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Ledelsesberetning 

Fondens formål 
Frøafgiftsfondens formål er at styrke mark- og havefrøbranchens udviklingsmuligheder og konkur-
renceevne.  
 
Fonden er reguleret i henhold til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger 
om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for 
landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 (landbrugsstøtteloven).  
 
Til finansiering af aktiviteterne opkræver Frøafgiftsfonden produktionsafgifter for græs-, kløver- og 
grønsagsfrø i henhold til gældende bekendtgørelse. Afgiften beregnes på baggrund af det samlede 
afregningsbeløb, der kontraktmæssigt tilkommer avleren inden fradrag af omkostninger til tørring og 
rensning, men før tillæg af merværdiafgift. Det påhviler køberen (frøfirmaet) at tilbageholde afgiften 
ved den endelige afregning med avleren senest den 11. juni og senest 3 uger herefter at indbetale 
afgiften til Frøafgiftsfonden. Derudover modtager Frøafgiftsfonden tilskud fra Promilleafgiftsfonden 
for landbrug, hvis midler består af en delvis tilbageførelse af statens pesticidafgiftsprovenu. 
 
Fonden ledes af en bestyrelse med 9 medlemmer, som består af seks repræsentanter for landbruget 
og tre repræsentanter for offentlige interesser. Repræsentanterne for erhvervet er udpeget af føde-
vareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Brancheudvalget for Frø, Dansk Havefrøav-
lerforening, Dansk Frøhandlerforening, Foreningen af danske Havefrøgrossister, Økologisk Lands-
forening og Landbrug & Fødevarer. Repræsentanterne for offentlige interesser er udpeget af fødeva-
reministeren efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Det Frie 
Forskningsråd.  
 
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hoved-
formål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdoms-
forebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-
programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som fødevareministeren godkender. 
 
Fondens budget for 2014 
Fondens basisbudget for 2014 blev fastlagt af Fondens bestyrelse i september 2013. Bestyrelsen 
budgetterede med et samlet rådighedsbeløb på 4.176 t.kr. inkl. overførslen fra forrige år. Indtægter-
ne fra produktionsafgifterne på 2.150 t.kr. blev baseret på en afgift på 2 promille af afregningsbeløbet 
og en forventning om højere værdi af 2013-høsten sammenlignet med 2012. Promilleafgiftsfonden 
bevilgede 1.800 t.kr. til Frøafgiftsfonden.  
 
Bestyrelsen bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammenlagt 4.098 t.kr. Med samlede 
budgetterede udgifter på 4.113 t.kr. blev der budgetteret med en overførsel til 2015 på 63 t.kr. sva-
rende til 1,5 pct. af årets udgifter.  
 
På baggrund af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet et basisbudget for 2014, som blev 
sendt til Fødevareministeriet med henblik på godkendelse. NaturErhvervstyrelsen meddelte ved mail 
af 26. november 2013, at basisbudgettet var godkendt uden bemærkninger.  
 
I forhold til det godkendte budget for 2014 er tilskuddet til fondsadministration samt udgifterne til ge-
nerel fondsadministration ikke indeholdt i seneste godkendte budget i oversigten over indtægter og 
udgifter i fondens årsregnskab. Dette som følge af, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt, at ind-
tægter og udgifter ved fondsadministration afholdt af Brancheudvalget for Frø ikke er en del af års-
regnskabet. 
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Et tilskud, som Frøafgiftsfonden havde bevilget for kalenderåret 2013 til Videncentret for Landbrug 
(SEGES) P/S, blev ikke udnyttet fuldt ud. Fonden genbevilgede i alt 85 t.kr. til 2014 med henblik på 
gennemførelse af de planlagte 2013-projektaktiviteter i 2014. Det drejede sig om projektet: Gød-
ningsstrategi til økologisk rajgræs. Som følge af ovennævnte genbevilling steg den samlede bevilling 
til Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S fra 1.674 t.kr. til 1.759 t.kr. 
 
Ovennævnte ændringer betød, at Frøafgiftsfondens samlede bevillinger i 2014 steg fra 4.098 t.kr. til 
4.183 t.kr.  
 

 
Budget Revideret budget 

  1.000 kr. 1.000 kr. 
Aarhus Universitet 2.305 2.305 
Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 1.674 1.759 
Københavns Universitet  119 119 
I alt  4.098 4.183 
 
Der blev ikke indsendt et ændringsbudget for 2014 til Fødevareministeriet, jf. kapital 2 i administrati-
onsbekendtgørelsen, som angiver betingelserne for, hvornår der skal indsendes ændringsbudgetter. 
 
Årsregnskabet for 2014 
Frøafgiftsfondens årsregnskab for perioden 1. januar – 31. december 2014 er udarbejdet efter reg-
lerne i bekendtgørelse nr. 1099 21. september 2010 om administration og revision af promille- og 
produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
Regnskabet viser en overførsel fra forrige periode på 419 t.kr. De realiserede indtægter fra produkti-
onsafgifterne udgør 2.527 t.kr. Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 1.800 t.kr. An-
den indtægt består af en tilbagebetaling fra Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S. I Frøafgiftsfon-
dens regnskab for 2013 er tilskuddet til Videncentret (SEGES) indregnet og udbetalt på baggrund af 
oplysningerne i tilskudsregnskaberne, hvori omkostningerne til ekstern bistand fra AgroTech A/S var 
medregnet til markedspris. NaturErhvervstyrelsen har siden hen besluttet, at omkostningerne for så 
vidt angår projekterne under Erhvervsudviklingsordningen skulle beregnes til kostpris. Dette har 
medført en reduktion af bevillingen til Videncentret (SEGES) i 2013 på 20 t.kr., og at Videncentret 
(SEGES) i 2014 derfor har foretaget en tilsvarende tilbagebetaling til Frøafgiftsfonden. AgroTech 
A/S’ ejerforhold er ændret med virkning fra og med 4. april 2014. 
 
Frøafgiftsfondens samlede indtægter udgør dermed 4.766 t.kr. i 2014.  
 
De samlede indtægter udviser en stigning på 590 t.kr. svarende til 14 pct. i forhold til det godkendte 
basisbudget. Stigningen skyldes dels en højere overførsel fra forrige år, dels højere indtægter fra 
produktionsafgifterne end budgetteret.  
 
Regnskabet viser, at Frøafgiftsfondens samlede bevillinger i 2014 udgør 3.689 t.kr. mod budgetteret 
4.183 t.kr. Det skyldes, at to tilskudsmodtagere har ikke fuldt ud anvendt de bevilgede tilskud: 
 
Aarhus Universitet  248 t.kr. 
Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S  246 t.kr. 
I alt   494 t.kr. 
 
Der er i næste afsnit redegjort for, hvorfor tilskudsmodtagerne ikke fuldt ud anvendte de bevilgede 
tilskud.  
 
