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Bedriftsbesøg

Lars Korsholm Hansen,  
ny i DLF Amba bestyrelsen
Da Lars overtog driften af Egedesgård i 2008, udformede han en målsætning for bedriften. 
Han ville tilstræbe at ligge i top 10 med sine frøafgrøder. Den målsætning står stadig ved 
magt. Lars blev valgt til DLF AmbA bestyrelsen på generalforsamlingen i oktober 2019

Tanker om andelsvirksomheden
”Andelstanken er dybt inspirerende, men skal 
også udvikle sig i takt med ejerne,” mener Lars. 
”Det er oplagt, at man opnår mest i et fælles-
skab. Firmaer med andre ejerformer skal nu  
engang levere overskud til personer, der står 
uden for virksomheden i modsætning til os  
andelshavere. Man går nøgen ind, og man går 

nøgen ud af andelsselskabet. Sådan har det været for generationerne 
før os, og jeg vil arbejde for, at det fortsætter på samme vis,” siger Lars 
og fortsætter. ”Men man skal selvfølgelig have fordele undervejs ved 
at være andelshaver, som f.eks.

 Dyrkningsmulighed
 Kanal til viden
 Sorter af høj kvalitet
 Gode frøudbytter og en god afregning  

Jeg tolker andelstanken således, at alle kan være med, uden det skal 
koste noget, hvor vi i fællesskab nyder fordele ved samarbejdet, og vi 
forlader samarbejdet på en måde, hvor det kan bestå til fordel for dem, 
som kommer efter os. Tilsvarende som vi efterlader jorden i god kultur 
til næste generation. Avlen skal tildeles efter kriterier, som stiller alle 
avlere så lige som muligt, gamle som unge,” understreger han. 
Kriterierne er retningsgivende og ikke enkeltvis definitive: 

 Loyalitet og fleksibilitet
 Udbytte og kvalitet
 Dyrkningssikkerhed, opbevaring og tørring
 Størrelse

”Det er i DLFs interesse at avlen fordeles rimeligt efter gode princip- 
per, og dem vil jeg være med til at værne om, til gavn for os alle. Jeg har 
altid haft et godt samarbejde med avlskontoret, hvor der både er  
blevet givet og taget,” fortæller Lars.

Frøavl har altid haft første prioritet på Lars Korsholm Hansens plante-
avlsbrug. Det gælder både år hvor prisen er god, men også år med  
lavere priser. Det skyldes, at Stevns er et rigtigt godt område til frøavl, så 
derfor er græsfrø attraktiv i de år, hvor prisen er mindre god. 
”Jeg er godt klar over, at vi får noget af udbyttet foræret ved at bo her på 
Stevns,”, fortæller Lars. ”Vores jordbundsforhold er overvejende god 
dybmuldet og naturligt drænet lerjord på kalkgrund, og så har vi kystkli-
maet, hvor temperaturudsvingene bliver mindre på de kritiske tidspunk-
ter af året. Vi er ligeledes i reglen forskånet for de store nedbørsmæng-
der i høst, som landmænd i andre egne må slås med.”

Glæder sig til arbejdet i DLFs bestyrelse
”Organisationsarbejde har altid interesseret mig, og jeg skal ikke  
lægge skjul på, at en bestyrelsespost i DLF har været en målsætning 
gennem mange år for mig,” erkender Lars. ”DLF er en stor virksomhed 
i dag, hvor jeg som bestyrelsesmedlem nu skal være med til at tage 
ansvaret. Jeg har forsøgt at forberede mig godt ved at lade mig vælge 
til andre tillidshverv.” 
Han har været formand for Stevns, Sydsjælland og Møns Frøavler- 
forening i fem år, og bestyrelsesmedlem i Østdansk Landboforening i 
otte år. I sit bestyrelsesarbejde har Lars altid været den, der forsøger 
at finde en løsning, alle kan blive enige om at bakke op.
”Jeg har altid med interesse sat mig ind i DLFs regnskab og forret-
ningsrapport, og noget af det jeg glæder mig meget til at få større  
viden om er, hvordan PGG Wrightson Seeds bliver integreret i DLF, og 
hvad denne virksomhed kan bidrage med. Jeg er vel vidende om, at det 
at blive valgt som delegeret og til DLFs bestyrelse kræver en indsats. 
Jeg er stolt over at være valgt, og går ydmygt til opgaven. Min holdning 
er, at når man lader man sig vælge, så er det for at bidrage, ellers skal 
man ikke optage pladsen. Mit råd til andre med interesse for bestyr- 
elsen i DLF, er at lave en målrettet strategi så frøavlskollegaerne lærer 
dig at kende og finder ud af, hvad du står for. Så kan du måske blive 
valgt, når lejligheden en dag byder sig.”  fortsættes næste side

