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God start er halvt fuldendt

Frøhøsten 2020 i Danmark ser ud til at ende på indeks 96, hvilket er 
et anstændigt niveau sammenlignet med andre lande i Europa, hvor 
høsten i mange tilfælde er dårligere. Vækstsæsonen i 2020 var  
meget tør i flere lande syd for vores grænse, og Centraleuropa  
døjede med nedbør i blomstring og høst, der påvirkede frøudbyttet 
negativt. De danske frøudbytter ligger omkring normalen i de fleste 
arter bortset fra svinglerne, der har skuffet. Forsyningsmæssigt har 
vi samlet set en fornuftig balance, der giver mulighed for et lidt  
større udlæg i nogle arter. Sidste år havde vi en relativ beskeden ud-
lægsplan i de flerårige arter, men i år har vi brug for større udlæg af 
eksempelvis rødsvingel. Ser vi på høstarealet i 2022, er der tale om 
en udvidelse i forhold til de seneste par år, og udlægsplanen af- 
spejler vores ønske om en stabil frøforsyning, der er i god balance 
med afsætningen.

Engrosordrebogen ser fin ud
Vi har haft et par gode sæsoner på det europæiske marked både i 
2018/19 og 2019/20, og efteråret 2020 har også givet en meget  
positive afsætning. Vi vurderer, at der er mindre frø i distributions- 
kanalen, hvilket også bliver bakket op af ganske gode ordrebøger til 
de europæiske, russiske og kinesiske markeder såvel som til det 
nordamerikanske marked. På nuværende tidspunkt ser det ud som 
om, at der er skabt grobund for endnu en god sæson.

Fodermarkedet har vist gode takter 
På fodergræsområdet har aftrækket i efteråret 2020 været pænt, 
hvor både England og Benelux overraskede positivt. Samlet set har 
vi haft en større afsætning til det europæiske marked end i efteråret 
2019. Der er lidt tvivl om, hvor stærkt forårssalget bliver specielt på 
det tyske marked, men lad os nu se. Det økologiske eksportmarked, 
der primært tegnes af Tyskland, Østrig og England, har også vist sig 
fra den mere positive side. De europæiske politikere har en mål- 
sætning om mere økologiske landbrug, hvilket kræver anvendelse  
af mere økologisk frø, hvilket peger hen imod et større marked for 
økologiske frø. 

Vi oplevede et rigtig godt forårssalg i 2020, og sæsonen 2019/20 blev den hidtil bedste rent afsætningsmæssigt. 
Vi er kommet fint fra start i indeværende sæson, og efteråret har været præget af et rigtig godt aftræk fra de fleste 
af vores markeder. Vi er i særlig grad hjulpet af, at forbrugerne har brugt mere græsfrø hjemme i haverne end normalt

Mælkepriserne i 2020 har været påvirket af en stigende mælke-
mængde og et marked, der har været og stadig er påvirket af usik-
kerheder i forhold til konsekvenserne af Covid-19 og Brexit. Det har 
givet et fald i mælkepriserne, der dog i slutningen af 2020 fandt  
op i nærheden af niveauet for 2019 . 

Professionel plænegræsmarked trykket
Under finanskrisen var det specielt det professionelle plænegræs-
marked, der stod for skud, og det er også dette segment, som vi pri-
mært er bekymret for under den nuværende sundhedskrise. Dette 
til trods har vi haft en ganske god afsætning i efteråret 2020, hvor vi 
ligger en tand over efteråret 2019. 
Nedlukningen af turistrejser betyder, at de sydeuropæiske golfba-
ner i ferieområderne ikke bliver slidte i samme grad som tidligere år, 
men til gengæld håber vi på, at folk slider mere på de hjemlige golf- 
baner. Vi imødeser, at fodboldgræsbanerne vil blive slidt mindre 
grundet restriktioner omkring anvendelse. Det er synd for spillerne 
og skidt for græsfrøsalget. Kommunernes stramme økonomi kan 
også få indflydelse på, hvilken pleje der er råd til på de grønne area-
ler. Endelig afhænger afsætningen til denne sektor også i høj grad af, 
hvor mange offentlige investeringer og projekter der igangsættes, 
hvilket vi dog først ser en eventuel positiv indvirkning af om nogle år. 
Det er et segment vi følger tæt. 

