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Delegeretmøde i Vingsted

Bestyrelsesformand Christian Høegh-Ander-
sen noterede sig, at mens vejrforholdene så 
ganske fine ud i forhold til den kommende frø-
høst, var rammevilkårene for landbruget en 
mere skyet affære. De politiske udmeldinger 
kan komme til at betyde et stor forandring i 
den måde, vi dyrker landbrug på, der er behov 
for at DLF vægter forskning og udvikling  end-

nu højere, for at landbruget kan levere på klimadagsordenen med 
gode løsninger til både miljø og klima fra DLF.

God korpsånd blandt medarbejderne 
Truels Damsgaard, adm. direktør, fortalte om de udfordringer, der har 
fulgt i kølvandet på nedlukninger og restriktioner. Med 2000 kolleger 
i 22 lande er det et problem, når topledelsen ikke kan møde medar-
bejderne fysisk, og det bliver vanskeligere at få en tæt og god dialog 
med nye ledere. Overordnet set måtte han erkende, at frøbranchen 
var sluppet godt igennem Corona-året, og han roste medarbejderne 
for den korpsånd, der var blevet udvist for at få forretningen til at 
køre. Det gjaldt ikke mindst de timelønnede medarbejdere på vores 
produktionsafdelinger, der har stillet op på arbejdspladsen hele  

Vingsted Centret ved Bredsten var rammen om sommerdelegeretmødet den 10. juni, hvor omkring 
120 delegerede fik et godt indblik i, hvordan DLF-koncernens forretningsområder har klaret sig 
igennem en sæson, hvor Covid-19 pandemien har sat et stort aftryk på forretningsmulighederne

vejen igennem for at få produceret varer til kunderne. Han kunne 
også fortælle, at rekruttering og talentudvikling har stor prioritet, og 
at DLF investerer mere i HR for at sikre, at vi har en professionel  
proces omkring organisationen. 
Søren Halbye, koncerndirektør for salg og marketing, gav en status 
på afsætningen i det europæiske marked. Der har været tryk på ked-
lerne, og sæsonen har givet den største afsætning i Europa nogen-
sinde. Populært sagt har et af senfølgerne af Corona været grønne 
fingre. Rullegræsproducenterne har haft meget travlt og især på det 
private plænegræsmarked har efterspørgslen været stor på frø til 
plæner og til biodiversitet. Han kunne konkludere, frømarkedet har 
det godt, og at udfordringerne nu ligger i at få den nye høst gjort til-
gængelig for kunderne i en fart og holde momentum med salget. 

15.000 kr. pr. ha i gennemsnit 
Avlsdirektør Jørn Lund Kristensen redegjorde for økonomien for frø-
avlerne og kunne konstatere, at DLF i gennemsnit havde udbetalt 
godt 15.000 kr. pr. ha for 2020 frøhøsten. Han fortalte, at DLF var 
aktiv i flere projekter omkring digitalisering og ny teknologi, der på 
sigt skal hjælpe os med at fastholde en solid frøavlsbase i Danmark.

Tilpasning af antallet af delegerede
Formanden tog derpå hul på en debat om medlemsdemokrati og  
repræsentation. Der har ved flere avler- og delegeretmøder været 
foreslået, at man burde kigge på antallet af delegerede i DLF. Det er 
20 år siden, at der blev indført et fast delegeretantal på 150, og 
strukturudviklingen har i de to følgende årtier betydet, at antallet af 
aktive avlere nu cirka er halveret. Der var en god debat omkring  
repræsentation, rollefordeling, forankring og involvering af de dele-
gerede, og en bred opbakning til, at en mindre delegeretkreds kan 
skabe større engagement og interesse. Bestyrelsen vil på den bag-
grund arbejde på at have et forslag klar til beslutning på den kom-
mende generalforsamling i oktober.   
Efter delegeretmødet gav Klaus K. Nielsen et status på nye foræd-
lingsteknikker – læs mere om dette emne på næste side.  

Stig Oddershede
Kommunikationschef

Den nye avlsdirektør Jørn Lund Kristensen var på podiet, og hans forgænger 
Anders Mondrup fik en flot buket blomster med hjem (billede s. 2)
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