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Det fremlagte forslag til pesticidafgifter vil have store negative effekter for produktionen af 
frø - især på hvidkløverfrø produktionen i Danmark: 
 

• Produktionen af hvidkløverfrø i Danmark, som er vigtig for at sikre afgrøde- og 
biodiversitet, vil blive hårdt ramt => 

o udflagning af miljømæssig fornuftig produktion 

o store tab på eksportindtægter 

o afgrødediversiteten forringes 

o honningbier og vilde bier vil få stærkt forringede levevilkår 

• Frøavlerne vil lynhurtigt holde op med at producere hvidkløverfrø, hvis 
omkostningerne stiger 

• Produktionen af engrapgræs er i fare 

• Dele af havefrø produktionen tabes 
 
Danske styrkepositioner mistes, hvis vi ikke finder en løsning for de berørte afgrøder. 
Frøbranchen indgår gerne i dialog om mulige løsninger. 
 
 
*** 
 
For faglig uddybning se næste sider.
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Den danske frøbranche dyrker årligt mellem 70.000 og 90.000 ha kløver- og 
græsfrø. Dertil kommer ca. 5.000 ha havefrø. Over 95 pct. af den danske 
mark- og havefrøproduktion eksporteres. Værdien af eksporten udgør ca. 2 
mia. kr. 

Danmark har opnået sin position som verdens største frøeksportør via 
målrettet forskning og udvikling af frøavlen gennem mere end 100 år, men 
især ved en særlig indsat og strategi de sidste 15 år. Dette, sammenholdt med 
at det danske klima er perfekt til frøavl, har gjort dansk frøavl til en meget 
stor international succes. Vores markedsandel globalt er 20 pct., og på EU 
plan dyrker vi 50 pct. af den producerede mængde. Inden for enkelte 
havefrøarter dyrker vi op mod 85 pct. af verdensproduktionen, på trods af, at 
vi i samtlige af vore produktioner, har et meget lavt pesticidforbrug.  

Forudsætningen for at være på verdensmarkedet er, at frøet på alle måder er 
rent og spiredygtigt, og bløde værdier som lavt pesticidforbrug tæller ikke det 
mindste. Danmark har endda en større økologisk frøproduktion på de fleste 
arter, end der er marked for i EU. 

På baggrund af vores faglige vurdering af konsekvenserne for kløver- og 
græsfrøafgrøderne har vi følgende kommentarer til lovforslaget: 

• Afgiftsændringerne vil betyde en merudgift for produktion af 
hvidkløverfrø på omkring 500 kr. pr. ha. Vi har udsigt til at miste 
mindst halvdelen af de ca. 4.000 ha hvidkløver, der i forvejen er 
meget hårdt presset af produktion fra New Zealand og Oregon (USA), 
hvor de har adgang til pesticider uden begrænsninger til at sikre 
kvaliteterne. Danmark står til at tabe en eksportværdi på 40 mio. kr. 

• Afgiftsændringerne betyder en merudgift for produktion af 
engrapgræs (udlagt i hvidkløver) på omkring 230 kr. pr. ha. Det vil 
medføre, at det meste af denne produktion droppes, på trods af den 
samlede meget miljøvenlige afgrødesammensætning, hvor tre afgrøder 
etableres samtidig, hvorefter der høstes i 4-5 år med et samlet ekstremt 
lavt pesticidforbrug samt lav CO2 emission, ved den begrænsede 
jordbearbejdning. Den danske produktion af denne afgrøde er på ca. 
9.000 ha. Eksportværdien er ca. 140 mio.kr. 

• Danske frøavlere betaler allerede i dag højere pesticidomkostninger 
for frøafgrøder end andre afgrøder, fordi kemifirmaerne ikke søger 
deres pesticider godkendt i netop disse små afgrøder. Derfor skal 
branchen ansøge om ’anvendelse til mindre afgrøder’ (tidl. kaldet ’off 
label’). En sådan anvendelse kræver omkostningstunge forsøg med 
pesticidet – undersøgelser som frøavlerne betaler gennem indbetaling 
af produktionsafgifter til Frøafgiftsfonden. 

• Øgede pesticidomkostninger truer dansk produktion i visse havefrø-
arter  

Der skal findes en løsning for de nævnte arter. 
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Udflagning af frøproduktionen vil desuden have en negativ effekt på miljøet, 
idet de miljøvenlige kløver- og frøgræsarealer erstattes af afgrøder, der ikke 
har samme positive miljøprofil. 

Danske frøavlere har mulighed for at producere en meget større del af 
verdens frø, end vi gør i dag. Forudsætningen for, at vi kan udnytte vort 
potentiale, er imidlertid, at rammevilkårene for dansk frøavl ikke yderligere 
forringes.  

