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Corona-pandemien har konsekvenser for DLF

De seneste uger har vi dagligt, ja næsten time for time, gennem  
medierne kunnet følge, hvordan corona-pandemien trækker sit spor 
gennem landene. 

Forårsmånederne er højsæson og den travleste periode på året, 
hvor vi forsyner landbrugs- og plænekunder med frø til at etablere 
afgrøder og plæner. 
De medarbejdere, der kan, arbejder hjemmefra. På vores produk- 
tionsafdelinger er der fuldt tryk på, og vores medarbejdere gør en 
kæmpeindsats for at rense, pakke og ekspedere frø til kunderne.  
Vi forsøger at passe på hinanden på afstand.
   
I takt med at corona-pandemien udvikler sig, har nogle af de lande, vi 
opererer i, foretaget en vurdering af, hvilke brancher der er nødven-
dige for at holde samfundet kørende, og hvilke der skal lukke ned. 
 
Frøbranchen er – sammen med landbruget generelt – defineret som 
en af de essentielle sektorer at holde i gang, så derfor er DLF ikke 
hårdt ramt af begrænsninger i forhold til at drive vores forretning. 
Konkret opererer vi på en speciel ”license to operate” i USA, Canada 
og New Zealand, og i flere lande skal medarbejdere have en speciel 
tilladelse fra arbejdsgiveren med sig for at kunne komme på arbejde.

Overordnet set lader fodergræsmarkedet til at være ret robust, 
mens der hersker nogen usikkerhed om, hvilke konsekvenser  
corana-restriktionerne kan få for plænegræsmarkedet. Der er ikke 

meget slid på sportsplænerne, når sportsfolkene ikke må spille på 
banerne, og det er uvist, hvordan bygge- og anlægssektoren vil  
reagere på krisen.  

Vi har også set varehuse, der har måttet lukke deres non-food af- 
delinger ned, hvilket ikke just gavner salget. Til gengæld kan man 
håbe på, at haveejerne finder andre muligheder for at købe græsfrø, 
så de kan benytte tiden derhjemme til at komme i haven og få sået 
noget nyt græs i plænen. 

 I Europa ser afsætningen til landbruget ud til at forløbe tilfreds- 
 stillende, mens vurderingen er knap så positiv fremadrettet for  
 den professionelle plænegræssektor

 I Nordamerika kører salget til landbruget fornuftigt i Canada,  
 mens markedet i USA, som i høj grad er et plænemarked, forven- 
 tes at blive påvirket af corona-krisen

 Vender vi blikket mod Sydamerika, der er et udpræget fodergræs- 
 marked, kører salget fornuftigt i Uruguay, men Argentina er ramt  
 af økonomiske problemer

 I Oceanien håber vi at komme nogenlunde helskindet gennem 
 sæsonen, da det primært er et landbrugsmarked.

Corona-pandemien betyder, at der er større usikkerhed omkring 
fremtiden end normalt, og det er uundgåeligt, at det vil få  konse-
kvenser for DLFs afsætning. Vi har til gode at se i de kommende  
måneder, i hvilken udstrækning vi bliver ramt.  
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