Privat plænemarked i vækst
Noget godt er der kommet ud af den nuværende situation med  
hjemmearbejdspladser, nemlig at folk bliver hjemme og går op i  
deres haver. Vi har set et rigtig godt aftræk af plænegræs og  
græsfrøprodukter til det private segment. Sammenlignet med efter-
året 2019 ligger vi en del foran, og vores kunder forventer, at den 
gode afsætning fortsætter til foråret. Det er tydeligt at se, at det 
store aftræk, som vi har haft af plænefrø i efteråret, i høj grad kom-
mer fra de private forbrugere. Det er omvendt også det segment, 
hvor prisen er mest under pres, og hvor indkøberne ofte går mere  
op i mængder end i kvalitet. 

Eksporten ud af Europa er i forandring
Igen i år er der en god efterspørgsel efter græsfrø til Nordamerika, 
men det er en udfordring at leve op til de høje kvalitetskrav i alm. 
rajgræs, der skal være fri for enårig rapgræs. Det skal vi øve os på  
at blive bedre til at levere, men ordrebogen ser fin ud på trods af ud-
fordringerne. 
Det kinesiske marked, der har stået stille på grund af lagerop- 
bygning og et mindre forbrug, begynder nu at røre på sig igen, og 
især alm. rajgræs er der en god efterspørgsel på. Ordrebogen til det 
kinesiske marked ser pæn ud, men vi kommer nok ikke til at slå  
nogen rekorder i år. Det er et interessant marked, og vi skal sikre,  
at vi også i fremtiden kan servicere det. Tilsvarende som på det 
nordamerikanske marked bliver der også her efterspurgt frø af høj 
kvalitet. 

Søren Halbye
Salgs- og marketingdirektør

En stærk planteforædling er afgørende vigtigt for at udvikle ressourceeffektive 
sorter
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Rusland er og bliver et svært marked at være i, og vi skal løbende 
tilpasse vores markedsstrategi for at kunne agere på den rigtige 
måde. Adgangsbarriererne bliver ikke mindre, og de russiske 
producenter af græs- og lucernefrø er ved at få godt styr på pro-
duktionen. Senest har Miratorg, der tidligere var en stor kunde 
hos DLF, og som nu selv producerer græsfrø, meldt sig som leve-
randør til det private russiske plænemarked. Det kommer ikke 
som en stor overraskelse for os, men det ændrer markeds- 
mulighederne, da lokalt producerede varer ofte har en præfe-
rence hos kunderne. Når det er sagt, så har vores russiske kon-
tor formået at tilpasse sig de lokale forhold, og DLF har efter 
mange år i markedet et rigtig godt navn. Det er vores vurdering, 
at lucerne kommer til at spille en markant større rolle på det rus-
siske marked, og vi ser en stigende efterspørgsel. 

Frø til den grønne omstilling 
Efterspørgslen på klimavenlige fødevarer betyder, at mejeri- og  
kødindustrien ser på, hvordan produktionen af foder kan ske bæ-
redygtigt og lokalt, samtidigt med at dyrene opretholder en høj 
ydelse. Med en stærk indsats på planteforædlingen spiller vores 
produkter med øget fiberfordøjelighed og lokale proteinkilder 
fint ind som en del af løsningen. Vores kampagne ”Seeding the 
Green Future” sætter fokus på de klare klima- og miljøgevinster, 
der er ved at vælge græs fra DLF. 
Sport er en aktivitet, som samfundet prioriterer at holde gang i 
– både på professionelt og amatørniveau. Også inden for dette 
segment er der fokus på bæredygtige løsninger, som kræver 
mindre brug af pesticider, øger biodiversiteten og reducerer be-
hovet for vedligeholdelse og pleje.
I DLF forventer vi, at presset for at levere bæredygtige løsninger 
er et globalt fænomen, der vil blive forstærket i de kommende år. 
Vi vil styrke vores kommunikation omkring vores grønne løsnin-
ger, der kan hjælpe kunderne med at opnå deres mål, og vores 
forædling vil fortsætte med at udvikle ressourceeffektive og kli-
matilpassede planter. 

