgiftsfonden en det grundlæggende element for, at den danske frø-
forskning er gået hen og blevet verdens førende. 

Jeg vil gerne herfra takke Frøafgiftsfondens bestyrelse for det gode og konstruktive samarbejde. 
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Plantedirektoratet 

For et år siden, hvor jeg viste planchen nedenfor, var vi allerede pressede i branchen, fordi vi lige 
var begyndt på et frøår, hvor certificeringsomkostningen var steget med over 30 pct., hvilket var 
meget konkurrenceødelæggende. Vi havde fået et ministerskift på fødevareministerposten, hvilket 
måske var med til at bremse processen. Men i Landbrug & Fødevarer kan vi nok ikke sige os fri for 
også at have kludret lidt i det.  

 

Brancheudvalget for Frø
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Der er dog sket en del, men desværre langt fra det nødvendige endnu. 

Umiddelbart efter sidste årsmøde blev der lavet en konsulentundersøgelse af, hvordan Plantedirek-
toratet kunne rationalisere og gøre det billigere. 

Undersøgelsen viste det, vi vidste i forvejen; og som vi ser på planchen, blev laboratoriet brugt 
meget lidt, efter autorisationsordningen var blevet implementeret. 

På den baggrund var det en naturlig konsekvens, at vi sagde ja til, at laboratoriet blev lukket. Hvis 
de resterende prøver skulle betale den fulde omkostning, ville de alligevel flytte helt af sig selv, og 
vi kunne ikke acceptere, at omkostningen blev pålagt andre opgaver, så vi på den måde kom til at 
betale udgiften. 

Det har selvfølgelig givet visse problemer i forbindelse med at få foretaget en prøverensning, som 
man kan kræve i henhold til kontrakten. Den del er løst de fleste steder i dag, og inden høst 2011 vil 
der være procedurer hos alle firmaer. 

2006       2007       2008       2009       2010 
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Der er også en anden ting, vi bør lægge mærke til, og det er, at branchens brug af Tystofte er meget 
stabil. Derfor undrede det, da vi sidst på året så et forslag om, at denne del skulle konkurrence-
udsættes, evt. ved at flytte opgaven til udlandet. 

Hvis vi ser på udgiftsfordelingen i Plantedirektoratet, er der, set med landmænds øjne, noget der er 
iøjnefaldende. De røde farver er meget dominante, men det mest bemærkelsesværdige er, at vi ikke 
siden 1998 har kunnet få at vide, hvad vi betaler for gennem disse overheads.  
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Jeg har hele tiden været overbevist om, at vi gennem disse overheads betaler for myndighedsop-
gaver. Jeg vil påstå, at vi betaler for, at der sidder folk og besvarer spørgsmål, der er stillet af folke-
tingsmedlemmer til ministeren. Ja, vi betaler i det hele taget for opgaver, der helt klart ikke har 
noget med vores erhverv direkte at gøre. 

Da vi var til et møde i Fødevareministeriet for et par måneder siden, blev denne påstand delvis be-
kræftet, og på samme møde blev vi endelig enige om, at nu skulle der nedsættes en fælles arbejds-
gruppe, der skulle se på muligheden for et Offentlig Privat Partnerskab, OPP. 

Endelig troede vi, at vi nu gik mod en løsning, men så udkom Plantedirektoratet med et gebyr-
forslag for 2011, hvor der INTET var sket. Vi får i 2011 lov at betale den fulde udgift et år mere. 

Ser vi på, hvor meget vores konkurrenter i gennemsnit betaler, så SKAL vi reducere omkostnin-
gerne.  

Det er langt fra nok, når Plantedirektoratet stolt går ud og siger, at nu konkurrenceudsætter vi drift 
og løn, og derved kalder disse omkostninger for BESPARELSER for Plantedirektoratet/Staten. 

Vi opfattede dette som en hån mod erhvervet, fordi vi ikke kunne forestille os, at det var fordi de 
slet ikke havde forstået, hvad det hele i realiteten gik ud på, nemlig at en dansk frøavler betaler over 
30 pct. mere, end hans kollega i gennemsnit gør i udlandet. 

