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Roefrø

MariboHilleshög – 
det første halvår i DLF-familien

Niels Mikkelsen
Adm. direktør

MariboHilleshög

Det er nu omkring et halvt år siden, at DLF overtog Syngentas frøaktiviteter inden for sukkerroer, samt de to stærke 
sukkerroebrands, MARIBO® og HILLESHÖG®. Det nye navn for forretningsenheden er MariboHilleshög. 
MariboHilleshög har 350 ansatte placeret i 17 lande hele vejen fra USA til Europa og over til Kina

gange, men denne gang er det med den helt rigtige følelse. Vi kommer 
ind i en virksomhed, som er hundrede procent fokuseret på frø, og 
det er det helt rigtige for os. Og tilmed er DLF en international virk- 
somhed, rodfæstet i dansk virksomhedskultur og med nogenlunde 
samme værdigrundlag som vores.
Opbygningen af hele infrastrukturen er også forløbet over al 
forventning. Vi taler samme sprog og tilgangen er pragmatisk. Det 
har handlet om at få tingene til at fungere, og det gør de allerede nu. 
Nye IT-miljøer og finansielle systemer er hurtigt blevet implemen- 
teret, og kollegiale relationer er hurtigt bygget op. Det har været et 
perfekt teamwork! 
Integrationsprocessen er ikke færdig endnu, det er en løbende 
proces, og der er stadig mange ting, vi skal have på plads. 
Organisationen har vi også måttet tilpasse og stabilisere. Salgs- 
styrken skal optimeres, og alle skal finde deres nye roller og funk- 
tioner.

Positiv reaktion fra kunderne
Det gode salg indikerer, at kunderne er positive overfor vores nye 
virksomhed. Det er også den fornemmelse jeg har fået gennem de 
sidste måneder, hvor jeg har besøgt kunder og brancheorganisationer 
i flere forskellige lande. Alle har vist stor interesse for vores 
virksomhed og ikke mindst det nye ejerskab. 

Vi  glæder os til at udvikle forretningen yderligere og fortsætte det 
gode samarbejde med vores nye kollegaer i DLF!  

Vi er kommet rigtig godt fra start. Vores virksomhed har nu været 
igennem den første salgs- og produktionssæson. Det har været en 
meget hektisk og spændende periode, og alle har arbejdet hårdt for 
at levere kvalitetsfrø til vores kunder.
Salget ser ud til at leve op til eller måske endda blive bedre end 
forventet. Det har betydet, at vores frøfabrik i Holeby, hvor frøpro- 
duktionen nu er samlet, skulle fremstille dobbelt så meget frø som 
sidste år. Det er lykkedes over al forventning, og samtidig har vores 
medarbejdere i shipping og kundeservice håndteret og afsendt 
dobbelt så mange units. Og det hele indenfor en meget kort periode.

Markant fremgang på hjemmemarkedet
Vores hjemmemarked er en af de positive historier. Her har vi fået en 
forbedret sortsportefølje, og er gået fra én kommerciel sort til 4 
kommercielle sorter. Det har betydet, at vi har kunnet løfte salget  
fra 2 – 3.000 units til omkring 8.000 units i Danmark.
Endvidere har salget udviklet sig positivt på flere eksportmarkeder 
f.eks. Kina og Ukraine, hvor salget er vokset til henholdsvis 80.000 
og 43.000 units.
Men salgsarbejdet holder aldrig op. Så snart forårssæsonen er slut, 
begynder vi at forberede efterårssæsonen for salg af roefrø til 
Egypten, Marokko og Iran, hvor roerne dyrkes henover vinteren.

Vellykket integrationsproces
Processen med at komme ind i DLF-familien er gået, vil jeg sige – 
perfekt. Vi har prøvet at blive integreret i en ny virksomhed flere 

Spirelaboratoriet, frølageret og pakkeriet på frøfabrikken i Holeby

Rødder i industrien
Både MARIBO og HILLESHÖG har rødder i den skan- 
dinaviske sukkerindustri. MARIBO blev etableret af  
De Danske Sukkerfabrikker i 1920. HILLESHÖG blev 
etableret i 1906 af den svenske sukkerindustri.
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Opformeringen af roefrøet foregår i Sydvest- 
frankrig og ved Po-dalen tæt ved Bologna i 
Italien. Her opformeres de kommercielle sor- 
ter i store mængder, inden de transporteres 
til frøfabrikken i Danmark. I USA foregår op- 
formeringen i Oregon. Billedet viser høsten af 
roefrø ved Po-dalen

Branding
For at udnytte vores sortsportefølje optimalt sælger 
og markedsfører vi vores sorter i de to forskellige 
brands, MARIBO® og HILLESHÖG®. Vi anvender det 
stærkeste brand i det respektive land, og i flere lande 
anvender vi begge brands gennem to forskellige 
salgskanaler. Vi er aktive på omkring 35 markeder.

 MariboHilleshögs hovedkvar- 
 ter ligger ved Holeby på Lol- 
 land. Her er frøfabrikken og  
 ledelsen af salg og marketing 
 placeret

 Forædlings- og udviklingsak- 
 tiviteterne har base i Maribo- 
 Hilleshög Research ved Lands- 
 krona i Sverige. Det tidligere 
 hovedkvarter for Hilleshög

 Den amerikanske forretning,  
 Hilleshog Seeds, har base i 
 Longmont, Colorado, hvor der 
 både er en frøfabrik og udvik- 
 lingsaktiviteter




