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En god start på regnskabsåret 2017/18

Vi har næsten overstået den første halvdel af regnskabsåret 
2017/18. I denne del henter vi normalt 1/3 af det samlede salg, 
mens de kommende seks måneder fra januar til juni står for 2/3. 
I takt med at vi får større tyngde på den sydlige halvkugle, kan vi ikke 
længere bruge de gængse termer, forårs- og efterårssalg, men vi 
kan konstatere, at vi har haft en god start på årets afsætning med 
salgstal, der i alle enheder ligger på niveau med, eller over sidste  
års tal. 

I Nordamerika ligger vi på niveau med sidste års salg, men markedet 
derovre er præget af en lille frøhøst i 2017, og der er knaphed inden 
for flere frøarter. Forventningen til resten af regnskabsåret er posi-
tiv derovre.

På den sydlige halvkugle har vi i Sydamerika haft en stigende af- 
sætning indtil videre i år, mens New Zealand og Australien ligger på 
samme niveau som sidste år. Meget nedbør downunder har haft en 
negativ effekt på efterspørgslen indtil videre.

I Europa ligger vi generelt over sidste års afsætning, bl.a. drevet af 
en stærk efterspørgsel indenfor det professionelle plænegræs- 

marked. Her kan vi klart mærke, at økonomien kører stærkt med  
et højt aktivitetsniveau inden for bygge og anlæg. Generelt kan vi 
endnu ikke mærke, at de stigende mælkepriser slår igennem på  
salget til landbruget, men vi forventer, at det sker snart.

Tilsvarende som situationen er i Nordamerika, har vi i Europa haft en 
frøhøst med udbytter under gennemsnittet. Kombinationen af en 
lille frøhøst og et fornuftigt aftræk betyder, at vi har en fin balance 
mellem udbud og efterspørgsel i de fleste arter, og endda med  
knaphed i et par arter, hvor frøhøsten har skuffet mest. Det er derfor 
positivt, at vi høster på omkring 20 pct. større arealer i 2018 i  
Danmark sammenlignet med høst 2017. 

På årets avlermøder vil vi blandt andet informere om udlægsplanen 
til høst 2018. Den er for de fleste arters vedkommende på niveau 
med eller lidt lavere end høst 2018, men sammenlignet med areal-
erne i 2016 og 2017 er den noget højere, da vi nu har afviklet de 
store lagermængder, vi har ligget over med fra tidligere år.

Vi ser frem til gode diskussioner på avlermøderne, og håber på et 
stort fremmøde. Vel mødt!

Truels Damsgaard
Adm. direktør

”Vi har en fin balance mellem 
udbud og efterspørgsel i 

de fleste arter”




