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PRESSEMEDDELELSE 
Roskilde, den 29. oktober 2019 

 
 

DLF har løsninger til den grønne dagsorden  
Truels Damsgaard, adm. direktør i DLF AmbA, kunne på selskabets generalforsamling i dag præ-
sentere en rekord stor omsætning på 5.294 mia. kr. og et EBIT på 291 mio. kr. for sæsonen 
2018/19. Resultatet er det hidtil stærkeste driftsresultat i frøvirksomhedens lange historie. Væk-
sten i både omsætning og EBIT er især drevet af en stærk efterspørgsel på græsfrø i Nordamerika 
og Nordvesteuropa   
 

Ved regnskabsgennemgangen gennemgik Truels Damsgaard DLF-koncernens forretningsområder med kerne-
forretningen i kløver– og græsfrø til foder og plæner samt roer, kartofler og grøntsagsfrø, og han ser også 
gode forretningsmuligheder i klimadagsordenen for frøvirksomhedens grønne afgrøder.  
 
”Klimaet står højt på politikernes og forbrugernes dagsorden og vores produkter kan bidrage til at sikre en 
mere miljø- og klimavenlig planteproduktion og spille ind på nogle af FN’s verdensmål for en bæredygtig ud-
vikling,” siger Truels Damsgaard   
Disse mål flugter meget tæt den strategi, som DLF i flere år har arbejdet ud fra i planteforædlingen:  

 Forøge udbyttet og dermed omdanne mere CO2 pr. arealenhed.  

 Forbedre græssernes fordøjelighed for at mindske metanudledningen 

 Forbedre afgrødernes roddybde så der kan optages mere restkvælstof og bindes mere CO2 i jorden 

”Vi vil senere på året komme med vores bud på konkrete koncepter, der kan bidrage til den grønne dagsor-
den, som fylder meget i Danmark, men som vi også ser får en stigende betydning i andre lande som eksem-
pelvis New Zealand,” fortæller Damsgaard.  
Afgrøder som græs, kløver og lucerne har en meget stærk miljøprofil, og de kan levere høje udbytter af bio-
masse og protein med en mere attraktiv miljøprofil end korn og majs. Kartofler har en også en lav klimapå-
virkning i forhold til brød og ris. Forbrugerne presser på for at få flere grønne produkter og der kan DLF ud-
nytte sine R&D kompetencer til at udvikle mere bæredygtige løsninger til føde og foder.  
”Vi har et rigtigt godt samarbejde med universiteternes forskningsmiljøer i en række forskningsprojekter 
omkring proteinforsyning fra græs og bælgplanter, og vi mærker en stor interesse i at udnytte disse afgrøder 
til produktion af biomasse og protein.  
 
Græs, kløver, lucerne og roer er alle afgrøder, der er som skabte til at omsætte solens energi til biomasse 
fra tidligt forår til sent efterår. Udvaskningen af nitrat er begrænset til et minimum, hvilket står i skarp kon-
trast til eksempelvis majs, og både græs og roer har et af de højeste potentialer for produktion af biomasse 
pr. arealenhed.  
”Vi er nået rigtig langt på flere af disse punkter har introduceret kvalitetssorter med enestående fordøjelig-
hed og udbytte. Vi ser på klimaudfordringerne med stor alvor, men samtidig ser vi med optimisme på de mu-
ligheder, DLF har for at bidrage med de allerbedste løsninger,” siger Truels Damsgaard.  
 

DLF AmbA hovedtal mio. kr. 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

Omsætning 5.294,4 4.324,9 3.526,8 3.565,1 3.390,7 

EBITDA 403,6 367,3 297,8 270,9 222,7 

EBIT 290.5 247,9 225,1 201,3 157,7 

Koncernresultat efter skat 175,7 184,5 160,6 132,0 102,4 

Egenkapital 2.367,4 1.532,2 1.382,4 1.222,9 1.115,6 

Samlede aktiver 5.887,3 2.762,7 2.198,6 2.191,9 2.222,5 

Antal medarbejdere 1.467 1.199 844 824 802 

EBITDA: Resultat før finansielle poster, af- og nedskrivninger mv. 
EBIT: Resultat før finansielle poster  
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