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Frøsektionens Årsmøde 2019 

Frøsektionens Årsmøde 2019 

Det ekstreme rørte os kun lidt 

Indledning 

Den 5. januar 2018 begyndte vi året med en fantastisk 100 års jubilæumskonference, hvor vi havde et par 

fantastiske dage. Der blev kun snakket om frø, og enhver frøavler kan kun blive stolt, når man så, hvilken 

rejse vi alle har været i gennem, og hvor meget dygtigere vi er blevet. 

Vækståret 2018 begyndte vådt og koldt, og vinteren kom meget sent, 

ja faktisk var der nogle steder i landet snestorm i påsken. 

Vejret skiftede fra snestorm direkte til sommer, og den sommer 

fortsatte med sol, varme og tørt vejr, og de afgrøder, der var vel 

etableret, stod rigtig godt. Men …… 

Politisk var der også nogenlunde ro, vi var ikke så pressede, som vi 

har været vant til. 

I løbet af sommeren var vi nogen, der forsøgte at arbejde på at ændre 

eller fjerne pesticidafgiften, fordi der var en begyndende politisk 

forståelse, og med tidspunktet i forhold til valg mm., så var der en lille mulighed. 

På EU-niveau var vi helt fortrøstningsfulde, da alt tegnede på, at Europa-Domstolen ville tillade de nye 

forædlingsteknikker (NBT), samtidig med at EU-Kommissionen havde skrevet et præcisionspapir eller en 
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”guideline” til det europæiske patentkontor om, at man ikke kunne tage patenter på naturlige essentielle 

biologiske processer. 

Alt gik godt først på sommeren, der var ikke andet at lave end at nyde den fantastiske sommer, så længe 

den varede. 

Men sådan gik det ikke, noget varede alt for længe, andet frygteligt kort og så var der fuld gang i det 

organisatoriske arbejde igen. Ja, vi fik jo også ny minister igen. 

Frøavlerforeningerne i 100 år 
Den 5. januar 2018 fyldte frøavlerforeningen, der oprindeligt hed De Samvirkende Danske 

Frøavlerforeninger, men gennem fusioner nu hedder Frøsektionen, Landbrug & Fødevarer, 100 år. 

Danmark har op gennem historien altid været kendt for at producere og handlet 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 da var det 3165 ha med 

kløver og græsfrø. Men allerede dengang 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 vandet 

drev, og derfor dannede Chr. P. Jacobsen og P. Nielsen den første planteavlsforsøgsstation, hvor de 

begyndte at afprøve frømaterialet. Det var dette arbejde, der senere er blevet til Tystofte, og det, at vi kan 

stole på, at frø vi putter i jorden, de efterfølgende år giver det rigtige indtjeningspotentiale på marken, har 

været afgørende for landbrugets udvikling. 

Danmark havde altså 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. 

Andelsbevægelsen spirede overalt i landet, og i 1906 blev en række landboforeninger enige om at danne 

Danske Landboforeningers Frøforsyning, DLF. Det var jo ikke kun for andelsbevægelsens skyld, men 

grunden var, at rigtig mange landmænd blev snydt, enten når de solgte, eller når de købte frø, men med 

DLFs 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 i 

fængsel i op til en måned for at afsone straffen. Det blev betragtet som meget groft snyderi. Hvis f.eks. 

frøet var rigtig dårligt, kunne det have katastrofale følger for de landmænd, der købte frøet, ja de 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 fra 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. 
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Der var rigtig mange divergerende oplysninger om alt, og ingen var bedre end andre. Vi skal bare huske 

på, at dengang var der rigtig mange firmaer, der var landsdækkende, samt alle de lokale, og alle ønskede 

at informere landmanden. Der var dog en række landsdækkende firmaer, der i historien blev anset som 

de mest troværdige. 

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

Udvalg vedrørende Frøavl og Frøhandel.   

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

indgreb, der havde indflydelse på frøhandelen. Det førte til, at Dansk Frøhandlerforening blev dannet den 

25. november 1915. 

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

frøavlerforeninger rundt om i landet, der skulle repræsentere frøavlerne i landbrugsministerens 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. 

Disse to organisationer har fra begyndelsen levet i et rigtig arrangeret 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 afgørende tidspunkter 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 West, 

der førte til, at vi fik en ”enslydende frøavlskontrakt”. Derved var frøavleren bedre sikret mod juridiske 

krumspring fra visse firmaer. 

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

forsøgte at støtten skulle gå gennem dem, men sådan blev det heldigvis ikke. 

For at have et fælles talerør mod regeringen og de nye muligheder i EF, foreslog 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 begyndt fra dag et. Det førte 

til stærkt faldende priser, og hårde prisforhandlinger i EF begyndte. Hvem var skurken til 

overproduktionen, frøfirmaerne eller frøavlerne? 

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 producerede for meget. 

Frøhandlerforeningen var imod helt frem til 1976, men blev så presset 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 Frøavlerforeninger 

(DSDF). Det skabte en millionformue til foreningen, så pludselig var situationen vendt, for frøhandlerne 



 

Frøsektionens Årsmøde 2019 6 
 

ønskede ikke at bære penge direkte til fjenden, samtidig med at frøavlerforeningernes 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 nyudlæg. 

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

derfor forsvandt mange firmaer i årene efter. 

I 1994 begyndte der forhandlinger om en form for fusion mellem DSDF og Frøhandlerforeningen, der dog 

blev nedstemt af frøavlerne, men frøet var sået til et stærkt tæt samarbejde i den danske frøbranche. 

Da jeg i 1996 blev formand, var der avlere, der mente, vi skulle tilbage til at styre produktionen og 

reducere 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 samarbejde med alle. Jeg ville gå så langt, at vi skulle lave 

fælles strategier for at nå de 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 1996 fusionerede De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger og De Danske Landboforeninger. 

Kontoret flyttede til Axelborg, og det faglige arbejde blev alt sammen flyttet til Landskontoret for Planteavl, 

og derved kunne et samlet forsøgsbudget øge forsøgsarbejdet. 

Vi lavede fælles forskningspakker på Flakkebjerg, og vi fandt vejen til hurtig implementering af viden hos 

frøavlerne. 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 produceret for meget, ærgerligt, men 

nødvendigt! 

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

gennemsnitsudbytter, vi har præsteret de seneste år. 
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Lige netop i 1995 var arealet på vej op, og da alle kunne huske effekten af den ”store høst” i 1989, der 

gav de laveste priser nogen sinde, var der et stort pres fra mange avlere, der ønskede reduktion af 

arealet, men de nye sorter med højere udbytter gav os større konkurrenceevne. Samtidig indførte vi en 

prissammenligning, hvor vi tog sortsundersøgelsen og gangede med firmaernes egne udbetalte priser på 

sorten og satte dem op i bladet som grafer, så avlerne klart kunne se, hvilke sorter der betalte avlerne 

bedst. 

Frøfirmaerne brød sig ikke om det, men det gav en rigtig god sund konkurrence begge veje. 

