
  

  

 

 

Referat årsmøde Frøsektionen, Landbrug & Fødevarer 
16. januar 2018, Kongrescentret, Herning 
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Referat 

Formand Thor Gunnar Kofoed bød alle deltagere velkommen og takkede alle, som også 

deltog i jubilæumskonferencen den 5. og 6. januar for at medvirke til et fantastisk 

arrangement.  

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Formand Thor Gunnar Kofoed foreslog områdedirektør Niels Peter Nørring fra 

Landbrug & Fødevarer, der blev valgt. 

 

Niels Peter Nørring konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt i Frøavleren nr. 5 

2017 samt ved brev til alle medlemmer pr. 13. december 2017.  

 

Som stemmetællere blev valgt medlemmerne Jens Laurberg Jensen, Peter Buhl og 

Nils Elmegaard fra Brancheudvalget for Frø.  

 

2. Formandens beretning 

Se skriftlig beretning på Frøsektionens hjemmeside  www.froeavl.dk, hvor der også 

ligger præsentationen, som blev benyttet.  

 

Anders Mondrup, Brancheudvalget for Frø. Tak for en flot beretning og tillykke med 

jubilæet. Industri og avlerside har det godt sammen i det daglige. Frøproduktionen er 

styrket uden at overfylde markedet med frø, til trods for prisforskel til korn. Der er 

stigende konkurrence fra firmaer i Polen. Tak for arbejdet i EU. Vi er enige om, at der 

ikke skal være patent på frø. Der savnes plantebeskyttelsesmidler. Derfor skal vi 

sikre forskningsmidler, så der kan findes løsninger til fremtiden, når de nuværende 

midler udfases.  Men vi skal fortælle og slås for, at de midler, vi har i dag, fortsat er 

nødvendige og lovligt godkendte. – Vær varsom med at fortælle, at vi ikke har nogen 

plantebeskyttelsesmidler til rådighed. 

 

Thor Gunnar Kofoed konstaterede, at der var enighed om at knokle for sikring af 

plantebeskyttelsesmidlerne på markedet. Men vi er nødt til at se på, hvordan vi klarer 

os uden kemi. Beslutningstagere skal tænke grundigt over, hvad der sker, hvis der 

ikke gives nye godkendelser. Der må ikke være for få midler. Vi skal have fundet 

alternativer, inden midler udfases. EU embedsmændene kender intet til landbrug – vi 

skal hele tiden være på vagt og sørge for, at de læres op i landbrug, især når nye 

kommer til.  

http://lf.dk/for-medlemmer/sektioner-og-udvalg/froesektionen/aarsmoder/aarsmoede-2018
http://www.froeavl.dk/
http://lf.dk/for-medlemmer/sektioner-og-udvalg/froesektionen/aarsmoder/aarsmoede-2018
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Enhedschef Kristine Riskær, Planteenheden i Landbrugsstyrelsen er enig i, at 

samarbejdet er et skoleeksempel på godt og konstruktivt samarbejde. Vi finder 

løsninger på de ”sten”, vi støder på. Finder brede løsninger. Vi er også glade for 

dialogen, når der er ”shitstorm” mod styrelsen på sociale medier. Kristine leder efter 

det DNA, der kendetegner samarbejdet, så det kan forsøges kopieret til andre 

grupper og styrelser, der samarbejdes med.  

 

Thor Gunnar Kofoed. Vi fortsætter gerne samarbejdet. Holdningsskiftet hos styrelsen 

til at samtale har gjort det nemt at have en god dialog.  

 

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer: Tak for oplevelsen ved 100 års 

jubilæet. Frøsektionen er og har i mange år været en stærk forening. Stoltheden er 

tilbage i landbruget – for den er i Frøsektionen – den stolthed, skal bredes ud til 

andre dele af landbruget. Martin understregede, at Thor Gunnar Kofoed ikke har 

været formand alle 100 år – men været med ca. ¼ af tiden. Martin anbefalede 

genvalg af Thor til formand. 

 

3. Valg af formand 

Thor Gunnar Kofoed blev genvalgt uden modkandidater. 

 

Thor takkede for genvalget og ser frem til næste års arbejde. Han lagde ikke skjul på, 

at han holder meget af arbejdet og den aura og faglige bevidsthed, frøavlerne 

besidder.  

4.  

5. Præsentation af lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag var modtaget til behandling. 

 

7. Eventuelt 

Thor Gunnar Kofoed takkede Niels Peter Nørring for at være ordstyrer.  

Takkede for god ro og orden og ønskede alle en god aften.  

 

Referent: Thomas Holst, Frøsektionen.      
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