Udgifterne til fondsadministration i form af revisionsudgifter udgør 15 t.kr. Fondens samlede udgifter 
udgør 3.704.t.kr., hvilket giver en overførsel på 1.062 t.kr. til 2015 svarende til 28,7 pct. af årets ud-
gifter.  
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Fonden er opmærksom på, at der er tale om en overførsel over 10 pct.  I basisbudgettet var der bud-
getteret med en overførsel på 63 t.kr. svarende til 1,5 pct. af udgifterne. Stigningen i overførslen til 
2015 skyldes dels højere indtægter, dels et mindre forbrug af 2014-bevillingerne end budgetteret. 
Fonden har imødekommet en ansøgning om genbevilling på 248 t.kr. fra Aarhus Universitet med 
henblik på at gennemføre planlagte 2014-projektaktiviteter i 2015.  
 
Fondens anvendelse af midlerne i 2014 
Frøafgiftsfonden har i 2014 ydet tilskud til 14 projekter inden for hovedformålene Forskning og for-
søg, Rådgivning og Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. 
 
Frøafgiftsfondens tilskudsmodtagere er Aarhus Universitet, Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 
og Københavns Universitet.  
 
Aarhus Universitet:  
Universitets samlede tilskud udgør 2.057 t.kr. fordelt på syv projekter.  I forhold til den samlede bevil-
ling på 2.305 t.kr. er der tale om et mindre forbrug på i alt 248 t.kr. Projektet: Efterårsudlæg i renbe-
stand – frøgræs blev ikke igangsat i 2014. Det skyldes, at det forsøgsareal, som den projektansvarli-
ge fik tildelt til forsøget, var uegnet til formålet pga. rodukrudt. Universitet har fået genbevilget tilskud-
det på 248 t.kr. med henblik på at gennemføre de planlagte 2014-aktiviteter i 2015.  
 
Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 
Det samlede tilskud udgør 1.513 t.kr. fordelt på fem projekter. I forhold til den samlede bevilling på 
1.759 inkl. genbevillingen på 85 t.kr. er der tale om et mindre forbrug på 246 t.kr. Det skyldes et min-
dre forbrug på fire projekter.  
 
Københavns Universitet 
Universitetets samlede tilskud udgør 119 t.kr. til et projekt. Det bevilgede tilskud blev anvendt som 
bevilget.  
 
De støttede projekter er fagligt omtalt i noterne til de supplerende oplysninger. 
 
Effektvurdering af udvalgte projekter i Frøafgiftsfonden  
Med henvisning til § 21, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration 
og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet har 
fonden vurderet effekten af to projekter, der er støttet i 2014. 
 
1. Aarhus Universitet: Kvælstof til forårsafpudset rajgræs  
I forbindelse med undersøgelser om anvendelse af vækstreguleringsmidlet Moddus i almindelig raj-
græs tydede foreløbige resultater på, af effekten af vækstreguleringsmidlet afhang af mængden af 
bladmasse i afgrøden på sprøjtetidspunktet. Projektets formål var at undersøge kvælstofbehovet i to 
sorter af rajgræs, som var forårsafpudset forud for vækstregulering og således bestemme effekten af 
vækstregulering ved reduktion af bladmassen. 
 
Med henblik herpå er der gennemført forsøg. To sorter af almindelig rajgræs; Foxtrot og Glencar, 
som repræsenterer to sorter med forskellig biomasseproduktion, blev udlagt i vårbyg. I frøprodukti-
onsåret blev der tildelt forskellige mængder kvælstof i kombination med eller uden afpudsning. Plan-
teklip og afpudsninger blev foretaget gennem vækstsæsonen i foråret, og det høstede materiale blev 
analyseret for tørstof og kvælstof status (% af tørstof). Kvælstofoptagelsen (kg/ha) blev efterfølgende 
beregnet.  
 
Projektets resultater er vist ved vintermøde og sommermarkvandring for frø- og landøkonomisk kon-
sulenter.  
 
Projektet har bidraget med viden om sammenhæng mellem afgrødens biomasse og effekten af 
vækstregulering. Implementering af metoden til at bestemme afgrødens behov for kvælstof er stadig 
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på udviklingsstadiet. Hvis metoden implementeres i frøavlen, kan det i nogle år give frøavlerne et be-
tragteligt merudbytte ved tilførsel af supplerende kvælstof, mens det i andre år kan give en besparel-
se i anvendelse af kvælstof, hvis kvælstof ikke er den begrænsende faktor. 
 
2. Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S: Gødningsstrategi i økologisk rajgræs 
Formålet med projektet var at styrke den økologiske dyrkning af græsfrø - og her primært alm. raj-
græs - ved at udarbejde nye gødningsstrategier, der er tilpasset økologiske forhold. Den økologiske 
branche arbejder for en udfasning af konventionel husdyrgødning i økologisk jordbrug, hvorfor gød-
ningsstrategien skal tilpasses forholdene efter en udfasning.  
 
Med henblik herpå er der i 2014 gennemført fire markforsøg hos økologiske frøavlere, hvor der er 
afprøvet gødningstyper, udbringningstidspunker, mængder af kvælstof pr. ha, udbringningsmetoder, 
strategi med todelt gødskning og strategi med højt kvælstofniveau og afpudsning i stadie 31. På 
baggrund af resultaterne fra forsøgene er der udarbejdet en række anbefalinger til gødskningsstra-
tegier for økologisk rajgræs til brug for de økologiske frøavlere. Resultaterne er blevet præsenteret 
på markvandringer, møder og kongresser. Desuden er resultaterne formidlet i artikler i fagblade og 
på LandbrugsInfo. Som et yderligere supplement er resultaterne desuden formidlet gennem udarbej-
delsen af videoer om gødskning af økologisk rajgræs 
 
Resultaterne understøtter de professionelle økologiske frøavlere med ny viden. Det vurderes, at en 
implementering af anbefalingerne vil give en mere rentabel og stabil økologisk produktion af græsfrø 
blandt andet gennem større udbytter i økologisk frødyrkning og bedre udnyttelse af den økologiske 
gødning, som er en begrænset ressource i økologisk jordbrug.  
 
Samlet set forventes det, at resultaterne vil bridrage til, at den økologiske dyrkning af frøgræs i 
Danmark, fortsat kan være med i front på verdensplan og dermed bevare muligheden for denne høj-
værdi niche for danske landmænd.      
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Frøafgiftsfonden 
 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Frøafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, 
der omfatter anvendt der omfatter anvendt regnskabspraksis, indtægter og udgifter, balance samt 
supplerende oplysninger.  
 
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration 
og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 
  
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har endvi-
dere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn-
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr. 1099 af 21. sep-
tember 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for 
jordbrugs- og fiskeriområdet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-
ninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
dering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbej-
delse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effek-
tiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af 
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samle-
de præsentation af årsregnskabet. 
 
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kon-
troller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om administration 
og revision af promille - og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrug- og fiskeriområdet nr. 1099 
af 21. september 2010. 
 
Årsregnskabet er opdelt i et regnskab og en balance. I regnskabet er vist senest godkendte budget 
for 2014 og regnskabet for 2014 med angivelse af indtægter og udgifter fordelt på tilskudsmodtage-
rens aktiviteter. I efterfølgende note er vist anvendelse af tilskud modtaget fra Promilleafgiftsfonden. 
 
Indtægter 
Indtægter er periodiseret i fuldt omfang. 
 
