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Frøsektionens Årsmøde 
2018 

Fremtiden er måske lys på 100 året 
 

 

 

Indledning 

 
2017 blev det længe ventede år, hvor vi havde kvælstof 

nok, og der var næsten frie produktionsrammer i forhold 

til den nyeste viden, vi er i besiddelse af. 

Derfor var det jo bare fuld kraft på produktionen, men 

det skulle vejret nok sætte en alvorlig stopper for. Det er 

endnu uvist, om de seneste års ustabile vejr skyldes 

klimaforandringer, som de i storbyerne er så bange for, eller det bare er en del af 

de udsving, vi som frøavlere altid har været udsat for. 

Selvom det regnede meget, fik vi jo høsten i hus. Vi danske frøavlere har gennem tiden 

lært lektien, investeret i det nødvendige høstudstyr og tørrerier, og så skal vi nok få høsten 

i hus, næsten uanset hvordan vejret ter sig. 

De politiske vinde i Folketinget har tidligere været meget mere truende. Går vi derimod 

ud i det europæiske landskab, er EU ramt af en total uansvarlig miljøsyge, vi kun i ringe 

grad har set i Danmark. Gennem 30 års miljødiktatur har vi haft vores store udfordringer, 

men vi har dog kunnet følge med via forskning og faglighed. Det er ingenlunde gældende 

i de øvrige EU lande. 
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Videnskab og faglighed kan ikke længere bruges. Halvvidenskabelige rapporter, der aldrig 

er blevet videnskabelig anerkendt, vægtes nu tungere end tusinder af videnskabeligt aner-

kendte rapporter. Dette bare fordi der stilles tvivl om videnskaben, og med måske ½ mio. 

likes på Facebook menes flertallet at vide bedre. Videnskabsfolk, embedsmænd og de, der 

producerer alle forbrugsgoder, er ved at blive gjort til ulødige mennesker. Hvad er formålet 

med det? 

Bare fordi rigtig mange mennesker bliver fanget af en frygt, de får af usandheder, er der i 

dag mere opbakning til at bruge usandhederne for lovgiverne i EU end videnskaben. 

Aldrig har jeg i over 20 år været udsat for så meget uvidenhed og usandheder i en euro-

pæisk debat, som der er nu. Det er som om, den virkelighed, vi frøavlere kender fra vores 

marker, slet ikke er en del af deres virkelighed. Det skyldes nok, at vores virkelighed aldrig 

er kommet for deres ører eller drømme. 

 

Frøavlerforeningerne i 100 år 
Den 5. januar 2018 fyldte Frøsektionen 100 år. Oprindeligt hed vi De samvirkende danske 

Frøavlerforeninger, men gennem fusioner hedder vi nu Frøsektionen Landbrug & Fødevarer. 

Det blev fejret med en to dages konference på Hotel Trinity i Fredericia, hvor 180 deltagere 

af frøavlere, firmafolk samt personer fra de offentlige myndigheder deltog i to fantastiske 

dage.  

Danmark har op gennem historien altid været kendt for at producere og handle med frø, og 

især markfrø. Allerede omkring 1650 kan man læse, at der blev produceret alm. rajgræs 

omkring Kolding og rødkløver på Sjælland og Sydhavsøerne. 

Først i 1888 har vi de første tilkendegivelser af, hvor stort arealet har været, og den gang var 

der 3165 ha med kløver og græsfrø. Men allerede på det tidspunkt var der en import, der var 

meget større end den danske produktion. I forbindelse med frøhandelen var der en masse 

snyd, og landmændene blev snydt så det raslede. Derfor dannede Chr. P. Jacobsen og P 

Nielsen den første planteavlsforsøgsstation, hvor de begyndte at afprøve frømaterialet. Det 

var dette arbejde, der senere blev til Tystofte, som gjorde, at vi kan stole på, at det frø vi put-

ter i jorden, efterfølgende giver det rigtige indtjeningspotentiale på marken. Et arbejde, der 

har været afgørende for landbrugets udvikling.  

Danmark havde mange frøhandlere, der importerede frø fra udlandet, og ikke alle ville lade 

deres frø teste. Danmark havde også en frøproduktion, hvor nogle frøavlere solgte deres frø 

direkte eller gennem lokale salgsled. 
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Andelsbevægelsen spirede overalt i landet, og i 1906 blev en række landboforeninger enige 

om at danne Danske Landboforeningers Frøforsyning, DLF. Det var ikke kun for andels-

bevægelsens skyld, men grunden var, at rigtig mange landmænd blev snydt, enten når de 

solgte, eller når de købte frø produceret i udlandet, men med DLF’s opstart kom der mere 

styr på det, og der blev endda startet en eksport af frø i større stil, så frøproduktionen rigtig 

begyndte at stige. 

Der kom flere sager i Dansk Frøkontrol, hvor frøhandlere endda havde svindlet så groft, at 

nogle måtte afsone straffe. Det blev betragtet som meget groft snyderi, da rigtig dårligt frø 

kunne have katastrofale følger for den landmand, der købte frøet, ja landmanden kunne 

risikere at skulle gå fra hus og hjem. 

Alt kørte derudad, eksporten gik rigtig godt, og man konkurrerede med frø så langt væk som 

New Zealand og USA. Det havde også dengang indflydelse på priserne, og informationer 

om produktioner og forsyninger var dengang også noget, der var en stor krig om. Misinfor-

mationerne var lige så gode som informationerne. Om nogen overhovedet kendte sandheden 

er uvist. 

Der var rigtig mange divergerende oplysninger om alt, og ingen var bedre end andre. Den-

gang var der rigtig mange landsdækkende firmaer samt utallige lokale, og alle ønskede at 

bestemme over informationen til landmanden. 

I 1913 besluttede landbrugsministeren, at man skulle øge frøavlen i Danmark, og derfor 

ville han nedsætte et Udvalg vedrørende Frøavl og Frøhandel. 

Samtidig, da 1. Verdenskrig begyndte, og Danmark skulle være neutrale, kom der en masse 

politiske indgreb, som havde indflydelse på frøhandelen. Det førte til, at Dansk Frøhand-

lerforening blev dannet den 25. november 1915. 

Samtidig blev der arbejdet på at lave en paraplyorganisation over alle de dengang 28 lokale 

frøavlerforeninger rundt om i landet, der skulle repræsentere frøavleren i landbrugsministe-

rens udvalg, så det ikke bare blev en generel landboforenings repræsentant. Det var ikke 

nemt, men den 5. januar 1918 var der stiftende generalforsamling i De samvirkende danske 

Frøavlerforeninger.  

Fra man havde stiftet foreningen og til den første ordinære generalforsamling, var der alle-

rede interne uoverensstemmelser i samvirksomheden. Stifteren stillede ikke op til det første 

formandsvalg, fordi der var andre frøavlerformænd, der mente han havde for nære relationer 

til landbrugsministeren, og derfor blev en anden valgt.   
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Formænd gennem tiden 
 
1918-1921 Forpagter Frede Jensen 

1921-1923 Propr. J. Overgaard 

1923-1939 Propr. V. Lorentzen, Ejby 

1939-1951 Gdr. Laurits Larsen, Stubbekøbing 

1951-1952 N.P. Lunden 

1952-1960 N.V.V. Danielsen 

1960-1964 Forpagter A.H. Jensen, Næsbyholm 

1964-1972 Frimann Westh 

1972-1986 Rasmus Kristensen, Ringsted 

1986-1990 Jørgen Frandsen 

1990-1995 Hans Peter Bjerrisgaard 

1995-1996 Niels Erik Schultz-Petersen 

1996- Thor Gunnar Kofoed 

  

 

Frøavlerforeningerne og Frøhandlerforeningen har fra begyndelsen levet i et rigtig arrange-

ret ægteskab, hvor det op gennem historien bestemt ikke har været kærlighed, der har drevet 

værket. Det skal jeg her ikke komme nærmere ind på, men kun komme med et par af-

gørende tidpunkter i vores historie. Det er, hvor beslutninger har ført til dramatiske 

ændringer. 