Brancheudvalget for FrøBrancheudvalget for Frø

Plantekongres 2019
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 Plantekongres 2019 

For havefrø har vi samme flotte produktionsstigning, og det er især forbrugernes ændrede adfærd, at de 

begyndte at spise babyleaves, og den nye kontraktmodel vi fik i 1996, hvor man som udgangspunkt fik en 

højere sikkerhedsbetaling, men at priserne derefter blev fladet lidt ud ved høje udbytter. Dette er nok 

noget man skal kikke på igen, da den primære grundpris dengang var højere, end den er i dag. Kunsten 

er altid, at prisen skal være så høj som mulig, samtidig med at vi ikke skal skubbe dyrkningen ud af 

landet. På den anden side må jeg klart konstatere, at vores havefrøfirmaer bestemt ikke lider nogen 

økonomisk nød, og at der de seneste par år har været en højere avance hos havefrøfirmaerne, end der 

er hos markfrøfirmaerne, uden indtjeningen hos avlerne har fulgt tilstrækkeligt med.    
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Plantekongres 2019 

En afgørende forskel på Danmark og resten af verden er klart vores forskningsindsats. På mit første 

bestyrelsesmøde i De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger i 1993, var  flere bestyrelsesmedlemmer 

meget opsat på, at vi skulle nedlægge Frøafgiftsfonden, fordi de penge lå bedst i frøavlernes lomme. Vi 

lavede dengang en ”krølle” på indbetalingerne, så vi kunne få sat den første forskningspakke i gang. 

Frøavlerne indbetalte 1 promille (steg i 2015 til 2 promille), og frøfirmaerne indbetalte et tilsvarende beløb. 

Det var jo i bund og grund også frøavlernes penge, men det var den løsning, der skulle til, for at vi kunne 

sætte skub i forskning og forsøg, efter Staten havde nedlagt deres frøforskning. 

De forskningspakker, vi gennem tiden har haft, har været den direkte årsag til, at vi har kunnet øge 

produktionen, selvom vi med jævne mellemrum fik strammet vores rammevilkår med verdens strengeste 

miljølove.   

De sidste 3 plancher taler for sig selv. 

Hvis vi ser på os selv, altså De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger, der blev til Frøsektionen, 

Landbrug & Fødevarer, så har der været en medlemsudvikling ligesom i alle andre 

landbrugsorganisationer, men dog ikke helt. 
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Vi havde en stor medlemstilbagegang i 80’erne og frem til midten af 90’erne. Det lykkedes os at få det 

stabiliseret frem mod 00’erne, hvor vi lå stabilt. De sidste 5 år har vi faktisk haft en lille medlemsfremgang, 

hvilket er helt uset i landbrugsorganisationer. I de sidste 25 år er antallet af ”Free riders” blevet minimeret 

til kun at være få, og til dem, der endnu ikke er medlemmer, kan jeg kun sige:  

I kan nå det endnu.  

Medlemmer af Frøsektionen har det godt! 

Landbrug & Fødevarer favner bredt 
Frøsektionen er jo en del af Landbrug & Fødevarer, mens Brancheudvalget for Frø er en selvstændig 

brancheorganisation, der er medlem af L&Fs virksomhedsbestyrelse, og selvom vi i frøbranchen klarer 

meget selv, så er det stadig en del af L&F. Den basisviden, der ligger hos SEGES med baggrund i den 

højeste faglige viden, sammen med det politiske kendskab og store netværk Axelborg ligger inde med, 

har meget større værdi, end de fleste landmænd lige tænker over.  

Medlemstal 1986 - 2018
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Der hvor Frøsektionen og Brancheudvalget for Frø giver sin værdi i forhold til L&F er, at det ekstra 

kontingent, der betales, giver muligheden for, at der er ressourcer til at varetage frøets interesser, før 

resten af landbrugets. Vi sidder også med i mange udvalg og arbejdsgrupper i L&F, hvilket ikke havde 

været muligt, hvis man ikke havde været medlem af L&F. 

Landbrug & Fødevarer er den største kompetenceklynge inden for hele værdikæden fra jord til bord, og 

det skal vi være stolte af og gøre brug af. 

Det mest himmelråbende tåbelige er, hvis landmænd sætter spørgsmålstegn ved værdien af L&F. 

Frøbranchen tager sig af alle udfordringer, der viser sig inden for vores interesseområder. Vi har altid 

været lidt på forkant i forhold til de fleste andre, fordi vi har forholdsvis flere ressourcer til et lille område. 

Det har vi altid prioriteret, fordi frøavlerens DNA er, at det altid betaler sig at være på forkant. Derfor har vi 

også fokus på andet end frø, men også pesticider, gødning, klima, forskning, forædlingsteknikker og 

patentlovgivning. For os hænger det hele sammen, fordi den viden, man får helt nede i forskningen, tit 

kommer tilbage mange år senere som en markedsstyrke.   

Ny minister! 
Det gik jo lige så godt med Esben Lunde Larsen som miljø & fødevareminister, og herfra skal der lyde en 

stor tak til Esben, fordi han med mod turde stå på mål for os og tit tage de mange politiske tæsk, han fik. 

Det er egentlig utroligt, at vi bor i et af de mest oplyste lande i verden, og så har vi den situation, hvor der 

aldrig må tales pænt om den største eksportsektor i landet. Hvis en minister eller andre vil gøre noget nyt 

eller bare noget andet, så er det altid en katastrofe eller skandale. Ja, to ministre er røget på at kæmpe 

vores sag. 

Velkommen til Jakob Ellemann-Jensen som ny miljø & fødevareminister. Der er ingen tvivl om, at Jakob 

skal gøre Venstres profil ”grønnere” og mere klimavenlig. 

Vi skal huske på, at det er bedre for os at hjælpe Jakob godt på vej med den miljøpolitik, ”DER ER 

VEDTAGET”. Hvis vi også kritiserer ham, er risikoen for en rød minister efter valget endnu større, og det 

bliver sjældent bedre. 

Pesticider 
Jeg troede i foråret, at der var en lille chance for at fjerne eller ændre på pesticidafgiften. Økonomien i 

planteproduktion var helt i bund på det tidspunkt, og noget skulle der gøres Den største politiske 

bekymring var, at glyphosat-forbruget var steget alt for meget, og at det var langt over det, vores egne 

konsulenter i en uvildig rådgivning anbefalede. 
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Hvis vi kunne få forbruget markant ned på et år, kunne vi måske have fjernet basisafgiften og 

sundhedsafgiften, og derved kun bibeholde miljøafgiften. Dette kunne mange se ideen i. 

Desværre gik der for meget politik i sagen, og forslaget kom med i diskussionen og den efterfølgende 

”tørkepakke”, hvor politikerne fejede den totalt af bordet igen. Det var nok kommet for tæt på valget. 

Nu skal vi bare huske på, at for hver gang vi bringer pesticidafgiften op til debat, og hver gang en politiker 

har været ude at afvise, så har vi udskudt muligheden for at røre ved det endnu et par år. 

Brug af glyphosat blev endelig forlænget frem til 2022, hvorefter der kommer fornyet debat. 