Udgifter 
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber udarbejdet i overensstem-
melse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision 
af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
Tilgodehavende produktionsafgift 
Tilgodehavende produktionsafgift er optaget til nominel værdi.  
 



Beløb i 1.000 kr.

Seneste 
godkendt budget 

2014                       
(ej revideret)

Regnskab 2014
Relativ fordeling 

af B i %

Afvigelse               
(B-A/A)  
*100%

Note A B C D

INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år 226 419 8,8 85
2 Produktionsafgifter 2.150 2.527 53 18
3 Promillemidler 1.800 1.800 37,8 0
4 Særbevilling og anden indtægt 0 20 0,4 -

Renter 0 0 0 -

I. Indtægter i alt 4.176 4.766 100 14

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 0 0 0,0 -
Forskning og forsøg i alt 2.424 2.176 59,0 -10
Produktudvikling i alt 0 0 0 -
Rådgivning i alt 1.374 1.211 32,8 -12
Uddannelse i alt 0 0 0 -
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0 -
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 -
Dyrevelfærd i alt 0 0 0 -
Kontrol i alt 0 0 0 -
Særlige foranstaltninger 0 0 0 -
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 300 302 8,2 1

II. Udgifter til formål i alt 4.098 3.689 100 -10

5 Fondsadministration 
Revision 15 15 0
Advokatbistand 0 0 -
Effektvurdering 0 0 -
Ekstern projektvurdering 0 0 -

6 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 0 0 -
Tab på debitorer 0 0 -

III. Administration i alt 15 15 0

IV. Udgifter i alt 4.113 3.704 -10

Overførsel til næste år 63 1.062
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 1,5 28,7

V.Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Aarhus Universitet 2.305 2.057 55,8 -11
Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 1.674 1.513 41,0 -10
Københavns Universitet 119 119 3,2 0
V. I alt 4.098 3.689 100 -20
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Frøafgiftsfonden - Regnskab 2014



Beløb i 1.000 kr.

Seneste 
godkendt budget 

2014                       
(ej revideret)

Regnskab 2014
Relativ fordeling 

af B i %

Afvigelse               
(B-A/A)  
*100%

Note A B C D

Frøafgiftsfonden - Regnskab 2014

VI. Balance 

Aktiver i alt
Diverse tilgodehavender:
Tilskud Århus Universitet, ej anvendt i 2014 248
Tilskud Videncentret for landbrug (SEGES) P/S, ej anvendt i 2014 246
Syngenta, tilgodehavende produktionsafgifter 43

Likvide midler:
Indestående i bank 682
Aktiver i alt 1.219

Skyldige omkostninger:
Revision 15
Jensens Seed, skyldig produktionsafgift 9
Skyldig moms 133

Fondskapital:
Overførsel til næste år 1.062

Passiver i alt 1.219
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Noter til punkterne I - VI

1. Overført fra forrige år
Overførslen fra 2013 var 419 t.kr. jf. fondens godkendte regnskab for 2013.

2. Produktionsafgifter Afgiftssats Afgiftsgrundlag Indtægter

Produktionsværdi 
af høsten i 2013

Produktions-
afgifter i alt 

Promille mio. kr. t.kr.
2 1.268 2.527

3. Promillemidler

Senest god-
kendte budget 

2014

Regnskab 
2014

1.000 kr. 1.000 kr.
Afsætningsfremme i alt 0 0
Forskning og forsøg i alt 850 850
Produktudvikling i alt 0 0
Rådgivning i alt 650 650
Uddannelse i alt 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0
Dyrevelfærd i alt 0 0
Kontrol i alt 0 0
Særlige foranstaltninger i alt 0 0

300 300
I alt 1.800 1.800

4. Særbevilling og anden indtægt

5. Generel fondsadministration

6. Bestyrelseshonorarer/befordringsgodtgørelse
Fonden udbetaler ikke honorarer til bestyrelsen.

14

Budget 2014 er Frøafgiftsfondens godkendte basisbudget. I forhold til det godkendte budget for 2014 er 
tilskuddet til fondsadministration samt omkostningerne til generel fondsadministration ikke indeholdt i 
seneste godkendte budget i oversigten over indtægter og udgifter i fondens årsregnskab. Dette som følge 
af, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt, at indtægter og udgifter ved fondsadministration ikke er en del 
af årsregnskabet. 

Frøafgiftsfonden fik for 2014 bevilget 1.800 t.kr. Tilskuddets anvendelse på landbrugsstøttelovens formål 

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt 

Det fremgik af oplysningerne i Frøafgiftsfondens regnskab for 2013, at det ved udgangen af 2013 ikke var 
endeligt afklaret, om AgroTech A/S' konsulentbistand til Videncentret for Landbrug P/S i 2013 skulle 
afregnes til kostpris frem for markedspris, og Fondens tilskud til Videncentret derfor havde været for højt. 
NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende besluttet, at for så vidt angår sager under Erhvervsudviklings-
ordningen i tilskudsåret 2013 skulle disse udgifter afregnes til kostpris, idet der ikke bestod den fornødne 
uafhængighed mellem AgroTech A/S og Videncentret. Som følge heraf er der sket en reduktion af bevil-
lingen til Videncentret i 2013 på 20 t.kr. og foretaget en tilsvarende tilbagebetaling til Frøafgiftsfonden.

Opgaverne vedrørende Fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & 
Fødevarer. Udgifterne hertil er 100 t.kr., som er finansieret af Brancheudvalget for Frø. Udgifter til generel 
fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.



VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

2.305 2.057

1 3030 i 2020 - mere græsfrø med relativt mindre input                     955 955 § 11
2 Efterårsudlæg i renbestand - frøgræs 248 0 § 11
3 En ny spinatfrø succes                                           225 225 § 11
4 Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder 224 224 §11
5 Biomasse, kvælstof og væsktregulering i alm. rajgræs til frø 207 207 §11
6 Kvælstof til forårsafpudset rajgræs 201 201 §11
7 Frøavl af græsmarksbælgplanter 140 140 §11
8 Udfordringer i produktion af korsblomstrede havefrøafgrøder 105 105 §11

Forskning og forsøg i alt 2.305 2.057

1.674 1.513

Rådgivning
9 3030 i 2020 - mere græsfrø med relativt mindre input                     667 622 § 2, stk.1, 4a
10 Frøavlsrådgivning og sikring af "mindre anvendelse" af 

planteværnsmidler 450 365 § 2, stk.1, 2
11 Sortsundersøgelser 135 102 § 2, stk.1, 2
12 En ny spinatfrøsucces 122 122 § 2, stk.1, 4a
Rådgivning i alt 1.374 1.211

13 Gødningsstrategi til økologisk rajgræs 300 302
300 302

119 119

14 Gradueret vækstregulering af rødvingel basseret på 
afgrødens biomasse 119 119 §11

Forskning og forsøg i alt 119 119

15

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel
Beløb i 1000 kr.

