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Roskilde, 10. juni 2016 

 
Frøavlere scorer topafregning for høst 2015 
 
Med en gennemsnitlig bruttoudbetaling på godt 14.700 kr. pr. ha for høst 2015 leverer 
frøafgrøderne for fjerde år i træk et bruttoudbytte på over 14.000 kr. pr. ha. Det solide 
resultat i frøafgrøderne er skabt på grundlag af et fornuftigt marked med pæne frøpriser og 
høje udbytter i de fleste arter  
 
Frøavlerens slutafregning for frøhøsten 2015 er gået ind på kontoen i dag. Og resultatet matcher 
til fulde de seneste års meget konkurrencedygtige bundlinjer sammenlignet med korn og raps. 
DLF kan således for fjerde år i træk præstere over 14.000 kr. som gennemsnitlig udbetaling pr. 
hektar til sine frøavlere. 
 
Alm. rajgræs, som er den største græsfrøart i Danmark, satte ny udbytterekord hos DLFs avlere 
med 1.753 kg pr. ha i 2015. Set i forhold til de foregående fem høstårs gennemsnitsudbytter 
svarer det til en fremgang på 15 procent. Dækningsbidrag 1 i rajgræs bliver i gennemsnit 9.600 
kr. pr. ha, hvilket lægger god afstand til både hvede og vinterraps. Der er også grund til at 
fremhæve hvidkløver, der satte rekord med 678 kg pr. ha, hvilket er 22 procent bedre end 
gennemsnittet af de seneste fem år. 
 
- Vi er glade for igen at bidrage med nogle meget attraktive dækningsbidrag til frøavlerne i 
forhold til korn og raps. Den gode afregning er en kombination af, at frøavlerne har høstet høje 
frøudbytter og at markedet har kunnet fastholde et flot prisniveau, siger avlsdirektør i DLF 
Anders Mondrup.  
-Vækstsæsonerne 2014 og 2015 var meget forskellige, og de gode udbytter i frø begge år 
bekræfter, at vi ser en større stabilitet og dyrkningssikkerhed i frøafgrøderne. Det skyldes ikke 
mindst, at avlerne er hurtige til at tage de nyeste resultater fra forskning og forsøg til sig og 
omsætte det til praksis. De senere års forskningsresultater inden for gødskning, vækstregulering 
og kontrol af svampesygdomme er blevet en integreret del af dyrkningspraksis hos de fleste 
frøavlere, og det påvirker udbytterne positivt.  
-Høje stabile frøudbytter og rent frø af en god kvalitet er en forudsætninger for, at vi kan have 
en stor frøproduktion herhjemme, siger han.  
 
Høsten 2015 gav flotte udbytter i hvidkløver, engrapgræs og rajgræsarterne, samt rajsvingel og 
strandsvingel, mens rødsvingel hundegræs gav tæt på gennemsnitsudbytter. Samlet set gav 
frøudbytterne 11 pct. over gennemsnittet af de foregående fem år.  
Prisniveauet har generelt holdt stand i forhold til sidste sæson, og dermed bevirker de gode 
frøudbytter, at dækningsbidrag 1 i frøafgrøderne ender på i gennemsnit 10.900 kr. Det er 
dermed fjerde år i træk, at frøafgrøderne i gennemsnit leverer over 10.000 i DB1 til frøavlerne, 
hvilket er betydeligt bedre end i korn og raps. 
 
 
Vi bringer i juni nummeret af Tidsskrift for Frøavl mere om økonomi og udbytter for høsten 
2015.  

 
Yderligere oplysninger. Avlsdirektør Anders Mondrup, mobil: 29273342  
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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. årligt. 
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