Græs sætter et grønt aftryk på klima og miljø
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Plænegræssalget til private haver har haft en pæn vækst 
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Markedssituationen for 
nogle af de største arter

Alm. rajgræs, mere udlæg. DK-høstindeks 2020: 101
2019/20 blev en rigtig god sæson for alm. rajgræs. Efterårssalget 
2020 har ligget over gennemsnittet, og ordrebogen indikerer, at vi 
også får et travlt forår. Høstarealet til 2021 ligger på normalt niveau, 
og med den gode afsætning bliver forårsudlægget større end sidste 
år. Polen har øget produktionen af alm. rajgræs, og det polske frø 
lægger et nedafgående pres på priserne. På trods af, at dollaren har 
sat sig en del, oplever vi ikke en nævneværdig oversøisk import af 
alm. rajgræs fra USA, da det nordamerikanske marked for alm. raj-
græs er fast. Til gengæld møder vi import af alm. rajgræs til Europa 
fra New Zealand.

Ital. rajgræs, mindre udlæg. DK-høstindeks 2020: 93
Generelt forventer vi et mindre forbrug i 2020/21 sammenlignet 
med både 2018/19 (tørkeåret) og 2019/20, der gav mange skader 
og medførte flere omlægninger af græsmarkerne. Størstedelen af 
markedet ligger i den prisbillige ende, som forstærkes af en stor  
import af billigt frø fra især Sydamerika, mens importen fra Nord-
amerika er af mindre betydning for tiden. DLF har i de senere år  
flyttet mere af frøproduktionen af ital. rajgræs til Danmark til brug 
for kvalitetsmarkedet. Vi har brug for et mindre udlæg sammenlignet 
med sidste år. 

Rødsvingel, stort udlæg. DK-høstindeks 2020: 86
Vi har set et ganske godt forbrug i rødsvingel, der er en effekt af den 
større afsætning af plænegræsblandinger til private. Vi vurderer, at 
dette forbrug vil fortsætte i 2020/21, hvilket betyder at tilgænge- 
ligheden af frø er stram og markedet meget fast. Årets høst har  
været under normal standard. Vi har en lav rumvægt og oplever  
flere problemer med græsukrudt, så vi kæmper ekstraordinært  
meget med denne art. Der er ingen nævneværdig oversøisk import. 
Vi skal have et væsentligt større udlæg af rødsvingel til foråret i for-
hold til i 2020, men høstarealet i 2022 skal kun være lidt større i  
forhold til høst 2021.

Strandsvingel, samme udlæg. DK-høstindeks 2020: 87
Vi har set et godt forbrug af strandsvingel i de senere år, men eks-
porten fra Europa har desværre været aftagende til Kina, Rusland og 
Tyrkiet. Oven i dette kan vi notere, at USA har øget sin eksport af 
strandsvingel til især de sydeuropæiske lande. Faldet i den ameri-
kanske dollarkurs, der har stået på i knapt et år, betyder, at strand-
svingel er en art, som vi skal holde ekstra øje med. For at sikre arten 
fortsat er i god balance, skal vi have et udlæg på niveau med sidste år. 

Hundegræs, lidt mindre udlæg. DK-høstindeks 2020: 105
Vi ser et ganske stabilt forbrug i Europa af hundegræs. Den faktor, 
der har den største indflydelse på balancen i hundegræs, er om- 
fanget af eksporten til Kina og Nordamerika. Vi oplever, at eksporten 
i disse år aftager markant, hvilket har medført en kraftig reduktion  
af vores udlæg de to seneste år. Forsyningsbalancen er på vej til at  
blive rettet op, og vi har brug for lidt mindre udlæg end sidste år. 

Hvidkløver, lidt mindre udlæg. DK-høstindeks 2020: 104
Forbruget af hvidkløver i Europa faldt lidt fra 2018/19 til 2019/20, 
som dermed endte på et normalt niveau på i omegnen af 2.500 tons. 
Vi har tidligere kunnet afsætte en del hvidkløver til det kinesiske 
marked, men for tiden oplever vi, at Kina aftager en del hvidkløver fra 
New Zealand og Sydamerika til konkurrencedygtige priser. Vi har  
behov for et lidt mindre udlæg af hvidkløver end sidste år. 

Engrapgræs, samme udlæg. DK-høstindeks 2020: 105
Afsætningen i Europa i efteråret 2020 har været på et udmærket  
niveau, men de kinesiske kunders forbrug af engrapgræs til pro- 
duktion af rullegræs er aftaget, og det rammer eksporten til Kina. 
Hvorvidt vi når vores salgsmålsætninger for engrapgræs afhænger i 
høj grad af aktiviteterne i den professionelle sektor og den ind- 
flydelse, som Covid-19-nedlukningerne har for fritidsaktiviteterne. 
Vi har et behov for et engrapgræsudlæg på samme niveau som  
sidste forår.  