Aarhus Universitet i alt

Forskning og forsøg

Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S i alt

Københavns Universitet
Forskning og forsøg

Supplerende oplysninger - Frøafgiftsfonden - Regnsk ab 2014

Senest godkendte 
budget 2014         (ej 

revideret)
Regnskab 2014

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt



Beløb i 1000 kr.
Regnskab           

2010
Regnskab           

2011
Regnskab           

2012
Regnskab           

2013
Regnskab           

2014

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 39 335 137 203 419
Produktionsafgifter 1.524 1.230 1.557 2.149 2.527
Promillemidler 1.760 1.760 1709 1.800 1.800
Særbevilling og anden indtægt 0 20 0 0 20
Renter 1 7 0 0 0
Tilskud til fondsadministration 100 100 115

I. Indtægter i alt 3.424 3.452 3.518 4.152 4.766

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 0 0 0 0 0
Forskning og forsøg i alt 1.651 1.882 2.267 2.627 2.176
Produktudvikling i alt 0 0 0 0 0
Rådgivning i alt 548 523 618 575 1.211
Uddannelse i alt 0 0 0 0 0
Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0 0 0
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0 0
Dyrevelfærd i alt 0 0 0 0 0
Kontrol i alt 0 0 0 0 0
Særlige foranstaltninger 0 0 0 0 0
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 775 775 300 515 302

II. Udgifter til formål i alt 2.974 3.180 3.186 3.717 3.689

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 100 100 115
Revision 15 15 15 16 15
Advokatbistand 0 0 0 0 0
Effektvurdering 0 0 0 0 0
Ekstern projektvurdering 0 0 0 0 0
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 0 0 0 0 0
Tab på debitorer
III. Administration i alt 115 115 130 16 15

IV. Udgifter i alt 3.089 3.295 3.316 3.733 3.704

Overførsel til næste år 335 137 203 419 1.062
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 10,8 4,1 5,4 11,3 28,7

V. Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Aarhus Universitet 2.131 1.558 1.702 2.163 2.057
Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 1.510 1.395 1.370 1.554 1.513
Københavns Universitet 181 0 100 0 119
Henrik Blixen-Fincecke 13 13 0 0 0
Dansk Frøhandlerforening 8 8 8 0 0
V. I alt 3.843 2.974 3.180 3.717 3.689
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Note 1. 3030 i 2020 - mere græsfrø med relativt mindre input  
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet,  Institut for Agroøkologi 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektperiode: Januar 2013 - december 2016 
Aarhus Universitet indgår som samarbejdspartner i GUDP-projektet 3030 i 2020 – mere græsfrø med relativt 
mindre input. Formålet med ”3030 i 2020 – mere græsfrø med mindre input” at øge frøudbyttet med 30 pct. i 
år 2020, samtidig med at anvendelsen af gødning og plantebeskyttelsesmidler reduceres med 30 pct. pr. kg 
produceret frø.  Overordnet adresserer projektet de to nye produktionsscenarier: 
a: optimering af frøudbytte og -kvalitet på robuste arealer med høj kvælstofretentionsevne.  
b: reduktion af miljøbelastning på følsomme arealer med lav kvælstofretentionsevne.  
 
De faglige aktiviteter gennemføres i fire arbejdspakker. 
 
1. Højere frøudbytte – mere ensartet blomstring, frøsætning og frøudvikling:  
Der udarbejdes en model for blomstring, frøsætning og frøudvikling. Hensigten med modellen er, at frøavlere 
og rådgivere på baggrund af modelberegninger kan få et skøn for afgrødens tvemodenhed og derved kan 
tilrettelægge høst og efterbehandling så størst mulig andel af det potentielle udbytte realiseres. På baggrund 
af de mest betydende parametre i modellen planlægges dyrkningstekniske forsøg til forøgelse af frøudbyttet.  
 
2. Højere frøudbytte via varsling og bekæmpelse af rust:  
Rustsvampe i rajgræs til frø har de seneste år fået større betydning for produktionen, og som noget nyt ser vi 
angreb af sortrust. For at kunne håndtere sortrust i forsøg er der er behov for at kunne påføre smitten kun-
stigt. Derfor skal der udvikles metoder til opformering, rendyrkning og opbevaring af sortrust isolater, som 
indsamles fra marken. Derefter afprøves forskellige svampemidlers effekt på bekæmpelsen af rust, og tids-
punkt for angrebets betydning for frøudbyttet bestemmes.  
 
3. Integreret ukrudtsbekæmpelse - forebyggelse af herbicid-resistens i græs:  
Denne arbejdspakkes formål er at anvise veje til en markant reduktion af herbicidanvendelsen via udvikling 
af en strategi mod resistens i rajgræs, agerrævehale, enårig rapgræs og væselhale samt strategier for effek-
tiv ukrudtsbekæmpelse i udlægs- og 1. frøavlsår, som muliggør flere års avl på samme udlæg. På baggrund 
af øget viden om ukrudtsgræssers biologi udvikles en IPM strategi til forhindring af herbicidresistens i raj-
græs, agerrævehale, enårig rapgræs og væselhale. 
 
4. Frøgræs til forbedring af jordens frugtbarhed:  
Aktiviteterne i denne arbejdspakke bliver indsamling og analyse af jordprøver fra praktiske frømarker og fra 
værkstedsarealer på AU-Flakkebjerg. Her undersøges kvælstofeffekt af isåede bælgplanter ved udlæg af 
frøgræs, afsluttede frøgræsmarkers evne til reduktion af kvælstofudvaskning, samt frøgræssets forfrugts-
værdi i vinterhvede. Det er endvidere arbejdspakkens formål at forbedre udnyttelsen af tilført kvælstof, uden 
at reducere frøudbyttet.  
 
I 2014 blev de første resultater opnået omkring vekselvirkningen mellem ekstra kvælstof, vækstregulering og 
svampebekæmpelse i alm. rajgræs og vekselvirkningen mellem effekt af isåede bælgplanter, niveau af efter-
årsgødskning og niveau af forårsgødskning i rødsvingel. I begge arter opnåedes signifikante merudbytter af 
de gennemførte behandlinger. Endvidere er der indsamlet grundlæggende viden vedr. forhold omkring 
blomstring i alm. rajgræs, og den første forsøgsopsætning i klimakammer er gennemført med positivt resul-
tat.  
 
Projektets aktiviteter og foreløbige resultater er præsenteret ved sommer-markvandring på AU-Flakkebjerg  
og vintermøde med repræsentanter fra frøbranchen, samt på www.Frøforskning.dk. Der er i 2014 bragt fire 
artikler i Frøavleren med resultater fra dette projekt. 
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2. Efterårsudlæg i renbestand - frøgræs 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet,  Institut for Agroøkologi 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektet blev ikke gennemført. 
 
 
3. En ny spinatfrøsucces  
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet,  Institut for Agroøkologi 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektperiode: Januar 2013 - december 2016 
Aarhus Universitet indgår som samarbejdspartner i GUDP-projektet En ny spinatfrøsucces. Projektet har tre 
formål:  
- Ukrudtskontrol: Projektet skal gennem flerårige dyrkningssystemer finde løsninger til, hvordan ukrudtet 

reduceres og hvordan ukrudtet kontrolleres med et minimalt herbicidforbrug. Målet er at opnå en effektiv 
ukrudtsbekæmpelse med mindre brug af pesticider. 