I 1966 blev man enige om at nedsætte et kontraktudvalg efter forslag fra min forgænger 

Frimann Westh, der førte til, at vi fik en ”enslydende frøavlskontakt”, som alle kunne 

bakke op om. Derved var frøavleren mere sikret mod juridiske krumspring fra visse fir-

maer. 

Da vi indtrådte i EF, fik frøavleren pludselig en støtte for hver kilo frø, han producerede. 

Frøhandlerne forsøgte at få støtten til at gå gennem dem, men sådan blev det heldigvis 

ikke. 

For at have et fælles talerør mod regeringen og de nye muligheder i EF foreslog Land-

brugsrådets præsident, Anders Andersen, branchen at etablere Brancheudvalget for Frø, 

hvor alle organisationer, der havde frøinteresser, var repræsenteret, Det skulle så være 1 

frøavler og 1 frøhandler, der skulle repræsentere frøbranchen over for ministeren. 

Interessen for at dyrke frø med tilskud var enorm, og arealet steg fra 40.600 ha i 1973 til 

54.200 ha i 1974, altså første år med fuldt tilskud. Med andre ord var overproduktionen be-

gyndt fra dag et. Det førte til stærkt faldende priser, og hårde prisforhandlinger i EF begyndte. 

Hvem var skurken til overproduktionen, frøfirmaerne eller frøavlerne? 



Frøsektionens Årsmøde 2018 7 

 

Frøavlerne mente, at det var frøhandlerne, der var årsag til overproduktionen, og derfor 

foreslog frøavlerne, at der skulle en produktionsplanlægning med bod til dem, der pro-

ducerede for meget. Frøhandlerforeningen var imod helt frem til 1976, men blev så pres-

set til det, også fordi markedet var brudt helt sammen. 

Det skal her lige nævnes, at den bod, der blev betalt, gik til De samvirkende danske Frøav-

lerforeninger (DSDF). Det gav en millionformue til foreningen, så pludselig var situationen 

vendt, for frøhandlerne ønskede ikke at bære penge direkte til fjenden, samtidig med at frø-

avlerforeningernes medlemmer ønskede at producere mere frø. 

I 1990 var situationen helt gal. Frøfirmaerne var totalt i knæ og krævede en avancestigning 

fra 18 pct. til 22 pct., hvilket frøavlerforeningerne sagde nej til. DSDF gik 15. januar 1990 

ud og anbefalede en boykot af nyt udlæg. 

Krisen hos frøfirmaerne var selvforskyldt. Den høje rente og de enorme lagre krævede en 

oprydning, og der forsvandt mange firmaer i årene efter. 

I 1994 begyndte der forhandlinger om en form for fusion mellem DSDF og Frøhandler-

foreningen, der dog blev nedstemt af frøavlerne, men frøet var sået til et stærkt tæt sam-

arbejde i den danske frøbranche. 

Da jeg i 1996 blev formand, var der avlere, som mente, vi skulle tilbage til, at vi styrede 

produktionen og reducerede arealet, så vi fik høje priser til de gode avlere. Den linje 

kunne jeg dog ikke være med til, men derimod ville jeg arbejde for et meget tæt sam-

arbejde med alle. Jeg ville gå så langt, at vi skulle lave fælles strategi for at nå 100.000 ha 

frø i Danmark, samtidig med der var markedsbalance. Vi skulle satse på forskning og 

forsøg, udvikle os og gøre os dygtigere. Derved kunne flere danske frøavlere tjene flere 

penge på flere ha. 

I 2005 fusionerede De samvirkende danske Frøavlerforeninger og De danske Landbo-

foreninger. Kontoret var tidligere flyttet til Axelborg, og det faglige arbejde blev ved 

fusionen alt sammen flyttet til Landskontoret for Planteavl, og derved kunne et samlet 

forsøgsbudget øge forsøgsarbejdet. 

Vi lavede fælles forskningspakker med Flakkebjerg og Landskontoret for Planteavl (senere 

SEGES), og vi fandt vejen til hurtig implementering af viden hos frøavlerne via 

firmakonsulenterne. Alle kræfter var ændret fra modsætninger til fælles målsætninger, og i 

dag er alle indforståede med, at der skal afgives areal på ens ejendom, når vi har produ-

ceret for meget, ærgerligt men nødvendigt! 

Vi har ikke nået de 100.000 ha endnu, men jeg havde dengang ikke fantasi til at forestille 

mig, at vi skulle have de gennemsnitsudbytter, vi har præsteret de sidste 3 år. 
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Betydningen af en organisation 
I Frøsektionen, Brancheudvalget for Frø, SEGES og Landbrug & Fødevarer har vi nok 

verdens stærkeste organisationsstruktur. Det er ikke kun en påstand, men efter en nærmere 

undersøgelse af organiseringen i vores konkurrerende lande, Oregon i USA og New 

Zealand, viser det sig, at de er dybt misundelige på, hvad vi har i dag. 

I Oregon har de en frøavlerorganisation, men den er ikke sammenlignelig. Mange frøavlere 

renser og sælger selv deres frø, og meget af det er ucertificeret. Derfor er der meget 

forskelligartede interesser, så der er meget lidt, organisationen tager sig af. De havde også 

Oregon Seed Council, der næsten svarer til vores Brancheudvalg for Frø, som talerør over 

for offentligheden, men med relativ begrænset indflydelse. Grunden er, at der er en iboende 

kraft af selvstændighed i de fleste amerikanske frøavlere, hvilket ofte betyder, at fælles løs-

ninger kun har begrænset opbakning. 

I New Zealand har de en frøavlerorganisation, der næsten kan sammenlignes med vores 

frøavlerforeninger for 20 år siden. Der er dog tale om seeds, altså også korn. Det er de 

samme spørgsmål, de diskuterer i dag, såsom kontraktspørgsmål, enkeltsager om farmere, 

der ikke er afregnet godt nok, og royalty til forædlere, hvis de ikke har kontrakt med et 

firma. Deres virke er tættere på det danske organisationssystem, men de står alene. De har 

ikke samme interesser som f.eks. mælkesektoren, og de taler med hver sin tunge. 

Når nu der er begyndt at komme forslag om strengere miljøkrav i disse lande, står de med 

frustrationer, fordi de ikke har megen gennemslagskraft. De mangler alt det uvildige forsøgs 

og forskningsarbejde, som de kan se, vi har i Danmark. 