Politisk har Frankrig stadig den beslutning, at glyphosat skal udfases, så snart der er et alternativ, uden 

de siger, hvad det er - altså ren politik. Tyskland har det stadig med i regeringsgrundlaget, at glyphosat 

skal forbydes. Sverige, Østrig, Holland, Tjekkiet, Italien og Grækenland følger helt sikkert efter, hvis de to 

store lande går den vej, og dermed er det en realitet, uanset hvad DK siger. 

Med sådanne opstrammede regler, vil det blive umåde svært efterfølgende at få godkendt pesticider i 

fremtiden,  

Vi har kæmpet en stor kamp for, at diquat (Reglone) ikke blev forbudt i EU, men den kamp tabte vi.  

Vi har dog samtidig haft tæt kontakt til vores danske minister og myndigheder, og vi kæmper for, at vi 

stadig har muligheden for dispensation, og diquat har så stor betydning for Danmarks frøproduktion, at vi 

vil kunne få bruge denne mulighed til de arter, hvor der ikke er alternativer. 

Dansk frøforskning går godt 
Dansk frøforskning er enestående i verden, fordi vi som udgangspunkt ene og alene laver uvildig 

forskning ud fra frøavlernes interesser. Det er ikke alene det dyrkningsmæssige, men vi går også nogle 

gange lidt dybere og er lidt forud for vores tid. 

Der er to ting, jeg lige vil nævne. 

Tilbage i nullerne, da ”Grøn Vækst” blev lanceret af den daværende regering, igangsatte vi i frøbranchen 

et projekt, der skulle belyse, hvad der skete med vores tildelte kvælstof til frø. Vi kunne jo ikke lave noget 

interessant balanceregnskab. Da vi fem år efter fik de første resultater, var budskabet, at tildeling af 

kvælstof til græs gav øget kulstofopbygning i jorden. Det fik dengang en person til at spørge, ”Hvad 

fanden skal vi bruge kulstof til”? 

En anden type projekter, frøbranchen var med til at starte, var projekter om græs til protein. Jeg havde 

dengang en direktørstilling i BioGasol, der skulle lave 2. generations bioethanol, og græs havde et 

kæmpe potentiale, men proteinet skulle helst væk først og måske også være med til at betale 

landmanden. Derfor blev græsproteinprojektet dengang sat i verden.  
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Allerede dengang blev det første visions sædskifte i proteinprojektet lavet med ca. 50 pct. kløvergræs i 

sædskiftet, og det blev bl.a. beskrevet, hvilken miljøeffekt det ville have.  

Især disse to projekter bliver de kommende år nøglen til et mere klimavenligt landbrug. Det er kun de 

færreste, der endnu har set, hvilken enorm betydning det vil få. 

Det er den 6. Frø Forskningspakke vi er i gang med, og den måde, vi samarbejder om forskningen på, er 

til stor gavn for hele erhvervet. 

Med udgangspunkt i Brancheudvalget for Frø indkalder vi alle parter i frøbranchen, der plejer at deltage i 

arbejdet med de faglige strategier. 

Her sætter vi os ned og evaluerer, hvad vi har erfaret med det sidste nye, vi lige har sat i gang, i forhold til 

historien, og derefter drøfter vi, hvad der mangler, og tro mig, vi er langt fra der, hvor denne faglige 

gruppe er i nærheden af at løbe tør for ønsker om, hvad der skal forskes i. 

Derfor er vi i gang med endnu en god pakke. 

Forskningspakken vi er midt i hedder ”Vinderfrø2025” og den skal have fokus på konkurrenceevnen for 

produktion af græsfrø og spinat til frø:  

bedre dyrkningssystem (koncentreret rækkedyrkning) 

højere kvalitet i spinat og engrapgræs og  

lavere brug af plantebeskyttelsesmidler 

• Budgettet er 22,5 mio. kr. i perioden 2017-2020, hvoraf staten (GUDP) bidrager med ca. 15 mio.

kr. og frøbranchen selv (via Frøafgiftsfonden mv.) med ca. 6 mio. kr.

Deltagerne er Brancheudvalget for Frø, Aarhus Universitet Flakkebjerg, SEGES, DLF, DSV, Barenbrug, 

Jensen Seeds, Vikima Seed og Syngenta. 

En af hovedårsagerne til den meget gode forskning, og at den er øget gennem de seneste 17 år, er 

Frøafgiftsfonden. Når produktionen stiger, er beløbet også steget. Vi får godt nok penge fra 

Promilleafgiftsfonden, men ikke i forhold til det den øgede produktion gennem årene burde give anledning 

til.  
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Vi har en nogenlunde stabilitet i forskningsbudgettet, og vi bliver bedre og bedre til at geare midlerne med 

eksterne midler. Hvor længe det holder, er spændende. Det bliver sværere og sværere at skaffe disse 

midler, fordi de, der bevilger disse midler, fokuserer på storbytanker frem for vores lille ukendte branche. 

Det er vigtigt, at der gøres alt for at sikre de nødvendige midler i fremtiden, for stopper forskningen, vil det 

være begyndelsen til enden.  

EU 
Da vi gik ind i 2018, var de store dagsordener pesticider, NBT og patenter i planter. 

Pesticidudfordringerne, som vi har arbejdet med i fællesskab med L&F og gennem COPA/COGECA, har 

den store udfordring, at vi i de forskellige medlemslande på landmandsniveau kommer med en meget 

forskellig baggrund. De fleste landbrugsorganisationer i EU har den gammeldags holdning, at vi bare skal 

have lov at sprøjte, som vi altid har gjort, det er der ikke noget farligt ved, og hvis det skal ændres, vil det 

koste os mange penge. 

Brancheudvalget for FrøBrancheudvalget for Frø

Plantekongres 2019
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Den holdning er bare ikke gangbar mere, der er ingen i hele Europa, der gider høre på det mere, og 

resultatet er, at man ikke blive taget seriøst. Vi er nødt til at erkende, at vi skal tilnærme os de holdninger, 

samfundet har, og komme med forslag til løsninger. Alternativet er, at andre kommer med 

løsningsforslaget, og så bliver det jo bare forbud eller så stramme regler, at det næsten kan være lige 

meget.  

Ved indgangen til 2018 var vi i den situation, at det europæiske patentkontor (EPO, som er en privat 

institution) ville udstede patenter på essentielle biologiske processer (dvs. processer, der naturligt 

foregår) i planter, også de naturlige. Det kunne vi fra COPAs side på ingen måde være med til, fordi der 

står meget klart i direktivet, at planter og dyr er undtaget for patentmuligheden. EPO ønsker dog at tolke 

lovgivernes meget klare krav, og siger ok, men så patenterer vi bare de biologiske processer i planten, 

hvilket efter COPAs mening er en klar omgåelse af lovgivningen. 

Derfor har vi presset EU-Kommissionen til at præcisere over for EPO, hvad EU mener, og de kom i 

forsommeren med en meget klar guideline til EPO, om hvordan lovgivningen er tænkt i EU. Altså havde vi 

en lille politisk sejr der, men der er stadig nogle små detaljer, der gør det muligt, at patenterne bliver en 

totalt blokerende og ekstremt fordyrende faktor for planteforædlingen, så COPA fortsat ikke kan 

acceptere EPOs praksis.  