Danmark har en stor markedsandel i Europa, men den kunne blive større, 
fordi klimaet i Danmark er ideelt til frøavl, samtidig med at vores frøindustri 
og planteforædling befinder sig på et meget højt internationalt niveau. I 
Danmark høster vi relativt højere udbytter i frø i forhold til korn 
sammenlignet med vore konkurrenter. De komparative forhold er med andre 
ord i vores favør, men omkostningsniveauet er vores akilleshæl. 

 

Figur 1: Danmarks procentvise andel (EU-27) af produktion for udvalgte arter 2010. Kilde: 
Brancheudvalget for Frø, Beretning 2010. 
http://www.seedcouncil.dk/Brancheudvalget_for_Froe/~/media/seedcouncil/Aarsberetning/Beretning_2010_final.as
hx 

Det er især inden for produktionen af følgende arter, hvor vi ser problemer for 
dansk frøavl i relation til det fremlagte lovforslag: 

1) Hvidkløver 

2) Engrapgræs 

3) Havefrø 

Ad 1) Hvidkløverfrø 

Danmark har gennem mange år opbygget en stor markedsandel af den 
europæiske produktion af hvidkløver til frø. Sammen med New Zealand har 
Danmark et velegnet klima og den fornødne know-how til at bevare en 
konkurrencedygtig frøproduktion. I de senere år er der sket en stigende 
produktion af hvidkløverfrø i Oregon (USA) og Argentina, som afsættes på 
verdensmarkedet i konkurrence med dansk frø.  

To forhold gør sig gældende i hvidkløver frøproduktion i forbindelse med 
afgiftsændringerne: 

For det første er optimal ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøderne essentiel for at 
opnå en god handelsmæssig kvalitet. I hvidkløver er der meget begrænsede 
muligheder for ukrudtsbekæmpelse og ingen muligheder for at substituere 
til andre ukrudtsmidler end de, der er godkendt. Med forslaget til 
afgiftsændringer vil omkostningen til ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver blive 
ca. 300 kr. større end hidtil. 
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For det andet er optimalt frøudbytte betinget af, at man kan bekæmpe 
skadevoldere, som direkte reducerer frøudbyttet. I hvidkløver er der tre 
skadelige insekter, der kræver bekæmpelse:  

• Bladrandbillen, som æder af bladene, så planterne dør 

• Kløversnudebillen, som æder frø 

• Kløvergnaveren, som ødelægger blomsterhovederne 

Den nødvendige skadedyrsbekæmpelse vil med afgiftsændringen betyde en 
merudgift på over 200 kr. pr. ha i hvidkløver.  

Tilsammen vil afgiftsændringerne betyder en merudgift for produktion af 
hvidkløver frø på omkring 500 kr. pr. ha Det er en væsentlig merudgift.  

 

Der produceres i gennemsnit af de seneste år ca. 4.000 ha hvidkløver i 
Danmark. Hvis Danmark mister halvdelen af denne produktion, tabes 
eksportværdi for 40 mio. kr. 

Knopsvanen er Danmarks nationalfugl. Skulle Danmarks have en national-
afgrøde ville hvidkløver være et godt bud. Danmark producerer 90 pct. af 
Europas hvidkløver, afgrøden er en af de mest naturvenlige der findes, den 
skal ikke have kvælstofgødning, den danner levested og føde for markvildt 
efterår, vinter og forår og er et eldorado for vilde humlebier, honningbier, 
sommerfugle og mange andre insekter fra sidst i maj til slutningen af juli, 
hvor landbruget i øvrigt ikke stiller mange blomstrende afgrøder til rådighed 
for faunaen og biavlen. Hvidkløver er derfor et vigtigt grundlag for landets 
biodiversitet. 

Hvidkløver er en af de afgrøder hvor vi bruger mindst kemi, men de 
produkter, der kan bruges, og som der ikke er substitutionsmuligheder for, 
bliver væsentlig dyrere efter afgiftsomlægningen.  

En ekstra udgift på ca. 500 kr. vil betyde tabt konkurrencekraft i forhold til 
andre afgrøder for landmanden, hvidkløverarealet i Danmark vil ikke kunne 
opretholdes på det normale niveau og den danske eksport af hvidkløver vil 
tabe terræn til new zealandsk, argentinsk og amerikansk hvidkløver. 

 

Ad 2) Engrapgræs frøproduktion 

For græsfrøarternes vedkommende er afgiftsomlægningerne for flere arters 
vedkommende nogenlunde neutrale, men Engrapgræs, hvor Danmark har 80 
pct. af EU’s produktion, vil blive hårdt ramt.  
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Engrapgræs udlægges traditionelt sammen med hvidkløver i vårbyg, hvorefter 
vårbyg høstes i år 1, hvidkløver i år 2 og engrapgræs i år 3-4. Denne metode 
er unik for dansk frøproduktion. Danmark har omkring 80 pct. af den 
europæiske engrapgræsproduktion. Den danske produktion eksporteres i 
konkurrence med amerikansk engrapgræs. Engrapgræs er en af de mere 
udfordrende frøgræsser, da den ikke i sig selv er særlig konkurrencedygtig 
overfor ukrudt, hvor det derfor især er ukrudtsbekæmpelsen, som stiller store 
krav til et rent sædskifte og adgang til herbicider, der kan anvendes i 
frøafgrøden.  