- Sikring af frøets kvalitet i spinatfrøproduktionen: Projektet skal gennem aktiviteterne sikre, at frøet lever 
100 % op til kundernes kvalitetskrav. Målene kan inddeles i a) at finde en billig og effektiv metode til test 
af jord og frø, at b) finde en billig og effektiv metode til behandling af inficeret jord og frø.  

- Nye havefrøarter: Projektets nytænkning består bl.a. i at introducere, udvikle og afprøve nye 
havefrøafgrøder i Danmark. Projektet skal finde mindst én ny havefrøart, som har potentiale til at blive 
en succes på linje med spinatfrø.  

 
Det er vist, at dyrkningssystemet kan reducere ukrudtsforekomsten i spinat betragteligt. Raps og visse andre 
arter (kamille mfl.) er et stort problem i traditionel spinatdyrkning i dag, men tidlige erfaringer med dyrknings-
systemet har faktisk vist, at der synes at være gode muligheder for at reducere problemet med raps og andre 
problematiske arter. Det er den reducerede jordbehandling, der er årsag til den reducerede ukrudtsfore-
komst, og ikke efterafgrøden. Efterafgrøden er nødvendig til at sikre en god jordstruktur. 
 
Der er identificeret en billig og effektiv metode til test af jord og frø (PCR). Der er endvidere indsamlet og 
analyseret jordprøver fra de tre deltagende frøfirmaers avlere og resultater vedr. forekomst af verticillium i 
jord, på udsæd og høstet frø er sammenholdt med oplysninger om foregående afgrøder i sædskiftet. 
 
Indledende frøbehandlinger har fremrykket spiring i chinese kale og rødbeder, men blomstringstidspunktet i 
chinese kale var ikke fremrykket, og rødbederne gik slet ikke i stok. Chinese kale var imidlertid relativt tidligt 
moden, og denne art er identificeret som en mulig ”ny” havefrøafgrøde. 
 
Projektet ventes at bidrage til: 
- at sikre havefrøavlernes indtægtsgrundlag 
- at sikre den eksisterende eksport af spinatfrø og øge eksporten af f.eks. Pak choi 
- at reducere herbicidforbruget   
- at bidrage til øget folkesundhed ved at levere frø til nye baby-leaf produkter. 
 
Projektets aktiviteter og foreløbige resultater er præsenteret ved sommermarkvandring på AU-Flakkebjerg  
og vintermøde med repræsentanter fra frøbranchen, samt på www.Frøforskning.dk. Der er i 2014 bragt to 
artikler i Frøavleren med resultater fra dette projekt. 
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4. Øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøafgrøder 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet,  Institut for Agroøkologi 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektperiode: Januar 2014 - december 2015 
Projektet formål var at øge udbuddet af herbicider til havefrøafgrøder, især til spinat og korsblomstrede 
afgrøder.  
 
Der er i 2014 udført i alt 6 markforsøg i havefrøafgrøder: 3 forsøg i spinat til frø, 1 forsøg i pak choi, 1 forsøg 
i 4 arter af chrysanthemum samt 1 forsøg i etableret timian.    
 
I spinatforsøgene er der gjort mange værdifulde erfaringer med to nye aktivstoffer lenacil og metobromuron, 
samt brug af blandingspartnere til phenmedipham. Der vil i 2015 blive arbejdet videre med de mest lovende 
resultater.  
 
I pak choi er der opnået lovende resultater med Boxer og Command CS i kombination, og der vil i 2015 ar-
bejdes videre med at optimere strategier med disse midler i kombination med eksisterende godkendte 
herbicider, bl.a. Galera. Venzar synes at skade for meget, og vil antageligvis ikke indgå i 2015 forsøget, 
mens anvendelsen af Lentagran, der også skadede i 2014, vil blive justeret med hensyn til dosering og 
tidspunkt.  
 
Chrysanthemum-forsøget har vist, at chrysanthemum, med få undtagelser, generelt er herbicidtolerant, og at 
der ingen væsentlige forskelle er mellem de testede arter. I timian er det vist, at sen anvendelse af Galera 
kan forsinke blomstringen af timian, men det antages kun at være en forsinkelse, og ikke påvirke frøudbyttet.                 
 
Projektet har på nuværende tidspunkt ikke medført et øget udbud af herbicider til spinat og andre havefrøaf-
grøder, men det forventes fortsat at ske i løbet af nogle år. Årsagen til at det ikke er sket endnu, er at der 
især arbejdes med aktivstoffer, der ikke er på markedet endnu. Det gælder f.eks. lenacil, metobromuron og 
Lentagran. De største chancer for at få nye herbicider til rådighed er i pak choi og andre korsblomstrede 
afgrøder, hvor Boxer antageligvis vil kunne ansøges til mindre anvendelse efter forsøgssæsonen 2015.  
 
Der er i forbindelse med projektet afholdt to møder, dels en forsøgsbesigtigelser om sommeren, dels et 
møde om vinteren, hvor resultater og nye ideer præsenteret og drøftet. Der er udarbejdet en rapport på 59 
sider: ”Slutrapport over GEP forsøg 425/14, 428/14 – 430/14 og 441/14 – 443/14. Ukrudtsbekæmpelse i 
havefrø – herbicidafprøvning ved AU Flakkebjerg 2014”.  
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5. Biomasse, kvælstof og vækstregulering i alm. rajgræs til frø 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet,  Institut for Agroøkologi 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektperiode: Januar 2014 - december 2017 
Projektets formål er at bestemme effekt af vækstreguleringsmidlet Moddus i relation til afgrødens skudstruk-
tur, biomasse og kvælstofstatus i henholdsvis plænetype og fodertype af alm. rajgræs. Projektet forventes at 
generere viden om, i hvor stor udstrækning effekten af Moddus er afhængig af afgrødens biomasse. På sigt 
skal resultaterne anvendes til at foretage en graduering af dosering af Moddus og kvælstoftildeling i relation 
til afgrødens biomasse og skudstruktur. 
 
Der anvendes reflektansmålinger til at bestemme afgrødens kvælstofstatus og biomasse. Der findes i dag en 
del reflektansmålere ude blandt frøavlerne. Disse reflektansmålere kan anvendes til at justere dosering af 
vækstreguleringsmidlet Moddus, hvis der udvikles en metode til at bestemme biomassen ved brug af disse 
reflektansmålere.  
 
Forsøget anlægges som markforsøg ved AU-Flakkebjerg med sorten Calibra udlagt i vårbyg. Vårbyg etable-
res på 12 cm rækkeafstand med en udsædsmængde på 120 kg/ha. Der tildeles 90 kg N/ha til vårbyg.  
Udlæg, Calibra, etableres på 12 cm rækkeafstand med en udsædsmængde på 9 kg/ha. 
 
Forsøgsarealet er blevet etableret i 2014, og der vil blive høstet første års resultater i 2015. 
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6. Kvælstof til forårsafpudset rajgræs 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet,  Institut for Agroøkologi 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektperiode: Januar 2011 - december 2014 
Projektets formål var at undersøge kvælstof (N) behovet i to sorter af rajgræs, som er forårsafpudset forud 
for vækstregulering og bestemme effekten af vækstregulering ved reduktion af bladmassen. 
 