For at slå hovedet på sømmet kom EPOs tekniske bestyrelse ved udgangen af 2018 med en afvisning af 

de nye regler, de selv havde ændret som følge af EU's lovgivning. Altså den private 

verdensomspændende organisation, der tjener penge på at udstede patenter, de ønsker ikke at følge 

EU's lovgivning, og derfor fortsætter de deres egen praksis, hvor der i princippet bare skal 4 patenter til 

på de rigtige steder i planten, så kan man blokere for al svamperesistensforædling i f.eks. hvede.   

Det har INTET med beskyttelse af forædlerinvesteringer at gøre, fordi vi har et perfekt 

sortsbeskyttelsessystem i EU, der giver gode indtjeningsmuligheder til forædlerne. Over halvdelen af 

samtlige planteforædlere i verden kommer fra EU, og i resten af verden har patentsystemet skabt 

monopollignende tilstande, hvor man med god grund kan spørge, om sortsudviklingen har stor nok 

interesse i forhold til kapitalfondenes indtjening. Patentsystemet er ene og alene grådighed, og det bliver 

en kæmpe slagmark for advokater, der kommer til at sluge over halvdelen af de penge vi betaler i 

forædlerafgifter i dag, og min vurdering er, at kun 4-6 firmaer i løbet af 3-5 år vil sidde på alle rettigheder i 

verden. 

Det skal vi som landmænd bekæmpe med alle midler, det vil ALDRIG være i landmandens interesse.  

Den 25. juli kom EU-Domstolen (ECJ) med deres dom over nye forædlingsteknikker (NBT, New Breeding 

Techniques). Hele branchen blev sat til vægs som våde hundehvalpe, der var pisket med våde 

viskestykker, og næsten havde opgivet livet. Domstolen afgjorde, at NBT er GMO, og at alle teknikker, 

der er mere præcise, hurtigere og sikrere end de traditionelle, man kendte, dengang man vedtog GMO-

direktivet, er GMO. Altså en meget konservativ juridisk afgørelse, som set i bagklogskabens klare lys 

faktisk er meget forståelig. 

EU-Domstolen ville IKKE lave andres opgave, nemlig at definere den skillelinje mellem hvad der var 

menneskabt forædling eller naturlig forædling, og da slet ikke, når mange anbefalinger fra erhvervet og 

videnskaben havde været modstridende og ikke helt ærlige. Mange havde forsøgt at få mere med under 
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de mutagenese teknikker, end hvad der var belæg for, og det er politikernes opgave af lave den 

skillelinje.  

NBT er GMO for altid 
ECJs afgørelse om, at NBT er GMO, kan ikke ændres, og dommen afgjorde også, at §3, annex 1b, der 

undtager mutagenese, kun undtager de gammeldags traditionelle forædlingsteknikker, der virker ved at 

fremkalde mutationer. 

Da man vedtog GMO-direktivet for 22 år siden, vedtog man også, at direktivet skulle revurderes i løbet af 

få år, så man fulgte med den tekniske udvikling. 

Der har været utrolig mange tilløb til evaluering af GMO-direktivet gennem årene, men hver eneste gang 

er man endt med konklusioner, der var endnu længere væk fra indførelse af GMO end tidligere. GMO-

modstanden bliver større og stærkere for hver gang, GMO er til debat. 

Hvis vi skal gøre brug af de nye gode, enkle og præcise forædlingsværktøjer til stor gavn for landbrug og 

miljø, så skal GMO-direktivet ændres. Hvis ikke det hele, så i det mindste Annex 1b, så 

mutationsteknologien bliver mulig. 

En ting er mere sikkert end amen i kirken, og det er, at GMO-direktivet ALDRIG vil blive ændret uden en 

eller anden form for accept fra de toneangivende NGO’ere. 

NGO’erne vil IKKE ændre på GMO-direktivet. 

ESA (European Seed Association) og EuropaBio (European Association for Bioindustries) mener, at man 

bare skal lave en pincet-ændring af Annex 1b. NGO’erne svarer, hvis det er et forslag fra ESA og 

EuropaBio, så er man ikke med, fordi NGO’erne finder dem for utroværdige. 

NGO’erne stiller som ultimativt krav, at hvis de overhovedet skal gå ind i denne debat, så skal patenter i 

planter være totalt forbudt. 

Denne situation ser jeg som meget problematisk, fordi NGO’erne har så stor mistillid til industrien og 

EPOs fremgangsmetode her før jul, at det har gjort situationen næsten umulig at komme ud af. 

NBT/GMO og især patenter på planter og dyr kan nemt blive et ustyrbart emne i valgkampen til 

Europaparlamentet.  
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Revision af EU's markedsdirektiver 
For 5 år siden blev det store projekt med en ny frølov stemt ned i Europaparlamentet, hvilket betød, at de 

gamle direktiver for Markedsordningen for Frø fortsatte, og det er stadig det, vi har i dag. Ingen har turde 

tænke på at røre det, siden det blev nedstemt. 

Jeg mener, at der nu er mange grunde til, at man bør overveje, om ikke man skulle bede den nye EU-

Kommission om at få en evaluering af Frødirektivet på dagsordenen. 

Det er nu her i foråret 2019, at man skal have en begrundelse for, hvorfor man ønsker det på 

dagsordenen for den nye EU-Kommissions arbejdsprogram. Hvis dette ikke kommer på 

arbejdsprogrammet, vil det ikke komme til behandling i den næste Kommissions arbejdsperiode fra 2020. 

1. Modernisering og tilpasning til digitalisering 

2. Der skal også være en værdiafprøvning til økologiske formål 

3. Beskrivelse af benyttet forædlingsteknik i sortslister 

4. Eneste IP rettighedssystem (sortsbeskyttelse) 

Hvis man i Markedsordningen for Frø beskriver, hvilken forædlingsteknik der er benyttet, og sorten skal 

gennemgå den nødvendige SES (Selvstændighed, Ensartethed og Stabilitet) og værdiafprøvning, så kan 

sorten optages på sortsliste og dermed være klar til markedet.  

Den nye frølov vil sikre beskyttelse af planteforædlerens sort, og at sorten er testet. 

Landmanden/brugeren af frøet får ud fra en uvildig afprøvning sikkerhed for, at sorten passer til hans 

gård. Derudover vil en forædler eller landmand, der ikke ønsker at bruge en sort, der er forædlet ved 

hjælp af NBT, kunne vælge en sort, der ikke er NBT eller GMO for den sags skyld. 

Efterfølgende skal der kun teknisk tilpasses i GMO-direktivet Annex1b, da den nødvendige test og sikring 

af de mutagenese bliver foretaget via Frøloven. 

Dette er måske en mulig vej til, at Europa ikke taber planteforædlingskapløbet helt. 

Hvis det ikke er muligt, som mange kritikere siger, ja, men så har vi jo de love, som vi har i dag.  

COPA/COGECA 
COPA er den europæiske paraplyorganisation for frie landbrugsorganisationer, og det er en af EU's 

største og tungeste lobbyorganisationer. 

