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En anderledes og indholdsrig sæson

Vi er ved at være igennem endnu en indholdsrig sæson. Sidste års 
høst er leveret og renset, og avlerafregningerne er sendt ud til vores 
frøavlere.  Resultatet af årets høst i de enkelte arter kan du læse 
mere om i artiklen på side 8-9.

Indtjeningen i frø dækker over betydelige variationer i priser og ud-
bytter gennem årene. Den stabilitet i indtjeningen, som vi nu gen-
nem en årrække har set, er resultatet af et frømarked, hvor balancen 
mellem udbud og efterspørgsel har været relativ stabil, og hvor DLF  
i samarbejde med sine ejere har stået og fortsat vil stå på mål for  
en ansvarlig udlægspolitik.

Vi har afregnet avlerne med 13.800 kr. pr. ha i gennemsnit, og med  
et DB 1 på 9.800 kr. pr. ha placerer frøhøsten 2019 sig pænt i rækken 
af høstår, hvor dækningsbidraget i frø har været omkring 10.000 kr. 
pr. ha. Selv om indtjeningen således er nogenlunde intakt, markerer 
afregningsprisen pr. kilo et fald i forhold til 2018. Sæsonen 2019/20 
har nemlig på flere parametre været meget anderledes end den  
forrige sæson.

En tørkepræget og lille høst i 2018 gav luft på lagrene og fart i pri-
serne, og i visse arter var der udfordringer med at forsyne kunderne. 
Høsten 2019 har derimod vist sig fra sin gavmilde side, og vi kan 
glæde os over høje udbytter i de fleste arter og en dansk frøhøst, der 
satte rekord i mængde. 

Afsætningen i forrige sæson overraskede positivt med et ekstra for-
brug til reetablering af tørkeramte græsmarker og plæner. I indevæ-
rende sæson har efterspørgslen på frø været mere gennemsnitlig. 
Dog har nedlukninger og restriktioner i forbindelse med Corona- 
pandemien sat sine spor på flere af vores vigtige markeder og med-
ført et fald i forbruget i flere lande. 

Som jeg omtalte i det forrige nummer af dette tidsskrift, er der større 
usikkerhed om fremtiden end normalt. Den økonomiske recession 
ser ud til at medføre at fald i BNP på 5-10 pct. i de lande, hvor vi  
afsætter størstedelen af vores frø, inklusive vores nære hjemme-
marked. Det vil med stor sandsynlighed få konsekvenser for købe-
kraften og dermed vores afsætning i nogle af de segmenter, hvor 
vores frø bliver anvendt.

Vi er nu i gang med en budgetproces, og tilbagemeldingerne fra flere 
af vores forretningsenheder lyder på, at forventningerne til ind- 
tjening er lavere i den kommende tid. Vi vil navigere bedst muligt 
gennem krisen og positionere os til at udnytte de muligheder, der vil 
gøre os i stand til at komme stærkere ud på den anden side.      
  
Jeg er overbevist om, at vores forretningsgrundlag som frøvirk- 
somhed forbliver intakt, og at den aktuelle krise ikke vil disrupte  
vores forretning på lang sigt.  
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