Erhvervet reagerede meget kraftigt på forslaget fra Plantedirektoratet. Vi meldte skriftlig fra til 
mødet i Plantedirektoratet, hvor vi faktisk skulle legitimere statens åbenhed og forslaget. Vores 
skriftlige begrundelse og afbud var meget klar og direkte, og det blev selvfølgelig også sendt til 
fødevareministeren. 

Vi fik et noget negativt brev tilbage fra Henrik Høegh. Umiddelbart efter mødte jeg fødevare-
ministeren på Christiansborg, hvor vi enedes om at mødes snarest. Den 22. december havde vi så 
mødet, hvor jeg fik lejlighed til at forklare sagen set fra vores side. Nu har fødevareministeren som 
bekendt været landmand noget længere, end han har været minister, og derfor virkede det ikke, som 
om han havde problemer med at forstå, hvordan vi så på sagen.  
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Branchens forslag om, hvordan man kunne sammenstykke et OPP, ville Fødevareminister Henrik 
Høegh gerne være med til, hvis det ikke stred mod de gældende regler. 

Da vi drøftede, hvad der var på vej i regi af EU på dette område, var ministeren helt med på, at den 
rigtigste løsning skulle findes.  

 

EU's frølovgivning 

EU-kommissionen har lanceret, at de vil evaluere og reformere samtlige EU-lovgivninger inden for 
frø og udsæd. Det er faktisk et rigtig stort arbejde, de har sat i gang, og de går så grundigt til værks, 
at de stiller spørgsmålene: 

Skal det bare fortsætte som i dag? 
Har vi overhovedet behov for lovgivning på området? 
Hvordan ville vi gøre, hvis vi skulle opbygge en ny lovgivning fra bunden i dag? 
Hvordan får vi det på den bedste og billigste måde? 

Denne evaluering skal altså foretages på plantesundhedslovgivningen, sortsrettigheder og, 
Markedsordningen for Frø, og det er det, vi kommer til at arbejde med fra Frøsektio-
nen/Brancheudvalget for Frøs side. 

Fra den danske frøbranche er vi enige om at være en klar iderig aktør i det kommende arbejde, for 
vi er jo i gang med opgaven i Plantedirektoratet, og vi er nødt til at have ens vilkår i hele EU. 

Det er kun til vores fordel, at få lovgivningen tilpasset fremtidens sikkerhedskontrolsystemer, hvor 
der bliver mulighed for at bruge den mest moderne teknologi og største form for automatisering. 

Det passer bedst til den danske frøbranche, fordi vi har de store og moderne enheder, der i forvejen 
er godt i gang med tætte samarbejder, og på dette felt er vi meget foran næsten alle andre i verden. 

Den nye EU-lovgivning kan selvfølgelig ikke være til gene for de andre lande, men i de lande, hvor 
de stadig har statstilskud til f.eks. certificering, vil de være langsommere til at ændre på deres sy-
stemer og investere i de nye teknologier og muligheder.  

Evalueringen af EU's frølovgivning er den største opgave, vi hidtil har set, og vi kan se frem til rig-
tig meget arbejde i de kommende år. 

Tidsperspektivet er, at det nok kan nås i denne kommissions levetid, fordi det forberedende arbejde 
er fortaget af den tidligere EU-kommission, hvor man jo gennemgik alle lovgivninger under ”Better 
Regulation”. Nu er vi bare kommet over i den aktive og konstruktive del af evalueringen, og hvis vi 
er hurtige, enige og konstruktive, så kan vi forhåbentlig nå at få et forslag igennem til Europa-
parlamentet i løbet af næste år og derved forhåbentlig få det gennemført inden for 3-4 år. 

Det er meget hurtigt, når vi taler om EU-lovgivning. 

 

Samarbejdet i Europa 

For 15 år siden, da jeg startede med at komme til møder i det rådgivende udvalg for EU-kommis-
sionen, da hilste man lige på repræsentanterne fra firmaerne og sortsejerne. Derudover var der ingen 
kontakt eller samarbejde. Der var slet ikke den interesse for overhovedet at se på samarbejdsmulig-
heder mellem COPA og ESA. Det har gennem de sidste 3-4 år ændret sig markant.  

