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- så er Dansk Havefrøavlerforening lige noget for dig 
 

Dansk Havefrøavlerforening er en landsdækkende forening, der varetager dan-

ske havefrøavleres faglige, erhvervspolitiske og markedsøkonomiske interes-

ser.  

 

Havefrøavlerforeningen er tilknyttet Frøsektionen i Landbrug & Fødevarer og 

ledes af en bredt repræsenteret bestyrelse af havefrøavlere fra hele landet. For-

eningen arbejder tæt sammen med de tre danske havefrøfirmaer, Jensen Seeds, 

Syngenta og Vikima Seeds, Aarhus Universitet (Flakkebjerg) og SEGES i 

Skejby. 

 

Danske havefrøavlere er verdenskendt for deres frøavl ikke mindst for hybrid 

spinat, hvor vi har en verdensmarkedsandel på ca. 75 pct. Således har vi et 

areal med havefrø på ca. 11.000 ha, heraf ca. 10.000 ha med hybrid spinat og 

ca. 1.000 ha med andre arter så som kinakål, purløg, karse, timian, skorzoner-

rod og krysantemum. Vi kan godt sige, vi hører til verdenseliten inden for ha-

vefrøavl. Det skyldes ikke mindst avlerne, men også firmaerne, som tilbyder en 

række spændende afgrødevalg og rådgivning hele vækstsæsonen igennem. 

 

 

Dansk Havefrøavlerforenings fokus er især rettet mod 

• At styrke forsknings- og forsøgsindsatsen inden for havefrøavl 

• At formidle viden og erfaringer til avlerne 

• At sikre gode vilkår for avlerne og et godt forhold mellem avlere og fir-

maer 

 

 

 
  



 

Hvad gør Dansk Havefrøavlerforening for dig 

• Varetager havefrøavlernes interesser i Brancheudvalget for Frø 

• Deltager ved uddeling af Promilleafgiftsfondens midler til havefrøforsøg 

• Deltager i planlægning af havefrøarbejdet på Århus Universitet og  

SEGES 

• Ansøger om ”minor-use” tilladelser i havefrøavlen 

• Ansøger om dispensation til brug af uundværlige plantebeskyttelsesmid-

ler i havefrøavlen, fx Asulox 

• Formidler erfaringer og nyeste viden fra forsøg via artikler i Frøavleren 

og ved markmøder  

• Formidler budskaber pr. mail, når viden skal hurtigt ud til avlerne 

• Medarrangør af en Frødag på Århus Universitet, Flakkebjerg, hvor have-

frøforsøgene bliver evalueret 

• Medvirker ved etablering af erfa-grupper inden for havefrøavl 

• Gennemgår kontrakter og generelle dyrkningsvilkår hos firmaerne 

• Medvirker til løsning af eventuelle problemer mellem avler og firma 

 

Styrk dansk havefrøavl - bliv medlem af Dansk Havefrøavlerforening 

- det betaler sig med garanti 
Som medlem får du  

• mulighed for at sparre med andre dygtige og professionelle havefrøavlere 

• medlemskab af Frøsektionen og dermed medlemsbladet Frøavleren 

• viden gennem konsulenter fra firmaerne samt foreningen og SEGES 

• indflydelse på forsknings- og forsøgstiltag 

 

 

Indmeldelse 
Indmeldelse kan ske på www.havefrøavlerforening.dk –  

eller ved at kontakte Inger Mikkelsen i sekretariatet – imm@lf.dk, T: 33394659 

 

 



Dansk Havefrøavlerforenings bestyrelse 
 

Formand 

Ulrik Lunde Mobil: 22 35 82 32 

Gesingevej 11, Tåsinge,  5700 Svendborg  E-mail: u@ujl.dk   

 

Næstformand 

Troels Prior Larsen 

Østervej 66, Vålse, 4840 Nørre Alslev Mobil: 40 89 12 99 

 E-mail: mail@bondehoej.dk  

Kasserer 

Lars Vang Godtfredsen Telefon: 58 16 23 32 

Præstemarken 30, Eggeslevmagle Mobil: 29 70 23 33 

4230 Skælskør E-mail: godte@mail.tele.dk 

 

Lars Henrik Larsen Telefon: 65 31 05 43  

Sulkendrupvej 18, 5800 Nyborg Mobil: 52 39 05 43 

 E-mail: lhlfarmer@outlook.dk 

 

Karl Hansen  Telefon: 54 96 61 00 

Hvidstensmarken 2, 4900 Nakskov Mobil: 40 89 12 99 

 E-mail: karlphansen@live.dk 

 

Sekretær 

Chefkonsulent Thomas Holst Telefon: 33 39 46 91 

Frøsektionen, Landbrug & Fødevarer Mobil: 20 76 20 61 

Axeltorv 3, 1609 København V E-mail: thl@lf.dk 

 

Suppleanter 

Daniel Straarup Mobil: 61 30 62 61 

Vestervej 8, 5935 Bagenkop  E-mail: danielstraarup@hotmail.com 

 

Carsten Mindegaard,  Telefon: 65 34 10 50 

Hersnapvej 110, 5380 Dalby Mobil: 21 25 06 24 

 E-mail: c.mindegaard@mail.dk 

 

___________________________________________________________________ 

 

Medlemskab af Dansk Havefrøavlerforening koster kun 700 kr. ekskl. moms. Heraf 

går 550 kr. til Frøsektionen og medlemsbladet Frøavleren og 150 kr. til Dansk Have-

frøavlerforening. Er du i forvejen medlem af Frøsektionen, betales kun de 150 kr. til 

Dansk Havefrøavlerforening.  
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