To sorter af almindelig rajgræs; Foxtrot og Glencar som repræsenterer to sorter med forskellig biomasse 
produktion blev udlagt i vårbyg. I frøproduktions året blev der tildelt forskellige mængder N i kombination 
med eller uden afpudsning. Der var i alt syv behandlinger i forsøget.  Planteklip og afpudsninger blev 
foretaget gennem vækstsæsonen i foråret og det høstede material blev analyseret for tørstof og N status (% 
af tørstof), N optagelsen (kg/ha) blev efterfølgende beregnet.  
 
I to ud af tre år var N ikke den begrænsende faktor for afgrødens vækst og udvikling i led 2 og 4 for begge 
sorter, og der blev derfor ikke tilført ekstra N til disse led. Der kunne efterfølgende ikke findes en statistisk 
forskel i frøudbytterne mellem led 1 og 2 samt mellem led 3 og 4, hvilket viser, at man ved brug af metoden 
(N-fortyndings kurven) er i stand til at bestemme om N kan blive en begrænsende faktor for frøudbyttet. 
 
I et ud af tre år viste resultaterne for planteklip, at N kunne blive en begrænsende faktor for afgrøden vækst 
og udvikling. Der blev derfor tilført den mængde N, som afgrøden manglede for at få sit N behov opfyldt. Led 
2 blev derfor tilført 25 kg N/ha i Foxtrot og Glencar, mens led 4 blev tilført 12 til 19 kg N/ha i Foxtrot og Glen-
car.  Resultaterne efter høst viste, at man i led 2 høstede 100 til 150 kg frø/ha ekstra sammenlignet med led 
1 for Foxtrot og Glencar, mens man i led 4 høstede 100 til 220 kg frø/ha ekstra sammenlignet med led 3 i 
Foxtrot og Glencar. Det var altså været muligt at bestemme, at N ville blive en begrænsende faktor og 
resultaterne ved høst understøtter, at det også var tilfældet. 
 
Der blev fjernet betragtelig mængde biomasse og dermed også N ved afpudsningerne i led 5, 6 og 7. Der 
blev i 2014 fjernet således 2,2 tons tørstof/ha svarende 64 kg N/ha i Foxtrot. I 2012 blev der derimod kun 
fjernet 0,4 tons tørstof/ha svarende til 13 kg N/ha i Glencar. Resultaterne viser derfor, den store variation der 
er mellem år og sorter i biomasse produktionen i foråret, og da effekten af vækstregulering er korreleret til 
afgrødens biomasse, er det vigtigt at afstemme vækstreguleringen med afgrødens biomasse. 
 
Afpudsning af afgrøden og efterfølgende tilførsel af N viste i alle år en stærk vekselvirkning. Effekten af af-
pudsning på frøudbyttet var således tæt knyttet til mængden af N der blev tilført. I 2012 så vi f.eks. at 
afpudsning sammen med tilførsel af 105 kg N/ha ikke overraskende reducerede frøudbytte sammenlignet 
med tilførsel af 140 kg N/ha. I 2014 sås derimod, at afpudsning sammen med tilførsel af 158 kg N/ha gav et 
merudbytte på ~350 kg frø/ha. Resultaterne viser derfor, at der er en klar sammenhæng mellem effekten af 
vækstregulering (Moddus) og afgrødens biomasse. 
 
Implementering af metoden til at bestemme afgrødens behov for N er stadig på udviklingsstadiet, men frø-
konsulenter er blevet opfordret til at sende planteprøver til Aarhus Universitet, Flakkebjerg, hvis de ønsker at 
få bestemt afgrødens N status og få en vurdering af, om N kan blive en begrænsende faktor for frøudbyttet. 
Hvis metoden implementeres i frøavlen kan det i nogle år give frøavlerne et betragteligt merudbytte ved 
tilførsel af supplerende N, mens det i andre år kan give en besparelse i anvendelse af N, hvis N ikke er den 
begrænsende faktor. 
  
Det forventes, at resultaterne omkring sammenhængen mellem afgrødens biomasse og effekten af 
vækstregulering allerede anvendes i rådgivningen af frøavlerne. 
 
Projektets resultater er vist ved vintermøde og sommermarkvandring for frø- og landøkonomisk konsulenter: 
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7. Frøavl af græsmarksbælgplanter 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet,  Institut for Agroøkologi 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektperiode: Januar 2014 - december 2017  
Græsmarksbælgplanter har stor betydning for foderproduktion til drøvtyggere både i relation til foderkvalitet 
og kvælstofanvendelse i jordbruget. Globalt er lucerne den største art, efterfulgt af hvidkløver og rødkløver 
og den fjerde største art er kællingetand, som primært anvendes i varme områder. Både lucerne, rødkløver 
og kællingetand er meget tørketolerante afgrøder, generelt forventes forbruget på verdensplan at stige inden 
for disse arter. Danmark er Europas største producent af hvidkløverfrø og næst efter New Zealand på 
verdensplan. Rødkløver frøproduktion har tidligere været på samme niveau, som hvidkløver men gennem-
snitsudbyttet og frøarealet har været stødt faldende de seneste år. Kællingetand dyrkes til frø i Danmark på 
et begrænset areal, medens lucerne hidtil kun er dyrket til frøavl på forsøgsarealer. 
 
Det er projektets mål at gennemføre forsøg i lucerne, hvidkløver, rødkløver og kællingetand til afdækning af 
disse arters frøproduktionspotentiale i Danmark. 
 
I 2014 har der været 8 bistader med vægte hos en hvidkløver frøavler v. Ringsted, og vægtændringer i 
bistaderne over tid er analyseret og sammenholdt med klimadata. Forsøget i rødkløver indikerer, at fjernelse 
af pollen i bistaderne øger stadets aktivitet. 
 
På Flakkebjerg er anlagt forsøg, hvor der i 2015 skal undersøges ”bortprøjtning af hvidkløver” – effekt på 
engrapgræs, effekt af bor-gødskning og endvidere se mere på bestøvning.  
 
Gennem sommeren er 12 rødkløver-frøavlere blevet besøgt 2-3 gange. Der er registreret forekomst af be-
støvere og indsamlet blomsterhoveder til analyse af frøsætning.  
 
Der blev endvidere udsat 8 bistader i rødkløver. I halvdelen af bistaderne fjernes pollen, for at undersøge om 
det vil stimulere biernes aktivitet (indsamling af pollen og dermed en øget bestøvningsaktivitet).  
 
Der er forsøg med lucerne - 14 sorter, som ligger til frøhøst i 2015. 
 
Projektet forventes at øge frøudbytte og dyrkningssikkerhed i de kendte afgrøder (hvidkløver, rødkløver og 
kællingetand). Endvidere skal projektet bidrage til at afdække dyrkningspotentialet af lucerne frøproduktion i 
kommerciel skala. 
 