Det begyndte med en fælles holdning til GMO, og sidst i 2010 har vi for første gang nogen siden 
lavet en fælles holdning om hjemmeavlet udsæd. 

Det har også resulteret i, at vi i november blev enige med EU-Kommissionen om, at ESA og COPA 
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inden udgangen af januar skulle forsøge at komme med et fælles forslag til, hvordan den nye frø-
lovgivning skal være. 

Vi er altså kommet så langt på EU plan, at vi har fundet ud af, at vi ved at samarbejde kan komme 
meget længere, end hvis vi havde været hver for sig. 

Det er altså lykkedes at indføre den ”danske model” på EU-plan. 

 

Landbrug & Fødevarer 

På årsmødet sidste år lovede jeg, at vi i bestyrelsen ville arbejde på ændringer, der var mere fair for 
alle, og at de skulle dække de behov, vi stod over for. Vi har nu været igennem det første år med 
vores nye organisation, og vi har evalueret på det første år. 

Da vi stod her for et år siden, var det hele nyt, og der var mange ting, der ikke var landet endnu. 

I frøbranchen kom vi i klemme, fordi det arbejde, vi havde i gang med den tidligere fødevare-
minister om frøbranchens gebyrer til Plantedirektoratet, i forbindelse med ministerskifte og den nye 
organisation i regi af Landbrug & Fødevarer pludselig kom med i den samlede forhandling om 
Plantedirektoratets gebyrer. Arbejdet endte desværre i en syltekrukke i et embedsmandsudvalg. 

Det, at alle sager skal op og varetages fra toppen af Landbrug & Fødevarer, hvilket vi i øvrigt har 
været imod og frygtet fra begyndelsen, viste sig fra første etape at være en rigtig tabersag for 
frøbranchen. 

Det har vi diskuteret i organisationen, og vi er ved at finde ud af, hvordan vi bærer os ad fremover. 

I dag vil jeg sige, at det daglige arbejde fungerer tilfredsstillende. Jeg kan godt mærke, at vi er én og 
større organisation, fordi de faglige grænseflader bliver svagere, end de var tidligere.  

Når vi ser på den politiske del af Landbrug & Fødevarer, er vi kun repræsenteret i virksomheds-
bestyrelsen. Frøavlerne er stadig ikke repræsenteret i primærbestyrelsen, som vi var tidligere med 
en observatørpost i Dansk Landbrug. Det er vigtigt at være repræsenteret i primærbestyrelsen, fordi 
der ikke diskuteres primærspørgsmål på virksomhedsbestyrelsesmøderne. Vi kan dog få en oriente-
ring efter møderne, men det er jo kun, når sager er afgjort på primærbestyrelsesmødet. Det er ikke 
godt, at der tages beslutninger med betydning for frø, uden vi er repræsenteret, og der er forskel på 
frø og anden planteproduktion.  

Derfor bør vi være repræsenteret, når der er noget på dagsordenen, der vedrører frø. Jeg går ud fra, 
at dette kommer på plads i løbet af det næste år. 

 

Ny organisering af Frøsektionen 

Frøsektionen, der i dag er en faglig sektion i Landbrug & Fødevarer, har i de sidste fem år fungeret 
nogenlunde.  

I gamle dage var det sådan, at der var kamp om pladserne i bestyrelsen, og der var rigtig mange 
medlemmer lokalt og mange lokalforeninger.  

Det var dengang, der var store modsætninger i holdningerne mellem frøavlerforeningerne og frø-
firmaerne. 

De sidste år har lokalforeningerne slået sig sammen, og vi er tæt på fælles holdninger med fir-
maerne i de forskellige spørgsmål udadtil. 

Derfor er det vigtigt, at vi har et sted, hvor frøavlere fra alle dele af landet, uanset hvilket firmaer de 
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samarbejder med, kan tage en diskussion om de forskellige spørgsmål, der rører sig, set med frø-
avleres øjne. 

Ser vi på erfaringerne fra det første år i Landbrug & Fødevarer, er det afgørende vigtigt, at vi fortsat 
har denne uafhængige landmandsvinkel på sagerne. Jeg kan til sammenligning klart se andre sekto-
rer i organisationen, hvor der ikke er den samme fagspecifikke organisering af landmændene, og der 
har vores egne andelsselskaber ikke samme respekt for den enkelte landmand, som vi ser i frø-
branchen. 