 

En liste over nogle få ting som de ikke har, men som vi betragter som en selvfølge, kunne 

være følgende: 

 
1. Uvildigt forsknings- og forsøgsarbejde 

2. Uvildig dataindsamling og viden om landbrugsproduktionen 

3. Uvildig rådgivning af landmanden til landmandens bedste 

4. Udelukkende varetagelse af landmandens politiske interesse 

5. Fælles talerør for landmanden  

 

I stedet har de: 

 

1. Gødnings- og kemifirmaer og andre med salgsinteresser, der finansierer forskning og forsøg. 

2. Kun lidt dataindsamling fra statens side. 

3. Gødningssælgere rådgiver om gødning, kemifirmaer rådgiver om kemi osv. 
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4. Når nogen udtaler sig om frøavl, er det tit med firmainteresser, ikke landmandens, 

5. Flere forskellige landbrugsorganisationer råber op om hvert sit og tit modstridende 

Ser vi på Europa, findes der frøavlerorganisationer i flere af de andre lande, men da deres 

produktion er begrænset, er det også yderst begrænset, hvad de har af indflydelse. 

Den situation, vi har i Danmark, er altså enestående. 

Det at vi sidder meget tæt på regeringsapparatet og får vores ønsker igennem, næsten som 

vi ønsker, er noget de i andre lande misunder os meget. 

Derfor skal vi kæmpe for vores frøavlerindflydelsesret. Vi skal kæmpe for at sikre opbakning 

hos frøavlerne ved at sikre, så mange som muligt forstår vigtigheden af, at de er organiseret 

i Frøsektionen. 

Den styrke og centrale rolle, vi danske frøavlere gennem 100 år har tilkæmpet os, den skal 

vi ikke give slip på ved at lulle os selv i søvn, bare fordi det går rigtig godt! 

 

 

Miljøpolitikkens effekt gennem tiden 
Danmark har gennem de sidste 30 år været kendt for at have meget mere fokus på miljøet 

end på produktionen, hvilket vi som landmænd og frøavlere i den grad har måttet leve efter. 

Det har ikke altid været nemt, men vi har dog indtil videre kunnet forklare os over for poli-

tikere og embedsmænd, så politikken er blevet udholdelig. Vi har altid kunnet holde os til 

fagligheden, og videnskaben har altid holdt sig til at være videnskab. 

Desværre har vi gennem det seneste år været vidende til, at videnskaben er blevet politisk. 

 

I 2016 så vi ved flere eksempler, at Århus Universitet, DCE, meldte ikke videnskabelige på-

stande ud, og som i den grad blev bredt ud i medierne for at fremme en bestemt politisk vin-

kel. Her taler jeg om samfundets syn på landbruget. Flere gange har de skabt store domme-

dagsoverskrifter, selvom der i forskningsverdenen er tale om udsving inden for usikkerhe-

derne, laveste sikre difference (LSD). De skaber bevidst frygt og forvirring på baggrund af 

ingenting. 

Sådan noget kan accepteres, hvis der er tale om politik, men videnskaben skal holde sig fra 

politik. Det var af samme grund, at kirken mistede magten og indflydelsen på videnskaben 

for flere hundrede år siden. Videnskab skal være uvildig, upartisk og ene og alene basere sig 

på videnskabelig dokumenteret forskning, godkendt af anden videnskabelig instans. 
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Derfor var det overaskende, næsten forkasteligt, at Miljøministeriet i 2016 skrev en ny 5 

årig kontrakt med DCE på mange millioner kroner, især fordi der havde været så meget 

videnskabelig kritik af DCE og endda flere beviser på, at de havde været uden for sand-

hedens grænse i almindelig forstand. 

Gentagne gange ser vi forskere fra DCE bruge deres titler i avisartikler og udtale sig om 

ting, de beviseligt ingen viden har om, fordi deres forskningsområde er noget helt andet. 

På foranledning af L&F fik vi udenlandske forskere til at analysere DCEs arbejde. Resul-

tatet er tydeligt og sammenligneligt med middelalderens forskning på klostrene, der sagde 

et, men resultatet blev altid, som kirken ønskede. 

Jeg fatter ikke miljøministerens udtalelse om rapporten. Han har tydeligvis ikke læst den, 

for så havde han ikke sagt, hvad han gjorde. Da jeg havde læst rapporten, havde jeg kun én 

tanke, og det var, at Miljøministeriet fremover skal benytte flere forskellige instanser til at 

foretage deres forskning, og derefter altid have to uafhængige instanser til at tolke resulta-

terne. 

Det vil være den eneste måde at komme væk fra disse usande udmeldinger, der er værre 

end udmeldinger fra middelalderens biskopper. 

 

Frøforskningen 
Heldigvis har vi verdens bedste frøforskning i Danmark, og selvom en meget betydelig del 

ligger på Aarhus Universitet, er det ikke DCE. 

Forskningscenter Flakkebjerg, der for 10 år siden blev overtaget af Aarhus Universitet, var i 

første omgang lukningstruet, men efter forhandlinger og en fælles strategi fik vi skabt noget 

af den bedste og største frøavlerorienterede frøforskning i verden. Vi fik skabt nogle mål-

sætninger, der efterfølgende viste sig at kunne bruges i resten af jordbruget. 

I frøbranchen havde vi jo f.eks. den udfordring i forhold til miljøpolitikken at skulle finde ud 

af, hvor alt det kvælstof, vi brugte, blev af i vores frøgræsmarker i forhold til kvælstof-

balancen. Den forskning er enestående i verden, der er ikke andre, der gør det, men tankerne 

blev tænkt i den danske frøbranche. 

Vi er startet på den 7. forskningspakke for frø. Med den sidste ¨3030 i 2020 - mere græsfrø 

med relativt mindre input¨ er der ingen tvivl om, at vi kommer mere og mere ned i detaljen. 

Det vi fandt frem til i de første 5 forskningspakker, er i dag noget, alle frøavlere bare gør 

uden at tænke over det, og frøavlerne venter hvert år på, at de skal få nogle nye og bedre 

værktøjer. 
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Når vi f.eks. er til møder i International Herbage Seed Group (IHSG) og møder alle andre 

verdenslandes frøforskere, så er jeg meget stolt af de danske forskere, som jeg ser er mere 

vidende, men samtidig er meget ydmyge over for opgaven. Enkelte fra andre dele af verden 

gør meget opmærksom på den smule, de ved, men det gør vores ikke, og det er jeg stolt af. 

Så tusind tak til Birte Boelt, René Gislum, Lise Nistrup, Solvejg Kopp Mathiassen og alle I 

andre, der gør en kæmpe indsats for frøbranchen, som vi på ingen måde kunne være for-

uden. 

Jeg vil ikke i beretningen komme ind på forskningspakkernes indhold, det kan man finde 

på frøafgiftsfondens hjemmeside (www.froeafgiftsfonden.dk). Der kan man også læse, at 

det ikke kun er Aarhus Universitet, Flakkebjerg, der får penge. 

SEGES er også en vigtig spiller i vores iver efter at blive bedre. Alle praktiske forsøg og 

afprøvninger bliver foretaget af SEGES, der får arbejdet udført forskellige steder i landet 

hos landbocentre. Det er en god, bred og mangfoldig opgavemodel, der rent fagligt og 

teknisk ikke kendes bedre. 

 

 

Brancheudvalget for FrøBrancheudvalget for Frø
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Frøforskningen finansieres via ansøgninger til GUDP, landdistriktsmidler eller 

forskningsrådene, og det er ikke altid lige nemt at opfylde ansøgningskravene eller de 

administrative krav, der stilles til os, hvilket jeg senere vil komme ind på. 

Den største udfordring, vi har, er, at vi skal konkurrenceudsætte vores forskning. Vores 

branche er bare så lille, at der ikke er basis for mere end én specialist på et område. 