Birthe Kjærsgaard
Avlschef 

Østdanmark

Egedesgård ligger ved Lyderslev og er i dag en moderne planteavlsbedrift

Per Raae Hansen
Frøavlskonsulent
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Bestyrelsens beretningBedriftsbesøg

Benchmark sætter fokus på styrker og svagheder
Benchmark-værktøjet, som avlerne har adgang til via DLFs avlerlogin, 
giver mulighed for at sammenligne på landsplan og i lokalområdet. Det 
er et godt værktøj til at måle, hvor man udbyttemæssigt og kvalitets-
mæssigt ligger i forhold til andre. Man skal dog altid huske også at 
tænke langsigtet og regne gennemsnit over flere år, da en  
enkel års nedtur, kan efterfølges af optur det følgende år. I 2018 ramte 
tørken hårdt, mens 2019 til gengæld gav gode frøudbytter. 
Lars har tidligere haft østeuropæisk medhjælp, men er i dag meget 
glad for Jacob Christiansen, som har været ansat det seneste år. 

Fulde potentiale til rådighed 
Egedesgård danner rammen om familien, der består af Eva, Lars og 
deres to børn, Anna på syv og Otto på fem år. Eva arbejder som 
tandlæge, så tiden deles mellem familie og landbrug, som i så 
mange andre familier. 
Bedriften består af 455 ha i omdrift og har gennem de  
seneste 15 år haft en stor andel med frø, byg og hvede. Fra 
starten af blev der nøje analyseret på hvilke arter, der skul-
le satses på i forhold til de naturgivne faktorer. Lars fra-
valgte alm. rajgræs og hundegræs, og valgte at satse på 
hvidkløver, engrapgræs og rødsvingel. Senere kom strand-
svingel med ind i markplanen, og den er fortsat aktuel. 
”Filosofien er, at vi skal få mest muligt ud af den jord, vi alle-
rede har. Med det mener jeg eksempelvis, at alle opgaver er ud-
ført rettidigt, at alle dræn virker, og at man dermed har det fulde 
potentiale til rådighed,” siger Lars. 

Figur 1. Benchmark i hvidkløver og engrapgræs fra 2002 til 2018 på Egedesgård. Prikkerne viser udbytteindex for afgrøden i det enkelte i forhold til DLF totalt (100). 
Tendenslinjerne viser at man er på rette vej

Jacob er meget interesseret i frøavl. Han er helt med på målsætningen
om at være i top 10 på frøafgrøderne, og han bidrager også med for-
slag og idéer til forbedringer. 
”Benchmark-analysen viser mig, at variationen er for stor i hvidkløver 
og engrapgræs,” vurderer Lars. ”Når vi kigger på vores udbytter over 
flere år, tegner der sig nogle udfordringer med etablering af engrap-
græs, styring af dæksæden og korrekt afpudsning. Jeg ser et stort 
potentiale i at stabilisere mine engrapgræs- og hvidkløverudbytter. Til 
gengæld kan vi glæde os over, at vi er blevet bedre til at avle rød- og 
strandsvingel.” 
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År

Lars og hustru Eva med deres to børn er flankeret af Martin Merrild og Mogens 
Jensen, der besøgte Egedesgård i sommers kort tid efter sin tiltrædelse som 
fødevareminister 

Fødevareministeren var begejstret over at få lov til at køre den store 
mejetærsker ved besøget i sommeren 2019  

Vårbyg, Irina 157 ha

Vinterhvede, Informer 144 ha

Hvidkløver, Rivendel 42 ha

Rødsvingel, Capriccio 20 ha

Strandsvingel (foder) Kora 35 ha

Strandsvingel (plæne) Starlett 16 ha

Engrapgræs (plæne) Greenplay 41 ha

Bortforpagtet 20 ha

I alt 475 ha

Figur 1. Afgrødefordeling høst 2020 

fortsættes side 9
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Maskinoversigt

Traktorer 2 stk. Case IH Puma 230 (2014)

Teleskopklæsser Case IH Farmlift 742 (215)

Mejetærsker
Case IH AF8230  m/Case IH 3152, 35 fods 
sejlskærebord (2014)