COPA repræsenterer samlet over 22 millioner landmænd i EU. Det er store, og det er små. Det er mælk, 

kvæg, får, svin, heste, høns - ja alle dyr. Det er korn, raps, sukker, vin, olieafgrøder, frø – ja, alle afgrøder. 

Det er konventionelle, økologiske, og der er endda GMO landmænd på medlemslisten. 
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COGECA er paraplyorganisationen for andelsselskaber, og de tæller mere end 20.000 medlemmer i EU. 

I sagens natur er det mest små andelsselskaber, og her er der også en del landbrugsandelsselskaber 

blandt medlemmerne, men der er også de helt store. 

Når COPA/COGECA kommer ud med et holdningspapir, så tæller det meget tungt i det politiske system, 

for hvilke politikere eller embedsmænd lytter ikke til 22 mio. stemmer? 

EU’s landbrugskommissær Hogan vil måske fortsætte en periode endnu, hvilket vi kun kan være godt 

tilfredse med. 

Jeg blev genvalgt som formand for COPA/COGECAs arbejdsgruppe for frø for 12. gang for en ny 2 års 

periode i april 18. Det er ikke nogen selvfølge, at den post følger en dansker. Jeg overtog efter en 

franskmand, og inden ham var det en englænder. 

Godt forhold til NGO’erne i EU 
Non Guvernementer organisation eller NGO’erne, som er en fællesbetegnelse for alle organisationer med 

særlig interesse for miljø, økologi, biodynamisk, fugle, bier, insekter, jorden, klimaet, Noahs Ark, No 

Patents on Seed, ja, og flere af dem har taleret over for EU-Kommissionen. 

Alle disse NGO-organisationer har vi som ”Stakeholderne”, os der lever af planteproduktion, aldrig taget 

særlig seriøst. Vi har altid rystet på hovedet af dem, men faktum er, at de har politisk lobbymagt. Når de 

rotter sig sammen og går imod noget, så har de hele den politiske verden med sig. NGO-organisationer 

påvirker politikerne ved at slå på følelser som f.eks. frygt og angst, og der er ingen grænser for, hvad 

indsatsen må koste. 

Vi så, hvilken magt de havde, da det sidste forslag til ny Frølov blev stemt ned. Der talte jeg lidt med dem, 

og rent faktisk er de slet ikke så slemme. 

Som landmand kan man faktisk blive enige om rigtig mange ting med dem. Man kan godt lave aftaler, det 

tager tid, for der skal opbygges god forståelse med hinanden. 

Jeg har gennem COPA lavet et fælles brev med en række af organisationerne mod patenter på planter, 

om at vi skulle bakke op om EUs CPVO (Community Plant Variety Office).  

Efterfølgende har vi haft en rigtig god dialog om både NBT, ny frølov og patenter i planter. 

Der er bare én politisk virkelighed i EU, som vi ikke kommer uden om de næste 25-30 år. Vi får ALDRIG 

nogen løsning på disse tre områder, medmindre et stort flertal af NGO’erne er med på den ene eller den 

anden måde. 

Jeg har talt en del med dem, og jeg tror på, at der kan findes en model, hvor vi kommer et lille skridt 

længere. Men det kræver, at vi er i stand til at tale os til rette med NGO’erne. 
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Den tid hvor industri og landbrug i enighed har magt, den er slut. Jeg vil desværre sige, at industriens 

politiske magt i EU lige nu er tæt på nul. Der er så meget mistillid, pga. så mange løgne, snyd og svindel, 

at det er farligt at lave aftaler med industrien.  

Hvis vi i landbruget derimod går sammen med NGO’erne, så bliver landbrugets, COPA/COGECAs, 

holdninger blåstemplet, hvis NGO’erne er med. 

Derfor skal vi tænke i denne brobygning, og selvom nogle af dem inviterer til middag på veganske 

restauranter, så bliver de faktisk mere fornuftige for hver gang, man snakker med dem. God dialog skaber 

fælles interesser.    

Styrelserne og en lille fejl 
Vi har et rigtig godt samarbejde med de forskellige styrelser, vi arbejder med. 

Alligevel fik jeg en opringning fra en konsulent fra det vestjyske i marts måned om, at nu kunne 

frøgræsudlæg lige pludselig ikke bruges som MFO-afgrøde længere. Det gav jo ingen mening. 

Bekendtgørelsen havde godt nok været i høring, og der havde L&F gjort stærk indsigelse over for det. 

L&Fs høringssvar var dog så overbevisende enkelt, at ingen havde troet, at det ikke blev rettet. Alligevel 

kom det ud, og selvfølgelig blev landmænd og konsulenter dybt frustrerede. 

Jeg tog direkte kontakt til Landbrugsstyrelsen, der forklarede, at de havde talt med EU-Kommissionen, 

der havde krævet det. Da jeg alligevel var til møde i Bruxelles, tog jeg kontakt til chefen for området i EU-

Kommissionen og drøftede problemstillingen. Derefter tog jeg tilbage til Danmark og Landbrugsstyrelsen, 

og så var den sag løst til alles tilfredshed. 

Der var sket en lille fejl, der hurtig blev rettet takket være det gode samarbejde, vi har med 

Landbrugsstyrelsen, og jeg vil her kun kvittere for, hvor enkelt det kan gå, når begge parter ønsker en 

god løsning. 

Det, der efterfølgende var fuldstændig uacceptabelt, var, da Bæredygtigt Landbrug gik ud i Effektivt 

Landbrug og påstod, at det var deres ære og deres arbejde, der var årsag til, at frøgræsudlæg igen 

kunne være MFO afgrøde. Dette var en grov lånt fjer. 

Produktionsåret 
De seneste to år har vejrguderne ikke lige været på frøavlernes side. Enten har det været for vådt, eller 

også har det været for tørt - for ikke at tale om det ekstreme høstår 2018. 
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Ingen af os har oplevet et så tørt vækstår, men selvom flere områder faktisk ikke fik regn fra afgrøden 

begyndte at gro i foråret og til høst, var udbytterne ikke så ringe igen, men blev dog under gennemsnittet.   

Derfor fortsatte gennemsnitsudbytterne ikke med at voksede mod himlen.  

 

 

 

De høje udbytter i 2013 – 2015 ses stadig som en tid, vi tænker tilbage på med glæde, for hvis vi tænker 

høsten 2018 ind i denne tabel, så vil vi næsten komme tilbage på en stagnerende udbyttetrend, og det er 

et problem.  

Det skal der analyseres på, fordi udbyttestigningen i frøgræs og kløverfrø skal være den samme som i 

korn, medmindre det kompenseres via prisen, ellers taber vi konkurrenceevne. 

Afregningspriserne 
Det er i dag, vi skal offentliggøre afregningspriserne for sidste år, men det er jo gamle tal, fordi firmaernes 

avlermøder har vist dem, måske med en lidt mere positiv tendens. 
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Vi kan konstatere, at der faktisk i gennemsnit på markfrø har været en lille tendens til prisstigning, hvilket 

er positivt set i lyset af kornpriserne i samme periode. 