Projektets aktiviteter og foreløbige resultater er præsenteret ved sommer-markvandring på AU-Flakkebjerg 
og vintermøde med repræsentanter fra frøbranchen, samt på www.Frøforskning.dk. Der har endvidere været 
afholdt et temamøde, hvor de 12 rødkløveravlere, hvis marker blev moniteret var inviteret. 
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8. Udfordringer i produktion af korsblomstrede havefrøafgrøder 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet,  Institut for Agroøkologi 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektperiode: Januar 2014 – december 2016 
Det er projektets formål at identificere de væsentligste udfordringer i kålfrøproduktion i Danmark samt teste 
forskellige insekticiders effekt mod glimmerbøsser og snudebiller. De væsentligste udfordringer vedrørende 
kålfrøproduktion i Danmark identificeres gennem observationer i marken og litteraturstudier. 
 
I første år er forekomsten af skadedyr i danske kålfrømarker observeret. Der har været Pak Choi 
forsøgsmarker på Flakkebjerg som har fungeret som reference. Der er taget kontakt til samarbejdspartnere 
og udført litteraturstudier i forbindelse med kålfrøproduktion og skadedyr.  
 
Der er observeret følgende problemer med skadedyr i dansk frøproduktion af brassica arter: 

1. Efter såning til fremspiring og kimbladstadiet: Jordlopper og kåltrips 
2. Blomstring: Glimmerbøsser anretter betydelig skade ved begyndende knopdannelse 
3. Skulpedannelse: skulpegalmyg og skulpesnudebiller 

 
I relation til observationer vedrørende kålfluer, så lader de fleste livet p.g.a. sprøjtninger ved de ovennævnte 
stadier 1-3. Kålfluen er en af de mest tabsgivende skadedyr i brassica frøproduktion. Tilsvarende problemer 
oplyses fra avlerside. 
 
Litteraturstudier af nye muligheder henleder opmærksomheden til aktivstoffet Sulfoxaflor, der er nyt og som i 
2014 været evalueret af EFSA for mulig godkendelse I EU. Firmaet er udbedt yderligere dokumentation fra 
udførte forsøg i primært USA. EFSA gennemfører nu ekspert konsultationer i henhold til eksempelvis rest-
koncentrationer og økotoksikologiske forhold. Sulfoxaflor ønskes godkendt til insektbekæmpelse i en række 
afgrøder, herunder raps og effektiviteten er dokumenteret i en række forsøg og kan vise sig at være en ny 
mulighed til skadedyrsbekæmpelse i havefrøafgrøder. 
 
I USA har man på få brassica arealer benyttet sig af Bacillus thuringiensis som er en almindelig spore-
dannende Gram-positiv jordbakterie, der længe har været brugt som et biologisk pesticid også i EU. Under 
sporuleringen dannes der særlige proteiner der er toxiske for insekter, specielt larver af lepidoptera dvs. 
natsværmere og sommerfugle samt coleoptera, biller og diptera, tovingede insekter (fluer). Bacillus 
thuringiensis er dog under vurdering af EFSA grundet bekymring for skader på miljø og andre gavnlige 
insekter. 
 
Der er ikke identificeret succesfulde løsninger for yderligere insektbekæmpelse, der pr. kan anvendes lovligt i 
Danmark eller kan forventes at blive godkendt i Danmark.  
 
Der er på baggrund af litteraturstudierne udarbejdet et notat om udfordringer i korsblomstrede afgrøder som 
vil blive offentliggjort via www.froeforskning.dk 
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9. 3030 i 2020 - mere græsfrø med relativt mindre input  
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektperiode: Januar 2013 – december 2016 
Videncentret for Landbrug indgår som samarbejdspartner i GUDP-projektet 3030 i 2020 – mere græsfrø med 
relativt mindre input. Formålet med ”3030 i 2020 – mere græsfrø med mindre input” at øge frøudbyttet med 
30 pct. i år 2020, samtidig med, at anvendelsen af gødning og plantebeskyttelsesmidler reduceres med 30 
pct. pr. kg produceret frø. Dette ambitiøse mål skal opnås gennem forskning, udvikling og demonstrations-
aktiviteter inden for fire fagområder, som af frøbranchen er udpeget som de største udfordringer inden for en 
fem- til tiårig horisont. Projektet skal desuden anvise løsninger for vugge-til-vugge tankegangen til gavn for 
miljøet.  
 
De faglige aktiviteter gennemføres i fire arbejdspakker. 
 
Højere frøudbytte – mere ensartet blomstring, frøsætning og frøudvikling 
Der er gennemført en forsøgsserie med to forsøg med forskellige afpudsningsstrategier om foråret i alm. 
rajgræs. Forsøgene omhandlede afslåning på forskellige tidspunkter og i forskellige afgrødehøjder omkring 
begyndende strækningsvækst om foråret. Forsøgene blev gennemført på forskellige jordtyper forskellige 
steder i landet, hvor avlen af alm. rajgræs normalt foregår. 
 
Afpudsningsforsøgene viste, at der er en sammenhæng mellem biomasse og dosering af vækstregulerings-
midler. Nye forsøg skal bygge videre på disse resultater og påvise, hvordan resultaterne kan indbygges i en 
tilpasset strategi for de enkelte typer af alm. rajgræs som foder- og plænetyper, som skal sikre en optimal 
udnyttelse af indsatsfaktorerne og en optimal blomstring, så der sikres et økonomisk optimalt udbytte. 
 
Højere frøudbytte via varsling og bekæmpelse af rust 
Der er i et samarbejde mellem frøfirmaerne og de lokale rådgivningsenheder indsamlet data fra frømarker 
vedr. angrebsgrad af rust og andre svampesygdomme. Videncentret for Landbrug har udsendt en ugentlig 
risikovarsling efter bearbejdning af data. Der er gennemført registreringer i alm. rajgræs, engrapgræs og 
strandsvingel. 
 
Varslingssystemet har givet gode indikationer på, hvornår sygdomsangreb i frøgræs optræder, og hvordan 
de udvikler sig. Det er et stærkt værktøj i mulighederne for at varsle, hvornår det vil være økonomisk renta-
belt at foretage en behandling mod sygdomsangreb. Det vil gavne landmandens økonomi og spare miljøet 
for unødige behandlinger. 
 
Der er i 2014 konstateret tidlige angreb af rust i alm. rajgræs. Ligeledes har der været ret kraftige angreb af 
rust i engrapgræs. I strandsvingel har sygdomsangrebene været moderate, og for det meste har der været 
tale om angreb af meldug. Varslingen har kunnet følges på www. Landbrugsinfo.dk, hvor der hver uge er 
kommenteret på fundene. Ud fra den vejledning kan den enkelte landmand træffe beslutninger vedr. behovet 
for bekæmpelse. 
 
I efteråret 2014 er der afholdt et evalueringsmøde mellem de involverede parter. Forslag fra det møde er 
indarbejdet i vejledningerne for 2015, hvor der for første gang indgår resultater fra parceller, der er ubehand-
lede i sæsonen for bedre at kunne følge sygdomsudviklingen. Systemet bliver således løbende optimeret i 
forhold til erfaringerne fra det enkelte år. 
 