Afgiftsændringerne betyder en merudgift for produktion af engrapgræs frø på 
omkring 230 kr. pr. ha. Denne udgift betyder en tilsvarende forringelse af 
økonomien i engrapgræs til frø.  

 

En følgekonsekvens af en udflagning af hvidkløver, betyder også at vi 
kommer til at mangle den absolut bedste udlægsafgrøde for engrapgræs. 

Der produceres i gennemsnit af de seneste år ca. 9.000 ha engrapgræs i 
Danmark. 

 

Ad 3) Havefrø 

Som hvidkløver kræver også produktionen af havefrø specialiseret knowhow 
og særlige dyrkningsteknikker. Det er ene og alene et spørgsmål om frøets 
tekniske kvalitet som renhed og spireevne, det tæller i markedet og intet 
andet. Havefrøfirmaerne oplever at deres udenlandske kunder finder 
omkostningerne i Danmark meget høje og på kanten af hvad de vil betale. 

Har vi ikke de nødvendige pesticider til rådighed, forsvinder hele 
produktionen fra et år til et andet. Hvis startomkostningerne bliver for store, 
bliver risikoen ved dyrkningen for stor, og frøavlerne vil ikke turde vælge 
afgrøden, da udbyttet kan svinge meget fra år til år. Nogle år tabes hele 
høsten.  

Vi har i forvejen store udfordringer med havefrø, da de fleste af vores 
pesticider er ’anvendelse i mindre afgrøder’ eller endda på dispensation, fordi 
der ikke findes alternativer. 
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Dialog søges! 

Mange havefrøarter tæller kun få ha. men de har en meget høj værdi både for 
landmanden, for frøfirmaet og arbejdspladserne, samt en høj eksportværdi. 

Mange havefrøafgrøder bliver ramt af store omkostningsstigninger som følge 
af afgiftsforslaget, her er 3 specificeret - purløg, skorzonerrod og kinakål. 

Afgrøde Opgave Praksis nu 
kr/ha

Praksis ny kr/ha Forskel kr/ha

ukrudt 1212 1590 378
svampe 1193 1140 53
Skadedyr 132 274 142

Meromkostning 573
Ukrudt 1203 1477 274
Svampe 1439 1394 -45
Skadedyr 0 0 0

Meromkostning 229
Ukrudt 665 713 48
Svampe 1160 1127 33
Skadedyr 381 753 372

Meromkostning 453

Purløg frøåret

Skonzonerrod 
frøåret

Kål til frø

 
Generelt 

Ovenstående problemstillinger er alvorlige for dansk frøavls 
konkurrenceevne, da endnu højere produktionsudgifter for de nævnte frøarter 
vil øge kravet til afregningspris for frø for at bevare konkurrenceevnen til 
korn. Switching costs for frøavlerne er små, og skift til en anden afgrøde kan 
ske fra én udlægssæson til den næste. En øget kostpris vil blive imødegået af 
frøkunderne gennem international handel, da frø handles i et transparent og 
dereguleret marked.  

Ud over de øgede udgifter i visse frøarter, vil også den generelle 
ukrudtsbekæmpelse mod græsukrudt i frøsædskiftet forøges, hvilket forringer 
produktionsvilkårene for frøavl i Danmark. 

Udflagning af frøproduktionen vil derfor have en negativ effekt på miljøet, 
idet de miljøvenlige kløver- og frøgræsarealerne bliver erstattet af afgrøder, 
der ikke har samme positive miljøprofil. Afgiftsomlægningen er så stor en 
trussel mod frøavlen af især hvidkløver, at man ikke fremover kan tage frøavl 
i Danmark i sit nuværende omfang for givet. 

Frøbranchen er desuden bekymret for risikoen for resistensudvikling, da valg 
af pesticider ensrettes mere med afgiftsændringen. Se nærmere i Videncenter 
for Landbrugs høringssvar. 

Danske frøavlere har mulighed for at producere en meget større del af 
verdens frø, end vi gør i dag. Forudsætningen for, at vi kan udnytte vort 
potentiale, er imidlertid, at rammevilkårene for dansk frøavl ikke forringes. 

Frøbranchen ser frem til en konstruktiv faglig løsning på de nævnte 
problemstillinger for både hvidkløver, engrapgræs og havefrø. 

Den danske frøbranche vil derfor meget gerne indgå i dialog med 
myndighederne, så de foreslåede afgiftsændringer på pesticidanvendelsen i 
Danmark ikke underminerer en velfungerende frøproduktion med store 
eksportindtægter. 

 