Heldigvis er kornpriserne steget drastisk i 2018, hvilket kun er godt. Jeg ved godt, at mange vil mene, at 

så skulle frøpriserne også stige, men pas på.  

De høje kornpriser vil hjælpe på den måde, at de andre steder i verden, hvor de var ved at øge 

græsfrøproduktionen pga. de høje frøpriser og lave kornpriser, formentlig vil sætte græs og kløver lidt i 

glemmebogen.  

Derfor er de a-conto priser, vi fik i december 2018 ganske udmærkede. 

 

Relativ prisudvikling 
I perioden 2015 – 2017 eller faktisk helt frem til juni 2018 har den relative prisforskel på græs- og 

kløverfrø og korn været alt for stor, og især i de sidste 2 år har mange lande, der tidligere har dyrket frø, 

igen fået øjnene op for alternativer til deres kornproduktion. 



 

Frøsektionens Årsmøde 2019 22 
 

Heldigvis er kornpriserne nu steget helt op til balanceniveau, hvilket vil blive en stor fordel for os de 

kommende år. 

 

Havefrø rekord på rekord 
Havefrø havde en bemærkelsesværdig historie i 2017 med en fremgang på ca. 25 pct. Dertil kom en 

yderligere stigning i 2018 med ca. 10 pct., men da 2018 samtidig pga. tørken gav den ringeste høst i 

mange år, vil vi igen i 2019 se en stor stigning til et nyt rekordareal i spinatfrø. I 2018 havde vi over 

10.000 ha med spinat, hvilket forventes at stige til over 11.000 ha i 2019.  

Desværre har de andre havefrøarter det svært, og det er en ekstrem udfordring, fordi manglende kemi til 

at levere frøkvaliteten bliver et stadig større problem. Vi har fokus på problemet for at sige det meget 

klart.  

Alle disse rekorder, de kan være væk om få år, hvis vi ikke har hverken ukrudtsmidler eller svampemidler. 
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Så vil Danmarks nok bedst indtjenende afgrøde flytte ud af Danmark, selvom vi i dag dyrker over 75 pct. 

af verdensproduktionen. 

 

Frø er bedst 
Ser man på planchen, er frøet meget suverænt. 

Alt efter hvem der laver beregningen, er det kun et spørgsmål, om enkelte andre afgrøder kan snige sig 

ind i bunden. 

Selvfølgelig ser det godt ud for frø, men det er ikke nogen sovepude. 

Når frøpriserne og kornpriserne er i balance, bliver det spændende at se, hvad der sker. 
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Dansk Frø 
Frøsektionens samarbejde med Dansk Frø er bare unikt eller sagt på en anden måde, vi har jo en 

dagligdag i den danske frøbranche, hvor alt uden undtagelse kører i fællesskabets og samarbejdets ånd, 

og det vil jeg gerne takke rigtig meget for. 

Vi skal huske at tænke over det, for hvis vi ikke tænker over, hvorfor vi har det så godt, ved vi heller ikke, 

hvorfor det kan gå galt, og den situation har jeg ikke fantasi til at gennemtænke. 

Vores samarbejde er bare grundstenen til den danske succes!  
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Samarbejdet i L&F og SEGES 
Frøsektionen er en del af Landbrug & Fødevarer, og det er en stor fordel både for os som frøavlere, og 

for vores medarbejdere, der har et højt fagligt miljø at arbejde i og med.  

Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget seriøst alternativ til Landbrug & Fødevarer med SEGES i 

baggrunden. Skal man lave politisk lobbyarbejde, er det afsindig vigtigt, at der ikke kan sættes nogen 

finger på det faglige niveau. Alene af den grund er der intet alternativ. 

Men vi skal værne om det, vi har. Vi er nødt til at fokusere på det stigende antal, der forsøger at snyde sig 

fra at betale til hele det uvildige arbejde. 

Vi er nødt til at hanke op i os selv og sige, at selvfølgelig skal vi være medlem og betale for forsøgs- og 

rådgivningsarbejdet.  

Jeg vil gerne pointere meget klart, at ALLE rådgivere skal betale til forsøgsarbejde og de beregninger, der 

ligger bag.  

Det er for mig totalt uacceptabelt, at der er nogen, der kalder sig rådgiver og samtidig sælger både 

gødning og kemikalier, mens de (mis)bruger SEGESs uvildige forsøgsresultater til at sælge mere af deres 

produkter.  

Det er så én ting, men de vil heller ikke være med til at betale til SEGES, og det skal stoppes. 

Inden for frø har vi heldigvis ikke disse problemer, fordi her er alle med til at betale for frøforsøgene, og 

alle får resultaterne til fri benyttelse. Vi er heldige at have Barthold Feidenhans’l i spidsen for det, og al 

den viden, der kommer herfra, bliver bragt ud til os frøavlere af firmakonsulenter og DLBRs 

planteavlskonsulenter. 

Barthold gør det rigtig godt, og når man ser på, hvad der er i andre lande, så har vi en rigtig god 

rådgivningsenhed her, og samtidig er det jo også ham, der står for Minor Use- og 

dispensationsansøgninger osv. 

Frøavleren og sociale medier 
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 2019, bortset fra nye skribenter. 

FrøNyt, vores lille video med kort nyt fra formanden, er udkommet 14 gange i 2018. Det er min opfattelse, 

at rigtig mange ser FrøNyt, og at de er glade for det. Jeg får faktisk en del tilbagemeldinger på mine 

nyheder, og ikke kun positive. Vi er udmærket klar over, at det kan virke lidt amatøragtigt, men vi forsøger 

at blive bedre for hver gang, hvilket jeg ved, flere allerede har bemærket. 
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Vi er også på Facebook og LinkedIn. På Facebook har jeg forsøgt at henvende mig til frøavlere, men 

også til bybefolkningen. LinkedIn har jeg holdt på engelsk, fordi et flertal af mine over 1.000 følgere på 

LinkedIn er udenlandske, mest med baggrund i Bruxellesarbejdet. Det er meget interessant at studere, 

hvad man skriver, og hvem der reagerer. Det er meget tydeligt, at en lang tekst uden billede overhovedet 

ikke læses. Små film sælger godt, og blomster sælger enormt i storbyer. 

Der er mange nye måder, man kan kommunikere på, hvis man vil ud med budskaberne, men de skal alle 

målrettes til modtageren. 

Frøsektionen 
Frøsektionen har haft et aktivt år med rigtig mange aktiviteter. Temaet har i år handlet om fejring af 

jubilæum samt igen at øge interessen for at være frøavler og medlem af Frøsektionen. 

Når vi ser på Frøsektionens økonomi, så ser det ikke så ringe ud endda. Vi har brugt ca. 300.000 kr. på 

at fejre jubilæet i januar, penge der er sparet op de seneste år. Pengene er trukket ud af opsparet kapital, 

og vi går ud af 2018 med en overførsel til 2019 på knap 200.000 kr.  

Udgifterne til sekretariatet følger stort set budgettet.  

