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Sent forår, tidlig høst og masser af fodbold

Slutafregningen for kløver og græsfrø høst 2017 udviser den højeste 
kilopris de seneste fem år. Derimod var høstudbytterne ikke helt på 
fem års gennemsnittet, hvilket har trukket ned på bruttoafreg- 
ningen pr. hektar, som dog lander på godt 14.000 kr. Dette er  
nærmere beskrevet inde i bladet, med en gennemgang af økono- 
mien i de enkelte frøarter. 

Afregningsprisen er påvirket i forskellig retning af flere faktorer.  
Afsætningen i efteråret 2017 var generelt tilfredsstillende, og  
salgsmæssigt var vi, da vi nåede til nytår, pænt foran samme tid året 
før. Efteråret står for omkring en tredjedel af det samlede salg. For-
årssalget i Europa og Nordamerika har derimod ikke levet helt op til 
forventningerne. Vintervejr og våde marker frem til april på flere ker-
nemarkeder betød, at afsætningen kom for sent i gang, og til trods 
for en del nye kunder forventer vi derfor, at den samlede afsætning i 
Europa og Nordamerika vil være på niveau med det foregående år. 

Andre regioner viser gode tegn på vækst. Ikke mindst salget i Kina 
udvikler sig meget positivt, men vi oplever også en god udvikling i 
afsætningen til lande som Rusland og Tyrkiet. Prisdannelsen er  
generelt stabil med en pil op drevet af en god balance mellem udbud 
og efterspørgsel, samt ret stabile valutaforhold i forhold til den  
amerikanske dollar. Dog koster det svage engelske pund fortsat  

noget på vores indtjening, omend vi er lykkedes med at sende en  
del af kursfaldet på pundet videre til de engelske kunder i form af 
højere priser.

Foråret kom rigtigt fra start i midten af april, og alt tydede på en  
senere høst end normalt. Men det har de seneste ugers tørre, varme 
og solrige vejr vendt op og ned på. Frøgræsset blomster før normalt, 
og varmen og nedbørsunderskuddet nødmodner afgrøderne. Det 
kommer utvivlsomt til at koste udbytte inden for frøarterne, men 
vi krydser fingre for, at det lykkes for vores frøavlere at lande for- 
nuftigt med årets frøudbytter. 

Året store fodboldbegivenhed på græs er uden tvivl fodbold-VM  
i Rusland. Turneringen strækker sig fra midt i juni og en måned frem 
og forventes at blive set af over tre milliarder fodboldglade tv-seere 
verden over. Vi kan notere, at det for tredje gang i træk er lykkedes 
DLF at blive valgt som hovedleverandør af græsfrø til VM-stadion- 
erne. Det understøtter, at vi er en global frøvirksomhed, og at vi kan 
levere de produkter, der efterspørges, hvad enten VM spilles i Afrika 
(2010), i Sydamerika (2014) eller i Europa (2018).

Til slut vil jeg ønske alle vores frøavlere en god høst; vi håber at se 
mange af jer til vore frømarkvandringer i juni.

” Vi krydser fingre for, at det lykkes 
for vores frøavlere at lande fornuftigt 

med årets frøudbytter ”