Når vi forskningsmæssigt er samlet med alle andre frøforskere og fagfolk til IHSG, sker der 

en smule nye ting i andre lande også, som vi selvfølgelig straks beder vores egne at vurdere 

vores nytte af. Sammenlignet med andre lande er der ingen tvivl, de har absolut mest at lære 

af os, og vores fokusområder har de som regel slet ikke opfattet endnu, alligevel skal vi ikke 

falde i søvn. 

Som frøavler er jeg stolt af vores forskning, og jeg er stolt af, at frøavlerne via 

firmakonsulenter er så dygtige til at implementere den bedste viden hurtigt. 

Det er en af vores stærkeste sider. 

 

 

 

 

Frøafgiftsfonden 
Al den førnævnte frøforskning er basisfinansieret fra Frøafgiftsfonden.  

Frøafgiftsfonden får primært midler fra de 2 promille, alle frøavlere indbetaler via deres 

frøafregning. Vi søger også hvert år midler fra Promilleafgiftsfonden, der primært er til-

bageførte pesticidafgiftsmidler, selvom der efter politikernes mening i dag ikke er sam-

menhæng. 

Pengene betragtes som offentlige midler, selvom de kommer fra os på den ene eller den 

anden måde. Det er rigtig mange penge til forskning, set i forhold til andre dele af ver-

den, og det er vi stolte af.  
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Når et forsknings- og forsøgsønske skaber et projekt, er det altid på baggrund af flere møder 

mellem branchens bredde af vidende folk, der har et ønske om større viden på et område. Det 

afføder selvfølgelig et projekt, der fører til en ansøgning. Jeg kan oplyse, at selv branchens 

mest vidende folk har rigtig mange ting, de gerne vil vide endnu mere om, så derfor kommer 

der mange projekter. 

Frøafgiftsfondens bestyrelse tager stilling til alle ansøgningerne og er nødt til at prioritere, 

hvilke ansøgninger frøavlen får mest ud af i forhold til at fremme produktionen af dansk frø 

og frøets konkurrence. 

Samlet kommer ansøgningerne til at styrke vores konkurrenceevne. 

Kun meget sjældent vil enkeltansøgninger have afgørende betydning for branchens formål og 

strategi, men i bestyrelsens prioritering vurderes sammenhængen for, at forskningen samlet 

giver det ønskede resultat. 
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Udfordringen er så, at der er så meget bureaukrati omkring administreringen af fonds-

midlerne. Vi skal udvælge projekter, der skal beskrive effekt i forhold til målsætning, og de 

målbare effektmål skal stilles i forhold til branchens strategi, så en embedsmand kan vurdere, 

om en bestyrelse af personer, der alle har viden om frø og frøproduktion, har bevilget penge til 

et forkert projekt. 

Hvad nu hvis der ikke er noget reelt målbart i det enkelte projekt, eller at vejret har drillet, så 

de ønskede resultater ikke var som forventet i ansøgningen, men branchen alligevel godt 

kunne finde interessante ting i projektet. Skal midlerne så betales tilbage, eller er det hele bare 

tomme ord for bureaukratiets skyld. 

Måske bør vi overveje, om Frøafgiftsfonden er ved at have overlevet sig selv pga., at bureau-

kratiet er blevet vigtigere end formålet. 

Vi har Frøafgiftsfonden, fordi det er sammenhængende med Promilleafgiftsfonden, men den 

dag pesticidafgifterne er væk og dermed Promilleafgiftsfonden, skal vi privatisere Frøafgifts-

fonden, så vi kan bruge vores indbetalte midler mere effektivt. Det vil jeg komme ind på, når 

den tid nærmer sig. 

 

Ny pesticidhandlingsplan 
Et bredt flertal i Folketinget enedes i 2017 om en ny Pesticidhandlingsplan, fordi den gamle 

udløb. 

For landbruget og frøbranchen var det vigtigste, at vi fik et bredt flertal bag planen, da vi i 

planteproduktionen ikke kan arbejde med kortsigtet politik. 

Efter balladen, der havde været om Landbrugs- & Fødevarepakken, kunne vi ikke tage 

noget for givet. Vi var nødt til at bruge den nødvendige tid på at fortælle ned til mindste 

detalje, hvordan virkeligheden så ud hjemme på frømarkerne, og at lige netop vores pro-

duktion var så speciel, at man var nødt til at forstå, hvorfor der altid havde været særlige 

regler for frø, og at alle havde gavn af, at det burde fortsætte. 

Jeg vil give ros til alle de politikere og embedsmænd, vi har haft kontakt med, for at de 

nemt forstod fagligheden og betydningen af, hvad frøbranchen fremførte. 

Resultatet er absolut brugbart, og vi er tilfredse med, at det ikke er Pesticidhandlingsplanen, 

der kommer til at begrænse frøproduktionen i denne omgang. 
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EU i oprør 
Der har altid været en nogenlunde rolig og nogenlunde forudsigelig linje i EU's politik-

områder. Vi må nok erkende, at den situation har ændret sig til det næsten modsatte. 

Frustrationen omkring Brexit er så stor og uafklaret, at vel ingen havde forestillet sig denne 

næsten nedsmeltning, før de gik til stemmeurnerne i UK. Hvad det ender med, ved ingen 

på nuværende tidspunkt. 

Der er ingen tvivl om, at det efter min mening vil tjene både englænderne og resten af EU 

bedst, hvis der blev lavet en endelig aftale om, at de ratificerer EU's frølovgivning, og 

dermed er fuldt med i EU’s sortslistesystemet, alt andet vil være fordyrende og meget mere 

besværligt både for dem og for os. 

Der er dog kræfter i UK, der ønsker noget andet. De, der har ytret sig, er dog alle personer, 

der ikke helt kender til EU's frølov eller har gennemtænkt konsekvenserne af deres tanker. 

Nogen ønsker slet ingen frølov i UK, altså et frit marked uden nogen form for kontrol, ej 

hellere fortsættelse i UPOV. Andre ønsker UK skal tilbage til den tidligere engelske frølov fra 

før 1972, uden jeg dog kan blive klog på, hvad det indebærer. 

Andre store ændringer i det politiske EU er, at de systemkritiske kræfter i flere medlems-

lande har vundet mere eller mindre frem i de forskellige medlemslande, hvilket indebærer 

en dyb frustration i det politiske system og medført, at ingen tør tage noget politisk ansvar 

mere. 

Dette efter valget i Frankrig, hvor ”systempartierne” tabte helt til en bevægelse, Holland der 

reddede skindet, men ikke kunne danne regering uden de små alternativer, uro i Spanien, og 

et politisk splittet Tyskland, hvor alternativerne til ”magten” også har vundet frem. 

Samlet vil alternativerne noget helt andet, end det vi har været vant til, eller til det, der 

har drevet europæisk økonomi og velfærd. 

Det at ingen tør tage ansvar for noget, bliver EU's største problem de kommende år. Des-

værre er jeg bange for, at ansvarsløsheden, uvidenheden og troen på, at drømmene skal 

blive til virkelighed for de frelste, kan blive så stærk i EU, at det får næsten fatale følger på 

rigtig mange områder af EU politikken, hvis altså EU overlever de egoistiske drømme. 
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Reelle politiske EU sager 
Der foregår rigtig meget på EU plan for tiden, som kræver vores fulde opmærksomhed. Tid-

ligere kunne vi bare sende et fakta ark, men i dag er man nødt til at bruge den fornødne tid 

på at skære ud i pap, i specielt nødvendige papstørrelser, former og farver for at sikre sig, at 

budskabet er forstået helt korrekt. Det forsøger vi at gøre vort bedste for. 