Vores sektionstilskud fra L&F faldt igen i 2018 og gør det ligeledes i 2019. Det er en konsekvens af den 

generelle økonomiske situation, der også afspejles på Axelborg. Så vi er nødt til at gå ud og kæmpe for at 

få fat i de nye unge frøavlere, så de melder sig ind i Frøsektionen. 

Fremtiden 
Det er meget sundt en gang om året lige at stoppe op og tænke over, hvor står vi i dag, og hvor er vi på 

vej hen. 

Når vi ser tilbage, er der 10 klare vinderbud,  

1. den danske frøbranche har aldrig været stærkere 

2. vores markedsandele på verdensplan er stigende for 22. år i træk 

3. frøavlerne ligger i toppen af verdenseliten 

4. en enorm effektiv og moderne firmastruktur 

5. vi har over halvdelen af verdens samlede forskning i frødyrkning 

6. vi har de største udbyttestigninger 

7. græsfrø ligger for 10. år i toppen af afgrødeøkonomien 

8. vi er det eneste land, der målrettet har forsket og satset i ny anvendelse af græs 

9. vi har den største grad af samarbejde uden at give køb på konkurrence  

10. vi er den branche, der er bedst stillet til at komme rigtig flot ud af klimaomstillingen 
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Det kan næsten ikke blive bedre, men det kan det. 

I den kommende CAP-reform er græs nævnt på den ene eller den anden måde i de fleste afsnit, og i de 

fleste af de afsnit, græs er nævnt, vil det have positiv indvirkning på græsfrø markedet. Det blev tidligt 

skrevet ind, fordi Hogan (landbrugskommissæren) på COPA kongres i Athen sagde, at CAP-en skulle 

give landmændene større frihed til at planlægge afgrødesammensætning ud fra et miljømæssigt hensyn, 

samtidig med at udbytterne skulle kunne øges. Ser man på EU generelt, så vil en hyppigere omlægning 

af græsmarkerne kunne øge udbytterne. 

I andre områder, hvor de dyrker meget majs, vil græs være meget miljøforbedrende. 

Det var ikke så svært at få embedsmænd i Bruxelles til at se det lys, så derfor finder jeg CAP-forslaget, 

som det ligger på nuværende tidspunkt, som et fornuftigt forslag. 

Klimadebatten er kun lige begyndt. Også her blive græs en toneangivende afgrøde i fremtiden. 

Græsproteiner er kun lige begyndt at blive omtalt, men når de nye teknologier, vi ser i laboratorier eller 

som pilotanlæg i dag, rulles ud om 5-10 år, så får græsset også her en afgørende rolle for at reducere 

klimapåvirkningen. 

Jeg er ikke i tvivl om, at i 2030 har Danmark over 100.000 ha med græsfrø, også selvom vores udbytter 

stiger med yderligere 30 pct. i forhold til i dag. Det siger jeg ud fra den teori, at mindst 40 pct. af Europas 

dyrkede areal skal være græsmarker, og i gennemsnit skal de omlægges 30 pct. mindre end i dag, hvis 

man skal have fuld klimaeffekt. Det giver minimum en fordobling af forbruget af græsfrø, og hvis vi 

bibeholder vores EU-markedsandel, så skal der over 100.000 ha til med minimum de rekordudbytter, vi 

havde for få år siden. 

Kan fremtiden se mere lys ud? 

Der er også nogle udfordringer. Vi er tvunget til at se langt fremad. Vi ved, at resistens over for den 

kendte kemi er stigende, og der er ikke ny kemi på vej. Måske har vi slet ikke kemien, fordi politikerne 

ikke ønsker det. 

Vi er derfor tvunget til at tænke alternativt igen, om vi kan udvikle dyrkningsteknikker, der holder udbyttet 

oppe uden brug af kemi. 

Det er bedre, at vi har alternativet til kemien, før resistensen har taget overhånd! 

Derfor vil jeg anbefale en række afgørende ting, vi bør have enormt fokus på de næste år: 

• vi skal satse endnu mere på forskning i dyrkning uden kemi 

• vi skal udnytte de nye rammebetingelser med klogskab 

• vi skal kæmpe for at få vores troværdighed tilbage i befolkningen 

• vi skal undgå at dumme os med unødigt øget forbrug af hjælpestoffer 

• vi skal udnytte styrken i vores gode samarbejde og store viden 

• vi skal være venner med dem, der før har været fjender. 
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Afslutning 
Jeg vil takke for et af de bedste frøår i de 27 år, jeg har siddet i hovedbestyrelsen for frøavlerne. Det har 

været et fantastisk år.  

Til sidst vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer i de lokale frøavlerforeninger for deres engagement i det 

lokale arbejde. Uden dem var der ingen frøsektion særligt længe. Det har også bare været fantastisk at 

komme ud og besøge rigtig mange rundt omkring i landet. Den entusiasme for frøet alle har, det er bare 

noget, der altid har gjort mig glad og givet energi. 

Jeg vil også takke vores samarbejdspartnere inden for det offentlige, for det gode samarbejde, og jeg 

stiller mig ikke i den kø, der skælder ud, tværtimod. Jeg vil rose styrelserne og Miljø- og 

Fødevareministeriet. Inden for frøområdet har vi de seneste år talt rigtig godt sammen, og vi har også 

fundet de nødvendige løsninger i en rigtig god tone. 

Der er også en rigtig stor tak til alle i frøfirmaerne for det rigtig gode samarbejde, vi har i frøbranchen. Det 

er lige fra den enkelte frøkonsulent og til direktøren. Det er fantastisk at arbejde i en branche, hvor alle 

trækker i samme retning, og der er en fantastisk tone, tak for det. Jeg vil godt sætte den stor streg under 

dette samarbejde, fordi det er netop her, den danske frøbranches succes har sine rødder. Vi har et DLF 

som lokomotiv, og de gør det fantastisk, ellers havde de jo ikke været så store, som de er, MEN de 

formår også at spille deres kort som gode samarbejdspartnere i frøbranchen uden for frømarkedet, så vi i 

vores fælles forsknings- og udviklingsarbejde alle trækker på samme hammel. Det samarbejde er der 

også en stor tak til de andre firmaer for, også uden dem kunne det ikke lade sig gøre.  

Det er enestående. 

Vi skal også huske de eksterne i Frøafgiftsfondens bestyrelse og takke dem for et godt og konstruktivt 

indspil, så frøbranchen fortsat arbejder efter det, produktionen og markedet har behov for. 

Frøafgiftsfondens penge går til forskning, og jeg vil rette en rigtig stor tak til alle forskere, der arbejder 

med frø, det ene eller det andet sted. Der er ingen tvivl om, at I er verdens bedste, og det kommer ikke af 

sig selv, tak for jeres indsats for os. 

Brancheudvalget for Frø er jo samlingen af branchen, hvor alt diskuteres til enighed. Vi er ikke altid enige, 

men vi bliver det. Især tak til Anders Mondrup, der er min medformand, vi snakker meget, diskuterer 

nogen gange, men skændes ALDRIG. Tak for et fantastisk samarbejde! 

