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Danmark – et lille land, frømæssig supermagt i Europa
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Grundpillerne for en frøindustri er skabt 
i slutningen af 1800’tallet

I 2. halvdel af 1800’tallet stiger efterspørgslen, avlen kan ikke følge med
Etablering af jernbaner gjorde international transport mulig

Forudsætningerne for international frøhandel var skabt
• Et marked
• Logistisk infrastruktur

Handlen er styret af københavnske markfrøgrosserer
Importeret frø var ofte af ”tarvelig” kvalitet

Frøvirksomheder skyder op over hele landet



Grundpillerne for dansk frøindustri

• Begyndende produktion af kontrolleret markfrø på kontrakt; forbruget drejes 

mod bedre ydende danske stammer, selekteret i brugssituationen

• Danmark har ingen frølovgivning, kvalitetsstandarder var frivillige overenskomster

• Omfattende svindel med frø og forfalskning af mærkesedler

• Iblanding af sten i kløver (33% sten)

• Danmark får først en frølovgivning ved indtrædelse i EF (træder i kraft 

1/1/1976), til trods for flere tilløb - første gang så tidligt som 1898.

• Krav om certificering af ”handelsfrø” og sortsbeskyttelse

• Fælles frøavlskontrakt baseret på renvareafregning, kommisionsprincip og 

mulighed for prøverensning v/Statsfrøkontrollen. Hovedprincipperne gælder også 

i dag



Danmark udviklede sig som frø nation op gennem 
1900’tallet

Firmaer

1933: 73
1941: 61
1945: 57
1964: 52
1970: 39
1972: 32
1975: 32

1. Verdenskrig var vanskelige tider for international handel

1920’erne var kendetegne af konstant krise; 1930’erne var ikke 
meget bedre

2. Verdenskrig bød også på udfordringer for forsyning

1950 og 1960’erne var præget af stigende protektionisme, men 
også øget regulering
• indførelse af kvalitetsstandarder
• beskyttelse af forædlerrettigheder (Pariserkonventionen 

1960)

1970’erne optagelse i EF – støtte og overproduktion



Karakteristika for dansk og hollandsk frøbranche
i 1980’erne

Produktionsorientet

Ringe fokus på sorter

Ingen egne internationale
salgskanaler

Primær konkurrencekraft:

Produktionspris

Ringe kontrol over produktion, 
salg og værdiskabelsen

Danmark anno 1980’erne

Markedsorienteret

Sortsudvikling

Egne salgskanaler baseret på
sortsmarkedsføring

Primær konkurrencekraft:

Sortsegenskaber

Større kontrol over salg og
værdiskabelse

Holland anno 1980’erne



Karakteristika for dansk og hollandsk frøbranche
i 1980’erne

Firmaer

1933: 73
1941: 61
1945: 57
1964: 52
1970: 39
1972: 32
1975: 32

1990: 8

Udenlandsk indtog i Danmark for at drage fordel
af den danske produktionsfordel
1976: D.J. van der Have køber Østergaards Frøavl
1986: Van Engelen køber Wiboltt frø
1988: Booker køber L. Dæhnfeldt

De danske firmaer kan ikke enes om Dansk Planteforædling
- Alle har rettigheder til DP sorter, ingen markedsfører dem
- Forædlingsvirksomhed og ”malkeko”

1988: BIG BANG
DLF-TRIFOLIUM skabes og tager kontrol med DP



Karakteristika for dansk markfrøbranche 2018

Firmaer

1933: 73
1941: 61
1945: 57
1964: 52
1970: 39
1972: 32
1975: 32

1990: 8
2018: 3

DLF – ejet af danske frøavlere

Hunsballe Frø (Jens Hvidbjergs gamle selskab) er overtaget af 
DSV

Barenbrug (hollandsk familievirksomhed) er etableret med 
produktionsenhed



Konkurrencebilledet i Europa

First tier:
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Kan vi bevare de gode konjunkturer?

Historisk ville vi ikke have kunnet bevare de høje og relativt stabile frøpriser vi har 

set nu igennem 5 år

• kornprisfald ville blive vekslet til prisfald på frø

• høje udbytter, som vi havde i 2014, ville have fået priserne til at droppe markant



Kan vi bevare de gode konjunkturer?

MULIGE FORKLARINGER

• Forædlingsindsats har (trods alt) skabt konkurrenceevne / kundepræferencer (væk 

fra ensidigt prisfokus)

• Strukturtilpasningen i den europæiske industri i stagnerende marked (overkapacitet)

• Færre aktører laver selvstændige salgs- og produktionsplaner

• Hjulpet af en relativt styrket US-dollar

• Det er ikke helt så nemt at starte produktion op

• det kræver infrastruktur, knowhow og adgang til sorter



Kan vi bevare de gode konjunkturer?

DLF’s strategiske udvikling og markedsmæssige position

• global værdikæde,

• satsning på forskning og forædling,

• effektive supply chain

• finansielle styrke samt

• opbakning fra ejerne / frøavlerne



THANK YOU