 

Pesticider 

Revurderinger af de EU godkendte pesticider har altid været en sag for det ansøgende kemi-

firma og EU Kommissionen. Nu er der gået politik i det, og det politiske signal er ikke gået 

helt op for kemifirmaerne. Man kunne sige, at det ikke er vores sag, men diquat, neoni-

kotinoider og glyphosat sagerne viser, at så taber vi den kamp. I L&F har vi arbejdet rigtigt 

meget på konstruktive løsningsmodeller, der kunne sikre midlerne fremover, og selvom det 

tager tid, så tror jeg ikke, det er helt spildt. Diquat, der ikke kunne få forlænget godkendel-

sen, har nu en chance med hjælp af viden fra Danmark. 

Vi har også sammen med Miljøministeriets embedsmænd foreslået nye og mere fleksible 

sagsbehandlingsmetoder, der ikke låser tingene, som vi har set på det sidste. Jeg vil klart sige, 

at de danske embedsmænd i den grad er konstruktive på vores side, og det takker jeg for. 

 

 

NBT 

Nye forædlingsteknikker (NBT) er stadig et stort diskussionsemne på EU niveau. Hele året 

har fronterne været trukket op i skarp retorik, og det ligner mere en gentagelse af GMO 

debatten, der aldrig førte videre. 

Problemet er tillid, frygt for monopolisering og manglende ønske om at forstå hinanden. 

 
Der er NBT, der klart er en GMO, og der er NBT, der aldrig kan være GMO, men 

den opdeling har ingen villet diskutere endnu. 

De, der frygter NBT, fordi det er GMO, bliver modsvaret med eksempler fra ikke GMO 

NBTer. Man taler konstant forbi hinanden. 

Det har bestemt heller ikke været hjulpet af, at det er kommet frem, at der ligger flere 

tusinde patentansøgninger på NBTer i planter, og at det Europæiske Patentkontor øn-

sker at snige patenter ind i planter ad ”bagvejen”. 
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Jeg tror, at biotekindustrien og kapitalfonde har fejlvurderet planteområdet, eller også er det 

bevidst. 

Det er som om store patentindehavere ikke rigtig ønsker, da de i øvrigt også sidder på alle 

GMO planter, at NBT bliver udbredt blandt de mange hundrede planteforædlere i EU. Dette 

er sikkert, fordi alle de nye NBT planter vil kunne udkonkurrere GMO planterne meget hur-

tigt. Derfor er der tegn på, at de største i verden gør ting, der bevidst skaber modstand mod 

NBT i EU. 

Derfor forsøger jeg at gå landmandens vej. Den er, at vi får så mange og så dygtige plan-

teforædlere, der har de nødvendige teknikker til at levere den mangfoldighed af nye sor-

ter til alle hjørner af Europa. 

Vi er nødt til at sætte turbo på planteforædlingen, for jeg tror ikke, at vi har de nødvendige 

pesticider til at levere markedskvaliteten om 20 år, så her får planteforædlingen en af-

gørende rolle. 

 

Patenter 

Biotekindustrien og kapitalfonde tror de har fundet et nyt område at malke, hvor de er klar 

til at snyde lovgiverne, fordi de ved, at det Europæiske Patentkontor KUN er interesseret i at 

udstede så mange patenter som muligt, fordi de som selvstændig organisation lever af at ud-

stede patenter. Patenterne skal bruges til at blokere for konkurrenterne, og det er de største 

pengetanke, der vinder blokaden. 

Det er ikke nyt, for allerede for 2½ år siden satte vi os imod og fortalte klart, at naturens gener 

aldrig kunne patenteres. 

Det har vi brugt rigtig meget tid på, og i sommeren 2017 kom EU Kommissionen med en 

præcisering over for det Europæiske Patentkontor (EPO), at man ikke kunne tage patent på 

naturens gener eller dens biologiske processer. 

Det var en stor sejr, fordi det var præcist det, jeg sagde, da EPO for 2 ½ år siden offentlig-

gjorde, at de ville udstede patenter på egenskaber i planter. 

Alle var glade i Bruxelles. Jeg kom hjem og talte i telefon med en dansk planteforædler, og 

efter den snak var han slet ikke glad. Han påstod, at ”de havde taget røven på mig”, fordi de 

nu bare kunne bruge en NBT egenskab og lægge ind i planten, så kan den patenteres, og der-

ved var blokeringsfrygten ikke mindsket overhovedet. 

Der skulle holdes en stor ”jubelkonference” hvor EPO og CPVO skulle fortælle om frem-

tiden i deres fælles virke. Jeg bliver spurgt i sommer, om jeg ville holde indlæg, men da de 
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fandt ud af, at jeg nok var negativ, kom jeg ikke på talerlisten. COPA/COGECA, Europas 

største organisation for produktion og brugere af alt frø, havde kun fået en enkelt plads. 

På konferencen var der kun indlægsholdere, der var rygklappere til et fremtidigt system. 

Man måtte kun stille spørgsmål på max. 30 sek. Ingen kommentarer. 

Jeg fik dog stillet 16 kritiske spørgsmål i løbet af dagen, selvom ordstyreren gjorde alt for at 

finde andre spørgere at give ordet. Som en hollandsk statslig deltager sagde, ”Det var jo 

pinligt, men det mest pinlige var deres elendige svar på de kritiske spørgsmål”. 

Den måde, EPO svarede på, viste meget klart, at nu ville de udstede patenter på fuld 

styrke, bare med NBT som fortegn, uanset konsekvensen. 

Lad det lige være sagt en gang for alle. Vi har i Europa verdens bedste og mest innovative 

plantenyhedsbeskyttelsessystem, hvor alle sorter uvildigt afprøves, inden de kommer på 

sortslisten, samtidig med at INGEN kan blokere for, at andre kan forædle videre med en 

beskyttet sort. Det er den største forskel til patentsystemet, hvor den dårligste forædler, 

bare fordi han har kapital og advokater bag sig, kan blokere for alle andre forædlere. Erfa-

ringen fra resten af verden er helt klar. Vi har flere hundrede forædlere i EU, der er under 

20 betydende forædlere i resten af verden, og de 4 største sidder på mere end 80 pct. af ret-

tighederne. 

Patenter vil være altødelæggende for EU's forædlere, og det er yderst naivt at tro, at bare 

enkelte europæiske forædlere kan kæmpe mod de kæmpe kapitalfonde. 

Hvis patenterne vinder, bliver det med sikkerhed dyrere og dårligere for os. 

 
På den baggrund har COPA/COGECA samlet de andre europæiske landbrugsorganisatio-

ner for at lave et fælles brev til EU Kommissærerne for Landbrug, Miljø og Vækst. 

De underskrivende organisationer tæller over 30 mio. medlemmer og er ca. 99 pct. af alle 

landmænd i EU. Derudover er der opbakning fra et stigende antal forbrugerorganisationer. 

Det spirende samarbejde med de grønne organisationer har været godt i den periode, hvor vi 

havde en fælles sag mod patenter. Med samarbejdet har vi aftalt møder i foråret om, hvor-

vidt det kan udbredes. Interessant. 