Selvfølgelig en særlig tak til Nils Elmegaard, der sikrer, at Brancheudvalgets arbejde har højeste 

troværdighed og bare er perfekt. Nils ”leverer bare”, og jeg er rigtig tryg ved den kommende tid, fordi Nils 

sidder i den stol, han gør.  

Thomas Holst har jo haft rigtig travlt i år, da vi jo begyndte med vores 100 års jubilæum, som han 

sammen med Inger Mikkelsen fik til at blive en kæmpe succes. Jeg er også rigtig tryg ved, at han sidder i 

sin stol de kommende år, fordi hans kendskab og erfaring er vigtig, for at køre en ny formand ind. Jeg har 
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altid været glad for at have Thomas i baghånden i mit formandsvirke, der har bare aldrig været 

problemer. Tusind tak! 

Inger forlader skibet eller går i land, som det hedder i sømandssprog. Inger tog jo imod, da De 

Samvirkende Danske Frøavlerforeninger kom til Axelborg. Lige siden har det været hende, der har fået 

det, ingen kan se, til at virke. Den stabilitet Inger har sikret er meget vigtig for en organisation, for er der 

en ting, der er ødelæggende, er det, hvis der er rod i regnskabet eller ikke styr på medlemstal mm. Inger 

har altid været stabiliteten, og jeg har lige fra slutningen af forrige årtusinde været utrolig glad for 

samarbejdet. Tusind tak og held og lykke til Inger fremover.  

Til sidst, vil jeg også takke dem, jeg ikke har nævnt her, for et godt samarbejde. 

 

Den største spaltning i mit liv 
Jeg har jo valgt ikke at genopstille til formandsposten for Frøsektionen L&F.  

Det var ikke lige noget, jeg havde set komme, men den beslutning kom pludseligt, og hurtigt var det en 

realitet, at jeg var blevet viceformand i L&F.  

Jeg vil indrømme, at jeg har det rigtig svært med at skulle sige farvel som formand for Frøsektionen, for 

jeg har virkelig nydt samværet med frøavlere og den fælles tankegang, vi har. Det har været så sjovt og 

interessant, at jeg har følt mig siddende på en lyserød sky, hvor alt bare gik bedre og bedre for hvert år, 

der gik, selvom vi havde nået toppen. 

Det er jo ikke kommet af sig selv. 

Jeg blev formand som et reelt fravalg af en tidligere formand, fordi der var total splittelse og kaos på 

generalforsamlingen i de Samvirkende Danske Frøavlerforeninger. 

Ved udpegningen af mig fik jeg at vide, at jeg skulle reducere udlægget af frø, så vi kunne få højere 

priser, og så skulle jeg sikre flere frøforsøg omkring vores hovedkontor i Roskilde.  

Jeg svarede, at så havde de valgt en forkert formand, for jeg ville lade frøavlerne tegne frie kontrakter, 

hvis de kunne tjene mere ved frøavl end ved korn, jeg ville flytte frøforsøgene og konsulentopgaven ind 

under Landskontoret i Skejby (SEGES) og så ville jeg flytte vores hovedkontor til København, Axelborg. 

Efter nogen højlydt diskussion var der en, der tog ordet og sagde, det er også lige meget, bare jeg ville 

være formand og få styr på det, så vi alle blev glade. 

Der var en BROKKE-kultur, man var vrede, man søgte konflikter, man talte KUN om de dårlige historier. 

Der var en rigtig skidt kultur, og den ville jeg ændre på. 
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Dengang var det faktisk utroligt, at frøavlere og frøfirmaer var så uenige. Man svinede hinanden til, man 

sagsøgte hinanden, ja faktisk havde man den tanke, at man kun tegnede kontrakt med hinanden, for så 

kunne man bekæmpe hinanden. 

Hver gang Dansk Frøavl (Frøavleren) udkom, var der flere artikler i bladet, der havde til formål at hænge 

et frøfirma ud, og de første to efterfølgende dage blev brugt på at få skæld ud af alle firmadirektører i 

prioriteret rækkefølge, og nogle firmaer havde mere end en direktør, der skulle skælde ud. 

Så opfandt jeg ”Skrigeskabet”. Det var et udvalg, hvor de involverede parter mødtes for at løse en konflikt. 

Der kom ALDRIG en eneste konflikt til Skrigeskabet, fordi der var to ting, der skulle være afprøvet, før 

sagen gik til Skrigeskabet.  

Med Skrigeskabet faldt lydniveauet i frøbranchens interne kommunikation. 

Da vi skulle gå fra kilostøtte på frø til 100 pct. afkobling, mente frøfirmaerne, at vi skulle bibeholde 

kilostøtten. Frøavlerne og jeg mente 100 pct. afkobling. Da jeg den gang var folketingsmedlem og både 

sad i Fødevareudvalget og Europaudvalget, trak jeg jo klart det længste strå, da det jo samtidig passede i 

flertallets holdning. 

Efter denne uenighed i Brancheudvalget, satte de ”toneangivende medlemmer” af Brancheudvalget sig 

sammen et par gange om året, hvor vi brugte lidt længere tid på at diskutere strategier for frøbranchen. 

Det rykkede. Vi begyndte at blive enige om alt, kursen var sat og den blev jævnligt justeret. 

Derfra begyndte det at gå stærkt. Formandskabet har stadig sit årlige todages møde, hvor strategierne 

bliver finpudset. 

Vi har fået en fantastisk kultur i frøbranchen, som ALLE kan være stolte af. En kultur, der kun kan give 

succes. Det er en kultur, der egentlig er meget enkel. Man skal bare opføre sig ordentligt og gøre sit 

bedste, som andre i fællesskabet også gerne må få noget ud af. 

Dette var kun en lille del af den lange rejse, vi har været gennem i min tid som formand. 

Jeg har altid følt mig utrolig privilegeret og heldig, fordi jeg altid har følt, at jeg har haft frøavlernes 

opbakning til det, jeg har lavet og ment. De gange, hvor vi ikke har været enige med firmaerne, har der 

været opbakning, men især de gange, hvor der har været direkte kursskifter, må jeg have været heldig at 

ramme rigtigt, for jeg fik fuld opbakning. 

Vi er en lille branche, vi er ikke større, end jeg næsten kender de fleste medlemmer personligt, og vi er en 

fantastisk god branche. 

Tak, fordi der altid er blevet lyttet til mine fremtidstanker, selv om de af og til gav lidt løftede øjenbryn! 

Det er derfor, jeg har så svært ved at sige farvel, men jeg kan ikke nå det hele, og de nye udfordringer 

kunne jeg ikke stå imod. Jeg siger også farvel på et tidspunkt, hvor der næsten hele vejen rundt er nogen, 

der kan hjælpe min efterfølger i gang, ellers er jeg jo også i nærheden, og frø glemmer jeg aldrig.  
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Endnu engang tusind tak til alle, der gav mig chancen for at arbejde med frø i alle disse år, alle de 

fantastiske oplevelser og den i verden enestående udvikling, vi fælles har været igennem. 

Tusind tak for den kultur, vi har skabt. 
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Troels Prior Larsen og Thor Gunnar Kofoed efter møde i Working Party Seeds i COPA 2019  

(Foto: Nils Elmegaard) 




