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50 ÅRS FØDSELSDAG 
29. juni 2019
Henning Lund, Lagerarbejder, Randers

26. juli 2019
Kim Arne Nielsen, Lagerarbejder, Nr. Alslev

9. august 2019
Bestyrelsesmedlem i DLF AmbA, Hans Boesen
Hans Boesen blev valgt til DLF AmbÁ s bestyrelse i 
oktober 2007. Han driver landbrug fra bopælen 
Damgård beliggende ved Grønnemose på Fyn, som 
han selv betegner som verdens centrum. 
Hans dannede i 1996 Stenagergård Markbrug I/S 
sammen med landbrugsskolekammeraten Ole 

Sloth Nielsen, hvor Hans står for den daglige driftsledelse. Selskabet driver 
i dag 700 ha og har en slagtesvineproduktion på 35.000 grise. 
Hans er en dygtig, innovativ og erfaren plante- og græsfrøavler med raj-
græs i sædskiftet. Han har en klar holdning til, at danske landmænd  
selv skal bidrage aktivt med at løse erhvervets udfordringer gennem ny  
innovation. 
I bestyrelsen kender vi Hans som en person, der med udgangspunkt i land-
manden deltager aktivt og sikrer en god dialog i bestyrelseslokalet. Han be- 
sidder en imponerende ro og tro på fremtiden. Hans er fokuseret på at frem-
tidssikre et DLF, der kan betale avlerne godt og samtidig sikre, at virk- 
somheden udvikles, så DLF også fremadrettet vil være et stærkt aktiv for 
danske landmænd. 
Hans er yderst vellidt og afholdt blandt bestyrelseskollegerne både som 
sparringspartner og i sociale sammenhæng, hvor hans tørre humor giver 
smil på læben.
Vi ønsker Hans tillykke med fødselsdagen og takker samtidig for en stærkt 
engageret indsats i DLF.

Christian Høegh-Andersen

60 ÅRS FØDSELSDAG 
29. juni 2019
Frank Lyth, 29. juni, Lagerarbejder, Nr. Alslev

20. juli 2019
Preben Ejgil Clausen, Lagerarbejder, Hedensted

40 ÅRS  JUBIL ÆUM
Den  9. juli 2019
Ole Jensen, lagerarbejder i Randers 

50 ÅRS JUBIL ÆUM
15. juli 2019
Bente Lydal Jørgensen, Senior specialist, Højme 
Bente blev den 15. juli 1969 ansat som analyse-elev i renhedslabo- 
ratoriet i Odense hos frøfirmaet L. Dæhnfeldt A/S. Sidenhen blev hun labo-
ratorieleder i DLF i Odense og senere ligeså i Randers. De seneste år har 
Bente fungeret som senior specialist for hele DLF, hvor mange andre afde-
linger end frølaboratorierne nyder godt af hendes store ekspertise inden 
for frøidentifikation, kvalitetskontrol, auditering samt ikke mindst under-
visning i frøanalysering. Bente er trofast, stabil og pligtopfyldende, og hun 
har altid virksomhedens bedste for øje. Bentes 50 års jubilæum bliver fejret 
den 22. august, hvilket samtid er hendes sidste arbejdsdag.

René Gislum (nummer to fra højre) blev på kongressen udnævnt til  Præsident for 
International Herbage Seed Group. Han er kendt og respekteret inden for inter-
national frøforskning og han arbejder til daglig på AU-Flakkebjerg med forskning 
inden for næringsstofforsyning i frøgræsområder, hvor han i stor udstrækning an-
vender sensorteknologi. Her er han i selskab med de tidligere præsidenter for IHSG

25 ÅRS JUBIL ÆUM
4. juli 2019
Johnny Søndergaard Pedersen, Lagerarbejder, Benløse

1. august 2019
Peter Ebbe Bring-Larsen, Frøavlskonsulent, Lolland  
Peters interesse for frø udsprang på Gjeddesdal i 
Greve, hvor han som inspektør dyrkede mange for-
skellige frøafgrøder. For 25 år rykkede familien til 
fødegården Bringstrupgaard ved Stubbekøbing på  
Falster, da Peter blev tilbudt jobbet som frøavls-
konsulent på Lolland. Gården drives i dag sammen 

med sønnen René. 
Peter har været aktiv i politik gennem mange år i Guldborgsung Storkom-
mune og blev ved det seneste kommunalvalg valgt ind med mange person-
lige stemmer, hvilket bekræfter, at han helt naturlig vinder de mennesker, 
han omgiver sig med. Det samme gør sig gældende i jobbet som frøavls- 
konsulent, hvor alle Peters avlere har stor tillid til hans råd og vejledninger. 
Peter er morgenmand, og allerede tidligt fra morgenstunden kan avlerne  
få et råd i telefonen eller i frømarkerne.
I fritiden bliver der tid til et pot billard sammen med ”klubben” i den dertil 
indrettede stue på Bringstrupgaard, men også til jagtoplevelser både med 
jagtgevær og riffel. Ferierne afholdes på ski med børn og børnebørn, eller 
under sydlige himmelstrøg i sol og varme, helst når vinteren er på sit høje-
ste herhjemme. Jubilæet bliver fejret den 2. august ved en reception.

Svingler må fremover højst 
leveres med 12 pct. vand 
Det er et kendt faktum, at frø taber spireevnen over tid. Jo tørrere 
frøet er, desto længere holder det spireevnen, men der er forskelle 
på, hvor længe spireevnen holder sig intakt i de enkelte arter.
Via et større analysearbejdet har vi fundet en klar sammenhæng 
mellem den vandprocent, som frø tørres ned til umiddelbart efter 
høst, og spireevnens holdbarhed i eng-, bakke- og rødsvingel. 
Som en konsekvens heraf er det besluttet, at vandprocenten i  
eng-, bakke- og rødsvingel fremover ikke må overstige 12 pct. ved 
levering. Det betyder i praksis, at man som avler skal tørre råvaren 
ned til maks. 11 pct. umiddelbart efter høst for at sikre, at frøets 
vandindhold ikke overstiger 12 pct. ved senere levering. 


