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Efter 16 år som adm. direktør i DLF-koncer-
nen, træder Truels Damsgaard tilbage og 
overlader pr. 1. november 2022 styringen til 
Søren Halbye.
DLF er under Truels Damsgaards ledelse 
vokset fra at være en ledende græsfrøvirk-
somhed i Europa til i dag at være global 

markedsleder med planteforædling, produktion og salg af 
kløver- og græsfrø. Desudover er forretningsområdet løbende 
blevet udvidet, og virksomheden har i dag endvidere en markant 
position indenfor sukkerroefrø, en stærk tilstedeværelse i grønt- 
sagsfrøbranchen og et godt fodfæste inden for læggekartofler.
 

Søren Halbye startede i DLF som salgs- og 
marketingdirektør i 2006. I 2012 indtrådte 
han i den øverste koncernledelse, og siden 
2019 har han været ansvarlig for forretnings-
aktiviteterne i Europa, Kina og Rusland og 
siden marts 2022 også for Sydamerika.

Bestyrelsesformand i DLF AmbA, Christian Høegh-Andersen, 
glæder sig over, at generationsskiftet er sikret:
”Med Truels Damsgaard ved roret har DLF haft en fantastisk 
vækst, der er opnået takket være klare strategier og effektiv 
eksekvering, fokus på lønsomhed og et tillidsfuldt forhold til 
bestyrelsen og ejerne. Denne rejse glæder vi os til at fortsætte 
med Søren Halbye, som kender virksomheden indefra, og som 
har de bedste forudsætninger for at sikre kontinuiteten på 
toplederposten i DLF”.

25 års jubilæum

20. oktober 2022
Morten Andersen, CFO, Roskilde

Generationsskifte i toppen af DLF
Efter 25 år i DLF-koncernen har CFO Morten 
Andersen valgt at stoppe ved årets udgang. 
Hans afløser bliver Allan Bødskov Andersen, 
som er tiltrådt DLF den 1. september. 
Han overtager posten som CFO den 1. 
november og indtræder som medlem af 
direktionen i DLF.

Morten Andersen har siden 1997 stået i spidsen for DLFs finans- 
og IT-funktioner, hvor han med sikker hånd har ledet koncernens 
finanser og taget del i den strategiske og forretningsmæssige 
udvikling af DLF. Han har blandt andet opbygget solide rapporte-
ringsrutiner og en global IT platform, som er vigtige værktøjer, der 
sikrer transparens og giver et godt overblik over koncernens 
mange selskaber og aktiviteter verden rundt.

Allan Bødskov Andersen kommer fra Ørsted 
A/S, hvor han har været ansat i økonomi- 
divisionen siden 2006. Her har han senest 
haft CFO-ansvaret for koncernens onshore- 
aktiviteter som vind- og solenergi samt 
energilagringsprojekter i Europa og USA,  
og derudover har han stået i spidsen for 

koncernens investorrelationer. Allan Bødskov Andersen er cand. 
oecon. og har en PhD i finansiering fra Aarhus Universitet.

NYT OM NAVNE

60 års fødselsdag

14. oktober 2022
Helle Petersen, Frøavlskonsulent, Lolland
Helle kommer oprindeligt fra en gård på 
Sydsjælland og har altid haft sin interesse 
inden for landbruget og frøavlen. Allerede 
under sin uddannelsen var Helle i praktik som 
forsøgsmedarbejder på Dansk Planteforæd-

ling. Interessen for frø mundede ud i en konsulentstilling i DLF, 
først i flere områder på Sjælland og i dag på Lolland. Ud over sin 
store viden om frøavl er Helle særdeles omhyggelig og nøjagtig 
med de opgaver, der skal løses. Hun er en alle tiders kollega, der 
altid er hjælpsom og loyal. Ud over sin avlerkreds varetager Helle 
administrative opgaver som fx placering af basisfrøavl og tildeling 
af basisfrø i Østdanmark.  

20. oktober 2022
Kim Jørgensen,  
Lagerarbejder, Højme 

9. november 2022
Anne-Marie Damm, 
Analyseassistent, Roskilde

40 års jubilæum

20. november 2022
Preben Ejgil Clausen, Lagerarbejder, Hedensted 

15. november 2022
Kim Søgaard,  
Medhjælper, Randers 

3. december 2022
Claus Erik Nielsen, 
Logistikassistent 