 

Ny CAP reform 

Evalueringen af den kommende landbrugsreform er i fuld gang, og vi er fra frøbranchen 

oppe på dupperne, så de ting, vi har fået tilpasset, så frøet ikke blev klemt ud, og givet mu-

ligheder, forbliver eller evt. forbedres. 
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Spørgsmålet om den direkte franske koblede frøstøtte har vi selvfølgelig kritiseret. Nu får vi 

at se, om de koblede støtteordninger fortsætter. Jeg håber, der er politisk mod til en gang for 

alle at fjerne dem. Hvis de fortsætter, tror jeg desværre, at Frankrig vil fortsætte med koblet 

støtte, selvom det ikke har givet den franske frøavler mere for frøet. 

Den franske koblede støtte på frø går direkte i frøfirmaernes lommer, fuldstændig som jeg 

påstod, inden det blev indført, men det er kun franskmændene selv, der kan gøre op med 

dette. 

 

Går sammen med NGOer 

Når man fungerer som lobbyist og drøner rundt og snakker med den ene og den anden for 

at overbevise dem om, hvad vi mener, er det rigtige, møder man tit ”de andre” i døren, 

der enten før eller lige efter skal fortælle om en anden opfattelse af samme sag. Enkelte 

gange kan det ende med en kop kaffe med ”de andre”.  

Jeg kender deres holdninger, meninger og frygt.  

Jo mere man lærer dem at kende, jo mere taler man sammen. 

Bagefter sidder man og tænker, ”hvorfor kan vi ikke enes om en fælles måde at arbejde på 

i stedet for at modarbejde hinanden”. 

Patentsagen blev sagen, der førte COPA/COGECA, IFOAM, ECO/PB, Arche Noah og 

No Patent on Seed sammen.  

Ved at bruge lidt tid sammen i et forsøg på at finde frem til, hvad vi var enige om og ikke 

uenige om, skrev vi et fælles brev om, hvad vi var enige om til alle EU Kommissærer, der 

havde med patenter og planter at gøre. 

Vi er også blevet enige om, at vi mødes igen i foråret, hvor vi tager næste skridt i diskus-

sionen, og finder nye områder, hvor vi er enige, og bruger dem som udgangspunkt for nye 

tiltag. 

Umiddelbart bør vi finde en fælles plan for udfasning af pesticiderne over 20 år, hvis det er 

muligt. NGO-erne er jo ikke interesserede i, at vi pludselig øger økologien til over 50 pct., 

fordi det smadrer markedet, samtidig med at det presser statskasserne økonomisk. De 

økologiske priser vil falde drastisk, samtidig med at de små øko-landmænd, der i dag har 

det som en nicheproduktion med rimelig indtægt som højværdiafgrøde, kan risikere at 

dreje nøglen om. Den drastisk faldende samlede landbrugsproduktion i EU vil derved føre 
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til at øget import af fødevarer fra tredjelande, der antagelig er GMO, og hvor der bruges 

meget mere pesticid til dyrkningen, end vi gør i EU. 

Når jeg fortæller om den ”danske model”, hvordan jeg sprøjter mine afgrøder, så er de 

ikke skræmte, men de bryder sig ikke om nogen former for monopoliseringer, som det vi 

ser med ejerskabet til verdens planter gennem patenter. 

 

Konkurrence fra udlandet 

Der er ingen tvivl om, at vi står stærkt i den danske frøbranche, og det er ikke kun os selv, 

der siger det. VI GØR DET GODT, og det er ikke kun pral. 

Hvis vi fortsætter med at gøre vores bedste hvert år, så øger det i det mindste ikke risikoen 

for at blive overhalet af noget uforudset, men hvor skal udfordringerne komme fra. 

I Oregon er der kun Willarmett Valley som et afgrænset område, der begrænser deres 

frøproduktion. Men de er verdens største frøproducenter, og hvad hvis de pludselig øger 

deres udbytte med 30 pct. på få år, som vi gjorde? 

Det vil have betydning for os. 

Canterbury plains i New Zealand er også et afgrænset område, og de har haft udfordringer 

med, at mælkeproducenter overtager frøavlernes gårde, når de går på pension. Nu er der 

kommet en ny yngre generation af frøavlere, der er rasende dygtige, og de vil producere så 

meget frø som muligt. Det er ikke umuligt, at de kan blive en større konkurrent til os i 

fremtiden. 

Argentina har vi tidligere kun hørt om som et land, vi eksporterede til engang, men det gik 

lidt i sig selv, fordi de ikke betalte. 

Efter et besøg på Argentinas pampas, der er så kæmpe stor og flad, at vandet ikke kan løbe 

væk fra markerne, fordi faldet i kote er under 30 m på 2500 km. 

De dyrker frø i Argentina, og der er nogle frøavlerfamilier med frøfirmaer, der har vokset 

sig store. De har renseri, pakning, forædling, frøforsøg og alt andet, man behøver for at 

være et stort frøfirma. De gør det faktisk ret godt, og selvom de kan lære meget i forhold 

til os, så har de frøavlerinstinktet. De er ikke rigtig på eksportmarkedet endnu. Vores stør-

ste fordel er, at deres hjemmemarkedspotentiale nok er verdens største. 
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SEGES, Planteproduktion 
Sektorbestyrelsen for Planteproduktion blev i 2017 reduceret til 9 medlemmer. Jeg er med i 

den nye mindre bestyrelse, så vi er stadig tæt på den generelle planteproduktion, og jeg skal 

også have kartofler og sukker i baghovedet på møderne. Da jeg bestemt foretrækker enhver 

form for kartofler frem for pasta, og jeg ikke kan forestille mig min morgenhavregryn, 

frugtgrød eller jordbær uden det knasende sukker, kan de være helt rolige for, at jeg ikke vil 

glemme kartofler og sukker i forhold til frø. 

SEGES er det mest uvildige institut i verden, der ene og alene søger den rigtige faglighed set 

fra landmandens vinkel, og de har den største naturvidenskabelige viden i landet. Der findes 

ingen andre, der har mere faglighed og viden til gavn for landmanden, end den SEGES lig-

ger inde med. 

Dette guldæg skal danske landmænd værne om, i stedet for det kortsigtede modsatte vi så i 

2017, hvor enkelte lokale foreninger mente, de kunne klare sig selv. Min holdning til det er, 

at det er ”dumt”. 

Alt hos SEGES er gennem de sidste par år skåret fuldstændig ind til benet, der er ingen med-

arbejder, der ikke er bundet til mindst et projekt, og de fleste har ikke engang ”fri tid” at give 

af. Det vil sige, at der ikke findes ressourcer til at forfølge en mediesag, som vi f.eks. 

oplevede med Landbrugspakken. Det vil sige, ingen vil kunne behandle sådanne akutsager. 

 
Derfor blev der etableret en ”2 kr./ha afgift”, hvilket rundt regnet giver 3-4 mio. kr. Derved 

er der penge til kun at tage landmandens kasket på og forklare fakta - også i akutte sager. 

Pengene bruges også til projekter, der ikke falder ”politisk korrekt ud til at søge offentlige 

fonde”. 

Jeg mente, at vi skulle have begyndt med et højere beløb, fordi kævlet med visse personer 

ville blive det samme, og uanset hvad, vil vi som landmænd blive tvunget til at øge de 2 kr. i 

løbet af få år, fordi sagerne kræver det, og de offentlige fonde vil blive endnu mere politisk 

styret væk fra landbruget end i dag. 

Når det er sagt, vil jeg takke Barthold Feidenhans’l for hans enmandshær i forsøgsarbejdet og 

samling af rådgivningen for frø. Alle i branchen kan komme i kontakt med ham. Den daglige 

rådgivning direkte til avlerne er meget sober og flot udført af frøfirmaernes konsulenter. 

