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Truels Damsgaard trådte sine barnsben på en land- 
ejendom i Thy. Heroppe tog han også sin studenter- 
eksamen og fandt sin livsledsager, Dorte. 
Karrieren startede i ØK, hvor han i en periode var ud- 
stationeret i Italien.
Truels blev i 1984 ansat i Trifolium-Silo, hvor han  
virkede sammen med salgsdirektør Mogens Ras- 
mussen og tog en HD i udenrigshandel  på Handels- 
højskolen. Kort efter dannelsen af DLF-TRIFOLIUM  
i 1988 blev han udnævnt til eksportsalgsdirektør,  
og i 1995 blev han medlem af direktionen sammen  
med den daværende administrerende direktør, Aksel 
Nissen og Mogens Rasmussen.
Da Aksel Nissen takkede af som administrerende 
direktør i 2006, var det helt naturligt, at bestyrelsen 
pegede på Truels Damsgaard som ny administrerende 
direktør.
Truels har altid haft en meget klar vision for DLF. DLF 
skal være en aktiv spiller indenfor frø- og plante- 
forædling. Gennem tiden som salgsdirektør stod han 
i spidsen for opbygningen af et stærkt internationalt 
salgsnetværk, som har dannet grundlaget for det 
globale netværk, vi har i dag. Siden han tiltrådte som 
administrerende direktør i 2006, har blikket været 
rettet mod det globale marked og på, hvordan DLF 
kan videreudvikles gennem konsolidering og en øget 
værditilvækst i frømarkedet. 
Truels har altid haft et godt blik for at skabe værdi- 
tilvækst i DLF. Forskning og udvikling er højt priori- 
teret  og nøglen til det stærke produktsortiment, DLF 
stiller med i dag. Et vedblivende fokus på alle led i 
koncernen skaber den konkurrencekraft i selskabet, 
som gør at man vinder ordrer og dermed sikrer sin 
placering som verdens største indenfor kløver- og 
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græsfrø. 
DLF-koncernen har været igennem en imponerende 
udvikling de sidste 30 år, hvilket har gavnet de 
danske frøavlere og ejere betydeligt. Truels har en 
stor andel i den strategiske og visionære drivkraft 
bag denne udvikling og har gennem sit enorme 
netværk og sin ledelsesstil forenet kræfterne i 
selskabet til det DLF, vi kender i dag som global 
markedsleder. 
Truels udmærker sig ved rollen som en lyttende hold- 
leder, der formår at bringe de fagligt nødvendige 
kompetencer i spil, så grundlaget er på plads, når der 
skal træffes beslutninger. Han har gennem en dedi- 
keret indsats og flid formået at inspirere sine 
omgivelser og dermed skabt tillid og respekt til DLF 
hos både andelshavere, kunder, medarbejdere og 
kolleger i frøbranchen.
Han deltager gerne i politiske fora, som har indflyd- 
else på frøforretningen. Han har således i en periode 
været præsident for ISF (International Seed Federa- 
tion) og deltager i dag i branchepolitiske fora hos L&F.
Den store indsats har resulteret i, at Truels i 2015 
blev udnævnt til ridder af Dannebrogordenen som 
følge af at have bragt DLF og dansk frøavl til at være 
en global succes. Ligeledes blev han hædret med 
præstationsprisen i 2016 for at være strategen, der har  
sikret dansk frøavl verdensomspændende succes.
Bestyrelsen og undertegnede er yderst taknemme- 
lige for den indsats, som Truels har leveret indtil nu, 
og vi glæder os til det fortsatte fælles arbejde.
Personligt vil jeg takke Truels for et stærkt, tillids- 
fuldt og inspirerende samarbejde. Et stort tillykke 
med dagen!
 Christian Høegh-Andersen