Pick-up bord
Case IH 14M21, 14 fods, MacDon Swath  
Master (2008)

Skårlægger
Dolly m. 2 BCS Duplex Gold Stone &  
NK skårruller (2013)

Skiveslåmaskine Krone EasyCut 400  (2015)

Slagleklipper Spearhead Trident 7600 HD (2009)

Markprøjte
Hardi Commander I 4400 Twin Force,  
28 meter (2007)

Gødningsspreder Bredal F8 (2007)

Såmaskine
Amazone AD-P 403 Super  med C-Drill 4000 
frøsåkasse (2007)

Plov, såbeds- 
harve, tromle

Kverneland PW100-28 6+3 (2007),  
Väderstad Agressive NZA 1000 (2009), 
Väderstad Rexius RS 1020 (2008)

Diverse 

Mobilkompressor IngerSoll Rand P180WD (1991), 
Halmrotorrive Krone Swadro 907 (2008),  
Ranch Systems tørreristyring på tre 
tørringsanlæg (2018)

Præcisionsarbejde i udlægsmarken
Alfa og omega i al planteproduktion, men i særdeleshed i frøavl, er en 
god og sikker etablering. ”Her øver vi os, ” siger Lars og giver dermed 
også udtryk for, at der er plads til forbedring. 
”Vores frøudstyr til såmaskinen er et af de steder, hvor vi kan blive 
bedre. Vi har igen i år mistet vores engrapgræsudlæg, og det er for- 
færdelig ærgerligt,” konstaterer han. Målet er at alle udlæg lykkes og 
får en optimal start, så der bliver arbejdet med at placere udlægget og 
dæksæd på dobbelt rækkeafstand. Frøet skal i jorden i den rette  
dybde, og jorden skal trykkes til efterfølgende. Der bliver også arbej-
det på teknik til at placere gødning præcis i frørækken, så udlægget får 
kvælstof fra start og ukrudtet mellem rækkerne ikke bliver fodret  
unødigt med gødning. 

Udfordringer med færre ukrudtsmidler
Lars tænker også meget over, hvordan han fremover kan holde frø- 
afgrøderne rene, med et mindre udvalg af herbicider. Her er ingen  
nemme løsninger, men håbet er, at vi kan fastholde de samme frø- 
arter i Danmark. Renholdelsen bliver formentlig en kombination af 
målrettet sprøjtning og mekanisk renholdelse, og en af konsekven-
serne kan meget let være, at hvidkløver og engrapgræs ikke længere 
kan følges ad i sædskiftet. 

Afpudsning – en vigtig opgave
Hidtil er afpudsning af frømarkerne sket med en Spearhead slagle- 
klipper, som nu står for udskiftning, men fabrikatet er endnu ikke  
endeligt afgjort. Afpudsning er en vigtig opgave, og her er det vigtigt  
at have den fornødne kapacitet til at opfylde målene om rettidighed. 

Alle de skårlagte 
afgrøder samles op 

med pick-up bord

Sikke nogle plader! Hjemmekonstruerede frøsko til brug i frøtørreriet, så frøet 
ikke komprimeres

Årvågen med høst og efterbehandling
Skårlægning, høst og efterbehandling er kulminationen på frøavlen, 
hvor meget kan tabes og meget kan vindes. Hvidkløver og engrapgræs 
skårlægges med to BCS slåmaskiner, der er monteret på en Dolly, 
mens strandsvingel skårlægges med en selvkørende skårlægger fra 
maskinstation. Skårlagte afgrøder høstes med pick-up bord. Så snart 
frøet er på vogn, køres det hjem og lægges på planlager, hvor tørring og 
nedkøling påbegyndes så snart, der er læsset af for at sikre en høj  
spireevne. Straks efter indlægning udjævnes frøbunken, og nedtør-
ringsprocessen overvåges løbende og helt frem til levering. Når et 
parti er færdighøstet måles det op, og forsynes med ID-mærkater og 
leveringsedler, så der er styr på partierne frem til levering. 
Den konstante trang til at optimere planteavlen er karakteristisk for 
Lars. Og ambitionen om at ligge i toppen med frøafgrøder er intakt. 
Selv om frøavlen giver nogle udsving årene imellem, giver det seje 
træk med at forbedre dyrkningssikkerhed og kvalitet resultater for 
det nye bestyrelsesmedlem i DLF.  

Sådan ser en buket hvidkløver med omkring 70 procent modne frøhoveder ud, 
når den er klar til at blive skårlagt 
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