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Delegeretmøde

Stig Oddershede
KommunikationschefSommerdelegeretmøde i Nyborg

Årets sommerdelegeretmøde den 13. juni fandt sted på Hotel Sinatur i Nyborg med udsigt over Storebæltsbroen 
og var velbesøgt med over 130 delegerede, der var mødt op for at blive opdateret med aktuelt nyt fra DLF. 
Efter mødet holdt Ton Loman, Agrifirm, et indlæg om udviklingen i hollandsk landbrug

Bestyrelsesformand Christian Høegh-Andersen indledte med at for-
tælle, at maj 2018 ville indskrive sig i historien som den tørreste og 
varmeste hidtil registreret. Det første engrapgræs var netop skår-
lagt, hvilket var 2-3 uger før normalt. Han noterede sig også, at nye 
handelsbarrierer og straftold er en trussel imod de gode handels- 
relationer, som den vestlige verden bygger på, og som vi i DLF er 
dybt afhængige af. Til gengæld glædede han sig over, at 2018 også 
ville blive husket for, at der var stærkt og skudsikkert græs fra DLF 
på de russiske VM-baner.

DLF afsætter flere færdige frøblandinger
Truels Damsgaard, adm. direktør, fortalte, at kombinationen af frø- 
udbytter under middel på et lille frøavlsareal i 2017 og et godt salg 
har understøttet et fast marked. DLF oplever et stigende salg af  
færdige frøblandinger, hvilket er meget positivt. En god afsætning i 

foråret til pæne priser betyder, 
at DLF har kunnet øge afreg-
ningspuljen til avlernes slut- 
afregning i juni termin med 65 
mio. kr.
”Vi er glade for, at vi har øget 
udlægget med 25 pct. til høst 

2018 og 19, ikke mindst i forhold 
til de tørre vejrforhold, som utvivlsomt vil 

præge 2018-høsten,” fortalte Damsgaard. 
Han fortalte, at ledelsen glædede sig over at 
have fået Maribo-Hilleshög om bord. Det har 
været en kompliceret proces at få pillet roefrø-
forretningen ud af Syngenta-koncernen, men 

missionen er lykkedes. I Argentina har DLF købt Gapp Semillas, der er 
et godt match til Estero i Uruguay og til markedsudviklingen i Syd-
amerika. Og så har DLF etableret datterselskab i Polen. 
”Det er vigtigt at have markedsadgang, og billetten er gode sorter. 
Her har vores planteforædling leveret et meget stærkt sortiment i 

plænegræs. I fodergræs har vi 
overordnet set en god position, 
og vi har styrket positionen på 
det britiske og hollandske mar-
ked. Dog er der huller på det ty-
ske marked, som vi skal have 
fyldt ud,” konstaterede han.  

Godt frøsalg trods vejrmæssige udfordringer
Salgs- og marketingdirektør Søren Halbye oplyste, at en hård brexit 
næppe umiddelbart ville ramme vores frøeksport til England i form 
af høje toldsatser, men derimod ville markedet skrumpe og den  
engelske frøproduktion blive mere konkurrencedygtig. Halbye  
fremhævede, at forårssalget til USA, Storbritannien og Frankrig  
har været godt, mens det tyske marked har været negativt påvirket 
af et sent forår, der har givet en mindre afsætning end normalt.  
Rusland har markeret sig positiv med salgsfremgang til både foder 
og plænegræsmarkedet, og det tegner til, at DLF får endnu et godt 
salgsår i Kina. Fodergræsmarkedet har været påvirket af et vådt  
efterår og et sent forår, der gav et kort vindue til etablering. Til gen-
gæld er priserne stabile i markedet. 

God start for MariboHilleshög
Niels Mikkelsen, direktør i MariboHilleshög, oplyste, at kunderne har 
taget vel imod DLFs ejerskab af roefrøvirksomheden. Produktionen i 
Holeby blev fordoblet fra sidste til denne sæson, og eksportsalget 
har været tilfredsstillende. I Danmark har introduktionen af en  
række nye topsorter betydet, at der i 2018 dyrkes Maribo-sorter  
på 25 pct. af sukkerroearealet, hvilket er en markant fremgang.  
Mikkelsen beklagede det generelle forbud mod neonikotinoiderne, 
der bruges til roebejdsning (Gaucho) mod skadedyr, og hvor der  
ikke umiddelbart er alternative produkter. Virksomheden arbejder 
med problematikken omkring løsninger til brug i EU og håber fortsat 
at kunne bejdse frø til afsætning uden for EU.  

Godt humør hos de delegerede, der at par dage forud for mødet var finalafregnet for høst 2017

Hans Bonde Hansen, 
Nr. Alslev, havde aner-
kendene bemærk-
ninger til priser og 
ledelsen

Bjarne Hansen, Korsør, 
glædede sig over de 
gode priser og en frø-
virksomhed i topform