Mr. Seed fylder 60 år

Vores administre-
rende direktør, 
Truels Damsgaard, 
runder et skarpt hjørne 
den 21. november i år
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50 ÅRS FØDSELSDAG 
Produktchef Gurli Klitgaard, Højme kan fejre 
sin 50 års fødselsdag den 31. oktober. Gurli 
har været produktchef i DLF de seneste 
seks år og har under konceptet, ”Mere Mælk 
med DLF,” opbygget et stærkt netværk og 
kontaktflade til professionelle mælkepro- 
ducenter, DLF Græspartnere, og rådgivere i 
landbruget. Her er hendes store erfaring og 
viden om grovfoderproduktion og husdyr- 

ernæring efterspurgt, sammen med hendes evne til at forklare sam-
menhængene i øjenhøjde med alle. 
Hun har stået for opbygningen af DLFs fire grovfodercentre, der sætter 
fokus på hvordan mælkeproducenterne kan deres økonomi med en høj 
selvforsyning med græs. Inden hun kom til DLF var hun planteavlsråd-
giver med speciale i kvægfodring i Nordthy, Silkeborg og Viborg.

Nyt om Navne

DLF afprøver gensaksen 
i nyt forskningsprojekt

Undertiden fører små variationer i genetikken rigtig gode egenska- 
ber med sig, og det er nok de færreste af os, der tænker på, at det  
er forholdsvis få mutationer, der kontrollerer fordøjeligheden i 
grovfoder.
Nogle af disse mutationer opstår spontant i naturen. Andre kan 
induceres gennem en kemisk behandling. Men disse former for 
mutationer laver tilfældige ændringer i planternes genetik, og 
chancen for at finde de gode mutationer kræver lige dele held og tid. 
I det mindste indtil for nylig, hvor præcisionsforædlingen så dagens 
lys. Denne metode udnytter et bakterielt forsvarssystem, kaldet 
CRISPR/Cas9, til at inducere mutationer meget præcist i plantens 
genetik. Hvis man allerede ved, hvilke gener, der styrer de ønskede 
egenskaber, kan man designe systemet til kun at lave én mutation i 
disse gener.
DLF har de seneste år opnået stor viden om, hvilke gener der er 
ansvarlige for foderkvalitet. Gennem intense screeninger har 
forskerne identificeret mutationer i biosyntesen af lignin, som har 

en gavnlig effekt på fordøjeligheden. Men der er mange flere, og som 
alternativ til fortsat at lede vil forskerne nu i samarbejde med tre 
andre danske forædlingsfirmaer og tre universiteter undersøge 
mulighederne for at skabe de ønskede mutationer med CRISPR/
Cas9. 
Projektet heder ”ReTraQue” (Resistance-Traits-Quality), og det vil im- 
plementere teknologien i hvede, byg, kartoffel, rajgræs, og lucerne. 
De primære mål for DLF er at forbedre udbyttet og fordøjeligheden i 
rajgræs og lucerne.
Projektet, der har modtaget støtte fra InnovationsFonden, løber over 
fem år og har et samlet budget på 41,8 mio. kr.  

60 ÅRS FØDSELSDAG 
25. oktober 2018
Fin Ulrik Simonsen, lagerarbejder, Nr. Alslev
10. november 2018 
Morten Greve Pedersen, Planteforædler, Store Heddinge
28. november 2018
Tommy Gustav Johansson, Lagerarbejder, Benløse

Selv om EU-Domstolen har besluttet, at afgrøder forædlet med gensaksen CRISPR/Cas9 skal underkastes 
samme regler som GMO, håber Danmark at speede planteforædlingen op med netop denne teknik 

50 ÅRS FØDSELSDAG 
Avlsleder Hans Jørgen Holst, Roskilde run-
der 50 år den 16. november. Hans Jørgen 
kom til DLF i 1997, og han var med til at op-
bygge avlskontoret i Benløse sammen med 
Birthe Kjærsgaard. Han kender de fleste frø-
avlere på Sjælland, og mange avlere har 
nydt godt af hans hjælp til at udrede spørgs-
mål i forbindelse med kontrakter og avl. I 
2014 blev Hans Jørgen udnævnt til avlsle-

der med ansvar for planlægning og basisfrø, og han skiftede arbejds-
plads til hovedkontoret i Roskilde. Her bidrager han med sin store viden 
og gode evner til at løse opgaver både i Danmark og internationalt. 