Modellen er god, fordi ingen rådgivere tjener penge på anden rådgivning end den fagligt kor-

rekte, og det er vi frøavlere bedst tjent med, så tak alle sammen for det. 
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Frøfirmaerne 
Vi har nogle fantastiske frøfirmaer i Danmark, og vi har et fantastisk samarbejde. Det 

fornemmer jeg faktisk alle frøavlere føler, og det er ikke uden grund. 

Selvfølgelig er det svært at være utilfreds, når frø er den bedste afgrøde, men vi hører ikke 

om nogen konflikter mellem firma og avler, og hvis der skulle være en enkelt uover-

ensstemmelse, bliver den hurtig løst uden vores indblanding, og sådan skal det være. 

Vi måtte i 2016 sige farvel til Jens Holstborg som direktør for DSV. Jeg vil her takke Jens 

for den tid, han var i DSV, hvor han havde opgaven i at omstrukturere DSV til at kunne 

følge DLF. Det har ikke været nemt for ham at ændre organisationen fra Hunsballe til at 

være en del af DSV, samtidig med det i begyndelsen ikke var helt de bedste tider i frøbran-

chen, men det lykkedes Jens at få DVS til at være en sikker spiller i markedet og samtidig 

bevare den store tryghed og tillid hos avlerne. Tak for Jens´ indsats - jeg ønsker ham god 

vind fremover. 

Jeg vil også byde Lasse Skovlund Bech velkommen til at afløse Jens i stolen. Vi kender ikke 

Lasse, ud over de gode ting, vi har kunnet læse om ham, men han har ikke noget særligt 

kendskab til branchen. Det behøver ikke være nogen svaghed, vi har tidligere haft rigtig 

gode direktører i branchen, det intet kendskab havde til frø, da de begyndte, men alligevel 

har skabt store nødvendige fremskridt. Vi frøavlere byder Lasse velkommen, og vi er parat 

med al den nødvendige hjælp og støtte, han mener, der er brug for. Velkommen! 

Samlet vil jeg takke alle firmaer for det gode samarbejde i det forgangne år. 

 

 

”Styrelse” 

Plantedirektoratet, NaturErhvervstyrelsen, Landbrugs- & Fiskeristyrelsen og nu bare 

Landbrugsstyrelsen har vi altid haft meget at gøre med. 

I tidligere tider var det altid en kamp, men i dag fortsætter vi det fantastiske samarbejde, vi 

har haft gennem en årrække. 

Det gælder også Miljøstyrelsen, hvor vi i fælles forståelse finder gode og brugbare løsninger 

på de udfordringer, vi har. 

Det gode samarbejde, vi har med ”vores” styrelser, står i stærk modsætning til den kritik, vi 

ofte hører i medierne, men jeg har ingen kritik af vores samarbejdspartnere, kun rosende ord 



Frøsektionens Årsmøde 2018 23 

 

til et konstruktivt professionelt arbejde og samarbejde, der også fører helt op i ministeriet. 

Jeg er på ingen måde i tvivl om, at den danske frøbranche har ubeskrivelig fordel af dette 

samarbejde i modsætning til det, vi kan se i andre lande, hvor klimaet mellem parterne er så 

dårligt, at selvom en løsning kunne være lige for, vil det pga. gammelt nag ikke blive til 

noget. 

Derfor takker jeg for vores gode relationer, og vi er altid åbne for at finde løsning på enhver 

udfordring, en af os bliver stillet over for. 

 

 

Produktionsåret 

2017 begyndte som de seneste år lidt koldere fra begyndelsen. Den 7. maj havde vi 4 graders 

nattefrost på Østbornholm, hvilket vi ikke har haft siden 1987. Hvis vi skulle have en gen-

tagelse efter 30 år, ville vi få et koldt og vådt produktionsår, og det fik vi. 
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De relativt vægtede udbytter blev på trods af det dårlige vejr igen over indeks 100 efter et 

stort dyk i høsten 2106. Det er klart, at det våde vejr ikke har samme katastrofale påvirkning 

som tidligere, da så godt som alle frøavlere i dag har tilstrækkelig tørrekapacitet til at klare 

disse våde år også. 

Det er jo en enorm produktionssikkerhed for frøfirmaerne, som de selvfølgelig kvitterer godt 

for.  

 
 

Afregningspriser 

Traditionen tro skal vi i dag offentliggøre afregningspriserne for produktionsåret 2016. 

Det er helt utroligt, at danske frøavlere for høst 2016 for tredje år i træk blev afregnet en 

stigende pris og nu er oppe på den tredje højeste afregningspris nogensinde på 10,24 kr. 
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Det er især utrolig flot, når man ser på prisudviklingen til alternativafgrøder, og i Danmark 

er det jo primært korn. 

Den høje pris gør, at det er rigtig godt at være frøavler, men vi skal som frøavlere være klar 

til, at der kommer prisfald. Alle landmænd i hele verden står i kø for at dyrke frø, og i de 

”kontrollerede områder”, hvor det er de velrenommerede europæiske frøfirmaer med egne 

beskyttede sorter, kan det godt styres, at der er et lidt højt prisniveau. 

Problemet er, at Polen er begyndt at producere deres gamle nationale sorter i fri produktion 

og er begyndt at sælge det til højest bydende. 

Rygterne siger, at de er kommet op på over 30.000 ha på to år. Selvom udbytterne er små, 

og kvaliteten yderst ringe, må vi bare konstatere, at de skal konkurreres ud, og det kan ikke 

ske, uden det koster os penge, altså faldende priser for os, og jo længere vi venter, jo dyrere 

bliver det. 

 

Relative prisudviklinger 

For at sammenligne priseudviklingen i frøproduktionen, er man nødt til at finde et fælles 

prisindeks for korn og frø. 
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Det store prisgab, der er mellem frø og korn, er blevet endnu større, og de seneste meldinger 

om stigende kornlagre på verdensplan, giver ikke de store forhåbninger om snarligt prisfald 

på korn. 

Kornet har de seneste 10 år ikke været tilnærmelsesvis så godt som frø.  

 

Havefrø 

I et år som 2017 vil der altid være havefrøavlere, der bliver straffet hårdt af vejrets luner.  

Arealet med havefrø var det største nogen sinde, fordi efterspørgslen er meget stigende hos 

den danske havefrøbranche, pga. omverdenens store tillid til os. 

Desværre førte vejret til, at vi ikke nåede indeks 100 i udbytterne for høsten 2017, så det kan 

være vi runder 10.000 ha med spinat til frø næste år, da der ikke er opbygget lager i år.  
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De mindre havefrøafgrøder ligger meget stabilt på omkring 1.000 ha, og det kommer der 

nok ikke de store ændringer til, da produktion og markeder er små og i balance.  

 
 
 

Frø er stadig bedst 

Selvom det har været et mindre godt år, kan vi som frøavlere ikke klage helt så meget som 

andre. Gennemsnitligt er det stadig frøafgrøder, der pryder de første 8 pladser på DB2 af-

grødeskalaen fra Patriotisk Selskab. Patrioterne har det bedste værktøj til at vise det, og det 

er ikke fordi frøet er bedst, jeg mener det. Hvidkløver er ikke med i afgrødeskalaen, men 

med vores kendskab, vil den ligge lige under engrapgræs og før hundegræs. 

