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Flere usikkerhedsfaktorer end normalt

Første halvår er gået godt i DLF. I Nordeuropa har vi haft et bedre  
efterårssalg end normalt drevet af sommerens tørkeskader, og i 
Nordamerika har vores frøvirksomheder også haft en fornuftig start 
på året.
De kommende måneder, der afsætningsmæssigt er de største, er 
afgørende for årets resultat. Som altid kan vejr og vind påvirke af-
sætningen, men vi er også afhængige af andre forhold. Her i starten 
af 2019 tegner der sig et mere broget billede med flere usikkerheds-
faktorer end normalt.

For vores sukkerroe-frøvirksomhed MariboHilleshög er reduktionen 
i det europæiske roeareal en udfordring, som ledelsen arbejder med 
og forholder sig til. Heldigvis ser vi andre markeder med vækstmulig-
heder blandt andet i Mellemøsten og Asien, der ønsker en større 
selvforsyningsgrad af sukker, og hvor vi er godt stillet sortsmæssigt 
og med god markedsadgang. 

Nogle af udfordringerne med adgang til planteværn og bejdsemidler 
påvirker også MariboHilleshög, da neonikotinoiderne som bekendt 
er dømt ude i EU. Dog har sukkerroebranchen i Danmark opnået en 
dispensation af Miljøstyrelsen til at anvende neonicotinoidet  
Gaucho WS 70 til frøbejdsning af roefrø til anvendelse i Danmark og 
til eksport til lande, hvor midlerne fortsat er tilladt.
Det ændrer dog ikke ved, at frøbranchen er udfordret af en mere  
restriktiv politisk indstilling til de planteværnsmidler, vi er afhæn- 
gige af for at producere rent frø. Senest er Reglone forbudt at an- 
vende fra 2020, og vi arbejder nu på at opnå en dispensation for vig-
tige afgrøder som hvidkløver, engrapgræs, spinat og kartofler. 

De internationale handelsrelationer med fri markedsadgang er af- 
gørende for DLF. Lige nu mærker vi især fra Kina, at kunderne er tilba-
geholdende med at afgive ordrer i sædvanligt omfang. Det er blandt 
andet drevet af bekymringer om, hvorvidt der bliver indført en  
importtold som reaktion på de amerikanske sanktioner mod Kina. 

Brexit hører også hjemme i denne kategori. Hvis det ender med, at 
Storbritannien fra den 29. marts i år ikke længere er med i EU, må vi 
forvente, at den engelske købekraft vil mindskes. Dertil kommer, at 
briterne ikke længere vil kunne importere sorter via den fælles EU-
sortsliste som hidtil. Det er vi forberedte på, og vi har listet vore  
sorter lokalt allerede, men det ændrer ikke ved, at vi kan risikere en 
lavere aktivitet og indtjening fremadrettet fra Storbritannien.

Et andet forhold, hvor vi bliver holdt på pinebænken, er fra de new-
zealandske konkurrencemyndigheder, som endnu ikke har givet 
grønt lys til, at vi kan gennemføre PGG Wrightson Seeds-handlen. 
Den seneste melding er, at man tror på en positiv afklaring i februar, 
hvilket også er på høje tid. Såvel DLF-teamet i de berørte lande som 
vores kommende kolleger har behov for afklaring hurtigst muligt, så 
vi kan komme videre med at organisere os.

Alt i alt er vurderingen, at vi har gode forudsætninger for at lande et 
tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2018/19, men usikker-
hederne er p.t. større, end de har været et stykke tid.
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