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Pressemeddelelse  
  

 
   
 Roskilde, den 20. juni 2016 

 

DLF overtager lucerneforretning fra franske Florimond Desprez 
 
DLF og Florimond Desprez har indgået en aftale om DLF’s køb af Florimond Desprez’s 
lucerneforædlingsprogram og tilhørende kommercielle aktiviteter. Overtagelsen sker med øjeblikkelig 
virkning. 
 
Administrerende direktør i DLF, Truels Damsgaard, ser købet som en klar styrkelse af koncernens 
produktportefølje. 
 
"Lucerne komplementerer vores stærke sortsprogram af fodergræsser og tilføjer et vigtigt element til 
vores produktsortiment, der er skræddersyet til mælke- og kødkvægproducenter. Strategisk set er lucerne 
en af de store og økonomisk vigtige foderarter i mange dele af verden, og samdistributionen af lucerne, 
fodergræs og kløverfrø til grovfodermarkedet vil overordnet set styrke vores frøforretning," siger Truels 
Damsgaard. 
 
Globalt set forbruges årligt ca. 80.000 tons lucernefrø, hvilket gør lucerne til en af verdens største 
foderarter. Det har igennem længere tid være et strategisk mål for DLF koncernen at opnå adgang til 
dette markedssegment baseret på forædling, produktion og salg af egne lucernesorter. 
 
"Frø til grovfoder er ikke et kerneforretningsområde for os, ” siger François Desprez, administrerende 
direktør i Florimond Desprez. 
 
”Da vi blev kontaktet af DLF omkring vores lucerne, kunne vi se større perspektiver for vores stærke 
sortsprogram og mangeårige succesfulde lucerneforædling ved at overdrage det til DLF, der har et globalt 
salgsnetværk og er specialiseret inden for frø til grovfoder. Overdragelsen giver vores 
lucerneforædlingsteam gode fremtidige udviklingsmuligheder," siger François Desprez. 
  
DLF overtager ejerskabet til alt forædlings- og plantemateriale, sorter, lager og kommercielle aftaler, der 
er relateret til Florimond Desprez’s lucernevirksomhed. Lucerneforædlingsteamet fortsætter som 
Florimond Desprez-medarbejdere. Parterne har indgået en langsigtet serviceaftale, hvorunder Florimond 
Desprez efter DLF’s anvisninger viderefører forædlingsprogrammer og projekter med udgangspunkt i 
forædlingsstationen i Cappelle i Nordfrankrig. Herudover vil DLF teste nye sorter i sit internationale 
forsøgsnetværk.  
  

Yderligere information: 
Truels Damsgaard, tlf. +45 4013 3465 
 
 
Florimond Desprez er en uafhængig familieejet virksomhed grundlagt i det nordlige Frankrig i 1830. I dag har 
virksomheden en stærk position på verdensmarkedet for sukkerroefrø og er en af de førende europæiske forædlere 
med stærke forædlingsprogrammer i roer, korn og proteinafgrøder som lupiner og ærter. Virksomheden beskæftiger 
938 medarbejdere i 16 lande, og deres sorter dyrkes i 65 lande. Florimond Desprez omsætter årligt for 1,7 mia. kr.  
 
DLF er global markedsleder inden for græsfrøindustrien med 800 medarbejdere i 13 lande. Koncernen har et globalt 
forædlingsnetværk samt produktion og salg af kløver- og græsfrø til mere end 80 lande. DLF er ejet af 3.500 danske 
landmænd og omsætter for 3,4 mia. kr. 
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