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Tre sæsoner i træk med god afsætning

Vi har haft tre gode år i træk målt på afsætning. I 2018/19 oplevede 
vi et tørkeår, der gav et ekstra aftræk af frø til genetablering af  
plæner og fodermarker. I 2019/20 blev vi fra foråret ramt af Coro-
na-pandemien, der sendte folk hjem og skabte fornyet interesse 
for havesysler med dertil hørende forbrug af  plænegræs. Denne 
tendens fra havefolket er fortsat i sæsonen 2020/21, som vi nu 
har afsluttet pr. 30. juni.

Vi kan konstatere, at pandemien – ud over de alvorlige og negative 
følger – også har givet grønne fingre. Corona har løftet forbruget af 
græs til private plæner til et nyt niveau, og forbruget i den profes-
sionelle plænegræssektor er fulgt godt med i sæsonen. Anlægs-
sektoren er kørt godt, og de fleste danskere har vist hørt om det 
danske græsfrø til fodboldbanerne under EM-slutrunden. 
Forbruget af græsfrø til landbruget har været fornuftigt, og vi er 
kommet godt i mål med en normal afsætning til dette segment.  
Vores bekymring omkring Brexit er blevet håndteret, og DLF har 
formået at komme igennem overgangsperioden uden en nævne-
værdig indvirkning på forretningen i Storbritannien. 

Vi kan derfor notere os, at sæsonen 2020/21 ender med det  
bedste afsætningsmæssige resultat, som vi indtil nu har set i  
den europæiske forretning. Samtidigt har vi også set et ekstraordi-
nært stærkt marked i Nordamerika, og kombinationen heraf har 
betydet, at kløver- og græsfrømarkedet har været meget fast.

Udsigterne for den nye sæson i 2021/22 ser positive ud. De fore-
gående års flotte forbrug har skabt en forsyningsbalance, hvor vi 

for flere arters vedkommende har lige underkanten af, hvad vi har 
brug for. Prisudviklingen på korn og raps har været positiv, og det 
er med til at lægge fundamentet for et stærkt frømarked, som flere 
forventer vil fortsætte et godt stykke ind i 2022. Sideløbende med 
dette ser vi et stærkt marked i både Nordamerika og Kina med  
positiv effekt for den oversøiske eksport.

Vi håber, at luften går ud af pandemien og ender på et mere hånd-
terbart niveau, og spørgsmålet er så, hvordan forbrugsmønstret 
vil være fremover. 

Vi forventer, plænegræsforbruget til private vil stabilisere sig på et 
niveau, der er lidt større end før pandemien. 
Vi har også et håb om, at afsætningen af frø til de professionelle 
plænegræskunder vil udvikle sig positivt, da der igen er kommet 
god aktivitet på fodbold- og golfbanerne. Desuden bidrager aktivi-
teten i bygge- og anlægssektoren også til en god afsætning. 
Endelig forventer vi, at landbrugssegmentet stadig vil efterspørge 
kvalitetsgræs, der giver en mere ressourceeffektiv produktion af 
mere mælk og kød.  
Oven i dette spiller græs og kløver perfekt ind i den grønne omstil-
ling, hvor vi står et godt sted i forhold til at levere på fremtidens 
løsninger. 

Vel vidende, at fremtiden er svær at spå om, er banen kridtet op til, 
at vi kan se frem mod et godt salg i den kommende sæson. 

Forsat god sommer og god høst.  
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