 

Jeg kan ikke lade være med at nævne, at hvis de små havefrøafgrøder blev lagt ind på ska-

laen, ville frø besætte de første 15 pladser, da de alle er bedre end spinat, men da arealet er 

så lille, og avlerne holder prisaftalen tæt til kroppen, er det ikke med i skemaet. 
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Dansk Frø 
Dansk Frø er jo vores tætteste samarbejdspartner. Det er så tæt, at man dårlig nok til daglig 

tænker på, at der er to parter i Brancheudvalget for Frø. Det er en naturlighed. 

Dette samarbejde kræver kun én kommentar.  -  Tusind tak! 

 

 

L&F og SEGES 
Der skal aldrig herske tvivl om, at vi er fuldt tilfredse med det arbejde, der gøres i Landbrug 

& Fødevarer, og så længe de ikke gør noget vedr. frø uden at spørge os, så er alt godt. Så-

dan skal det være. 

Vi bidrager meget gerne i alle de politiske og faglige aktiviteter, man ønsker vores bidrag til, 

og vi er enige om den linje Landbrug & Fødevarer kører. Det er det eneste rigtige. 

Jeg sidder også i Landbrug & Fødevarers sektorbestyrelse for planteproduktion under 

SEGES, hvor Torben Hansen er formand, og hvor vi nu har fået Troels Toft som ny direk-

tør. Det er her alle faglige spørgsmål besluttes vedr. planteproduktion og natur og miljø. 

Bestyrelsen har i 2017 gennemført sit første år efter omstruktureringen, og det færre antal 

medlemmer i bestyrelsen fik også økonomisk ansvar. 

Det er gået godt, der er et rigtig godt samarbejde, og udviklingen af den danske plante-

sektor har meget at lære af frøbranchen.  

Jeg takker selvfølgelig alle i Landbrug & Fødevarer for det rigtig gode samarbejde. På hele 

pesticidområdet er det jo primært Landbrug & Fødevarer, der gør arbejdet, som vi følger 

godt med i, og de gør det godt. Tak for det. 

 

Frøavleren 
Vores blad Frøavleren udkommer 5 gange om året på print og elektronisk. Selvom porto og 

alt er blevet dyrere, så kommer der ingen ændringer i 2018, bortset fra nye skribenter. 

FrøNyt, vores lille video med kort nyt fra formanden, er udkommet 14 gange i 2017. Det er 

stadig min opfattelse, at rigtig mange ser FrøNyt, og at de er glade for det. 
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Vi lægger også ting ud på Facebook, og det bliver set af rigtig mange. Alt efter hvilket ting 

der lægges op, kan vi komme ud til mellem 25-30.000 mennesker.  

 

 
 

Der er ingen tvivl om, hvad det er, der få folk til at ”læse og like”. Blomstermarker er meget 

populære. Det lave pesticidforbrug i Danmark i forhold til andre lande gav størst debat. 

Opslaget ”Persillesovsen er reddet” er topscoreren og er set af flest, men havde også flest 

likes, og det var næsten kun ”ikke-landmænd”. Jeg har faktisk mødt en enkelt person, jeg 

ikke kendte, der stoppede mig og sagde, at hun aldrig havde tænkt på, at der skulle dyrkes 

frø, før man dyrkede persillen, og endnu mindre havde hun tænkt over, at danske frøavlere, 

som hun aldrig havde hørt om, skulle dyrke dem og sikre persillesovsen. Det ville hun al-

drig glemme. 

Se, den ene tilbagemelding er lønnen nok i sig selv for at lægge ting op. Vi skal fortælle 

meget mere om vores gode historier og vores store betydning for resten af samfundet. Hvis 

vi kan ramme dem der, hvor de har deres øjne ”halvdelen” af den vågne tid, har vi nået 

målet. 

Nu er jeg også på Linked In, hvor man henvender sig mere til den professionelle verden. 
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Frøsektionen 
Vi har netop afholdt 100 års jubilæumskonference den 5. januar 2018 med rigtig stor suc-

ces. Det var en af de bedste frøkonferencer, jeg har deltaget i. Stemningen var helt fan-

tastisk, et kanon program og en aftenfest, de fleste af deltagerne meget sent vil glemme.  

Vi havde forskningsminister Søren Pind til at holde aftenens festtale og Landbrug & Føde-

varers formand og flere andre rigtig gode talere lige efter. 

Efter middagen var det frit at klinke på glasset og fortælle en frøavlervits. Det blev en af de 

sjoveste aftener i mit liv. Frøavlere er bestemt ikke kedelige. 

I Frøsektionens bestyrelse havde vi besluttet, at vi ville satse alle de opsparede penge, så vi 

kunne betale det meste af konferenceudgiften, så deltagerne kun skulle betale under halv-

delen af den reelle pris. 

Bestyrelsen ønskede at afholde denne konference, fordi vi mener det er vores formål at 

hjælpe til med, at alle frøavlere har så meget viden som muligt til at dygtiggøre sig med, og 

at vidensbanken til at træffe beslutninger ud fra, er så stor som mulig. 

Jeg vil takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, og jeg takker for jeres gode meninger 

og diskussioner, også selvom vi ikke altid er lige enige. Jeg er glad for, at vi altid er enige 

om den opgave, vi løser, og måden vi gør det på, og det kan vi kun, når alle vinkler på 

sagerne har været fremme. Tak for det. 

 

Fremtiden 
Det er altid svært at spå om fremtiden, og ser jeg tilbage på mine tidligere spådomme, har 

ca. halvdelen ramt nogenlunde, og resten taler vi ikke om, men vi kan konstatere, at jeg 

nok ikke kan smides på bålet af den grund. 

Vi står stærkt, men pga. den lave kornpris, kan produktionen udvikles andre steder, og det 

vil presse os. 

Den politiske situation i Europa er ude af kontrol, og spørgsmålet om tilgængelige pesti-

cider kan blive en enorm udfordring de kommende år. 

Hvis ikke pesticiderne bliver forbudt, er udviklingen af resistens ude i verden i en så 

rystende fremgang, at vi kan risikere, at pesticiderne bare ikke virker mere. 

Den udfordring er vi nødt til at arbejde målrettet på at løse. 



Frøsektionens Årsmøde 2018 31 

 

Vi er nødt til at tage dialogen op med dem, der vil noget andet end os, eller vil de egentlig 

det? De ønsker pesticiderne væk, og der kommer vi til - før eller siden. Enten politisk ud-

fasning eller resistens.  

Jeg tror, det er muligt at tale sig nogenlunde til rette om udfasningsplanerne med NGO-

erne. Hvis vi ikke gør det med NGOerne, vil det være politikere i valgkampe, der gør det! 

 
 

Afslutning 
Der har været ment, sagt og takket meget i beretningen, og ud over at jeg endnu engang vil 

takke alle dem, vi har samarbejdet med, så ingen er glemt, selvom de ikke direkte er nævnt, 

så er der nogen, jeg vil rette en særlig tak til. 

Inger Mikkelsen, Thomas Holst, Barthold Feidenhans’l og Nils Elmegaard er de fire, der 

altid er der for frøet og for mig, og det er jeg meget taknemlig for. De er altid fleksible, løs-

ningsorienterede, nytænkende (følger formanden), hjælpsomme og har et fantastisk humør 

og humor, og det er samtidig med til, at de får udført en masse arbejde. Tusind mange tak! 
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Maria Zapiola fra Argentina holder indlæg på Frøsektionens jubilæumskonference i januar 2018 

 