Med den sidste ændring af Frøsektionens forretningsorden har vi forsøgt at lægge vægt på, at alle 
frøavlerforeninger, der ønsker at have indflydelse, kan få det via en repræsentation i Frøsektionens 
bestyrelse. 

I dag, hvor der er 13 lokale frøavlerforeninger, er det mere fair, at alle lokalforeninger/lokale frø-
sektioner er repræsenteret i bestyrelsen, i modsætning til tidligere, hvor de fleste havde en plads i 
bestyrelsen og få var udenfor. 

Derfor har alle lokale frøavlerforeninger og Havefrøavlerforeningen nu hver en plads i bestyrelsen, 
Hunsballes frøavlerforening og DLF Amba har observatørpladser. 

 

Godt samarbejde i frøbranchen 

Samarbejdet i frøbranchen har nok aldrig været bedre, end det vi er vidende til i denne tid. Der er en 
gensidig respekt og tillid til hinanden, så der er meget få modsætninger. 

Det er også uhyre vigtigt, at vi har dette gode samarbejde i denne tid, hvor der er så mange politiske 
forhold, som vi kun har en chance for at øve indflydelse på, hvis vi er fuldstændig enige i branchen. 

Nu skal ingen tro, at vi altid er enige, eller at vi bare løber efter firmaernes ønsker, for det er forkert. 
Vi diskuterer altid de forskellige synspunkter i en sag, men det, der er rigtig godt, er, at det er helt 
almindeligt, at alle meget hurtigt begynder at arbejde for at finde en fælles holdning. 

Det er denne gensidige tillid og respekt, der er vores styrke, og det vil jeg gerne sige rigtig meget 
tak for. 

 

Afslutning 

Jeg vil slutte beretningen med at takke alle lokalforeninger og deres bestyrelser for det positive 
samarbejde, der har været i 2010. Der er stor forskel på aktivitetsniveauet i de forskellige forenin-
ger, men generelt virker det som om, vi alle har en fælles opgave det kommende år.  

Selvom vi har et historisk godt samarbejde i frøbranchen, så er der stadig et stort behov for en uaf-
hængig organisation, der varetager frøavlernes interesser i branchesamarbejdet. Alle frøavlere skal 
vide, at kun vi varetager deres interesser, men desværre er det alt for få, der betaler for det. 

Hovedbestyrelsen har haft nogle gode bestyrelsesmøder, og vi har fået noget godt ud af det. Det 
skal I have en stor tak for. 

Jeg vil også takke alle samarbejdspartnere for et rigtig godt samarbejde det sidste års tid. Det er 
tydeligt, at vi er en lille branche. Tak til de forskellige i forskningsverdenen, uden jer havde vi nok 
ikke været så store i dag. 

Jeg vil også sige en særlig tak til Plantedirektoratet for den lange proces, vi har været igennem. Jeg 
kender til jeres system, og det er ikke så nemt at vende kursen hos jer, som det ville have været i en 
privat virksomhed. 
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På trods af de skarpe debatter, så håber jeg, at en god og konstruktiv atmosfære kan skabe et godt 
nyt system for fremtidens kvalitetskontrol af vores frø. 

Tusind tak til Thomas Holst og Barthold Feidenhans’l, der jo er dem, der laver alt det faglige ar-
bejde for Frøsektionen.  

Også tak til Inger Mikkelsen, der altid sikrer, at det hele kommer til at fungere så godt som muligt, 
også selvom der fusioneres, omstruktureres eller hvad der kan ske af uforudsete hændelser.  

Tak alle sammen, og med disse ord ser jeg frem til endnu et spændende nyt år for dansk frøproduk-
tion. 

 

Tak for ordet! 

 

 

 

 

P.S.  

Efter denne beretning vil man selv kunne studere alle produktionsdata på de forskellige frøarter, 
både på nationalt og EU niveau. 

De er ikke beskrevet i beretningen i år, så hvis man ønsker det, skal man vente på Brancheudvalgets 
beretning, der netop gør dette i et detaljeret niveau. 

Held og lykke med studiet. 
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