Integreret ukrudtsbekæmpelse – forebyggelse af herbicidresistens i græs 
Der blev fortsat en forsøgsserie med fire forsøg med bekæmpelse af græsukrudt i alm. rajgræs. Forsøgene 
har omfattet forskellige ukrudtsmidler med forskellig virkningsmekanisme kombineret med forskellige dose-
ringer og behandlingstider. Forsøgene er gennemført flere steder i landet for at undersøge eventuelle 
forskelle i klima og jordbundsforhold. Der er i forsøgene bedømt effekter og skader på afgrøden.  
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Resultaterne af årets forsøg understøtter tidligere års resultater og viser, at midlet Kerb, der er en stærk 
resistensbryder, tilsyneladende vil kunne anvendes i alm. rajgræs til bekæmpelse af specielt rapgræsser. 
 
De to år, hvor midlet hidtil er afprøvet i 1. års marker, har været klimamæssigt meget forskellige. Alligevel ser 
det ud til, at man kan kombinere effekt og skånsomhed på en måde, der tillader brug i alm. rajgræs. Der er i 
2014 startet forsøg med Kerb i 2. års marker, hvor det vil være interessant, hvis det kan bekæmpe ukrudts-
græsser og samtidig spildplanter fra 1. års marken. Det vil betyde, at markerne vil kunne ligge mere end 1 år 
og dermed reduceres omkostningerne til omlægning. CO2-udledningen vil ligeledes blive reduceret ved 
mindsket pløjning af arealerne. 
 
Der er gennemført en forsøgsserie med fire forsøg forskellige steder i landet med bekæmpelse af ukrudt i 
rødsvingel, hvor forskellige middelkombinationer er blevet sammenholdt med forskellige behandlingstids-
punkter. Der er i forsøgene bedømt effekter og skader på afgrøden. 
 
Resultaterne har vist, at der fortsat er muligheder for at optimere bekæmpelsen af græsukrudt i rødsvingel, 
men også, at middelvalget er begrænset. Risikoen for udvikling af resistent ukrudt i rødsvingelmarkerne er 
stor, fordi de midler, der kombinerer effekt og skånsomhed, har samme virkningsmekanisme. Derfor bør der 
fortsat være fokus på undersøgelser, der kan anvise nye muligheder for at bryde resistensrisikoen. 
 
Frøgræs til forbedring af jordens frugtbarhed 
Der gennemført 6 forsøg i to serier med forskellige gødningsstrategier i alm. rajgræs udlagt i renbestand. 
Forsøgene er gennemført i såvel foder- som plænetyper. Forsøgene 2013/14 er 3. år, hvor forsøgene er 
gennemført indenfor fodertyperne. Dermed afsluttes denne serie. Forsøgene fortsættes yderligere et år i 
plænetyperne. 
 
Der er gennemført 6 forsøg med forskellige gødningsstrategier i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Forsøgene 
er gennemført i såvel foder- som plænetyper. Det er vigtigt, at planterne har den nødvendige mængde kvæl-
stof til rådighed om efteråret for at udvikle sig tilfredsstillende før vinter. 
 
Resultaterne understøtter teorierne om, at de mere spinkle diploide plænetyper har et større behov for kvæl-
stof om efteråret end de mere robuste tetraploide fodertyper. Forsøgene har samtidig vist, at en eventuel 
tilførsel af kvælstof om efteråret ikke må medføre en mindre tilførsel til afgrøden om foråret. Dette betyder, at 
der skal omfordeles kvælstof mellem afgrøderne på ejendommen. 
 
Frøgræs til forbedring af jordens frugtbarhed 
Der er gennemført 6 forsøg med forskellige gødningsstrategier i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Forsøgene 
er gennemført i såvel foder- som plænetyper. Det er vigtigt, at planterne har den nødvendige mængde kvæl-
stof til rådighed om efteråret for at udvikle sig tilfredsstillende før vinter. 
 
Resultaterne understøtter teorierne om, at de mere spinkle diploide plænetyper har et større behov for 
kvælstof om efteråret end de mere robuste tetraploide fodertyper. Forsøgene har samtidig vist, at en even-
tuel tilførsel af kvælstof om efteråret ikke må medføre en mindre tilførsel til afgrøden om foråret. Dette be-
tyder, at der skal omfordeles kvælstof mellem afgrøderne på ejendommen. 
 
Der er i løbet af vækstsæsonen gennemført markture for rådgivere, landmænd og andre med interesse for 
produktionen af markfrø. Der er offentliggjort artikler i diverse relevante tidsskrifter og resultaterne er løbende 
offentliggjort på hjemmesiden: http://projektfinansiering.vfl.dk/Froeafgiftsfonden/2014/3030i2020-
meregraesfroe/Sider/default.aspx 
 
Årets forsøg støtter de opstillede mål. En bedre forståelse af samspillet mellem biomasse og vækstregule-
ring vil betyde, at doseringen af vækstreguleringsmidlet kan afpasses efter afgrødens udvikling. Hvis man 



Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2014 

26 
 

samtidig kan udvikle dyrkningsstrategien, så det medfører en mere ensartet blomstring og dermed en bedre 
bestøvning og frøudvikling, vil det resultere i et højere udbytte. En mere målrettet indsats af hjælpestoffer 
som vækstreguleringsmidler vil kunne mindske forbruget i de arter og sorter hvor behovet er begrænset. Det 
vil mindske miljøbelastningen og samtidig sikre et optimalt udbytte.  
 
Resistent ukrudt er en af de største udfordringer inden for dyrkningen af markfrø. De markedsførte ukrudts-
midler har i stort omfang samme virkningsmekanisme, og det medfører en betydelig risiko for resistens-
udvikling. Derfor er det meget vigtigt, at årets forsøg har vist, at der stadig er muligheder for at finde nye 
løsninger og dermed fastholde eller reducere pesticidforbruget i frøafgrøderne. 
 
For at sikre et optimalt udbytte og dermed en optimal udnyttelse af de anvendte ressourcer er det vigtigt, at 
afgrøden udvikles optimalt fra vækststart. Det sikres ved, at afgrøden har den nødvendige mængde nærings-
stoffer til rådighed. Samtidig viser årets forsøg, at der inden for samme art kan være forskel på næringsstof-
behovet. Resultaterne fra årets forsøg giver den enkelte avler gode muligheder for at vurdere næringsstof-
behovet i den enkelte art og sort og dermed målrettet anvende næringsstofferne, så der sikres et optimalt 
udbytte samtidig med at miljøbelastningen reduceres.  
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10. Frøavlsrådgivning og sikring af ”mindre anvendelse” af planteværnsmidler 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektperiode: Januar 2014 – december 2014 
Formålet med projektet har været at samle den nyeste inden- og udenlandske viden om avl af mark- og 
havefrø samt sikre, at informationerne blev formidlet til frøsektoren. Endvidere har formålet været at bidrage 
til, at de nødvendige plantebeskyttelsesmidler er til rådighed for frøavlerne, så de kan bekæmpe ukrudt og 
andre skadegørere.  
 
Projektets aktiviteter: 
- Der er indsamlet, bearbejdet og formidlet viden om dyrkning af frø fra udenlandske og indenlandske 

rapporter, forsøg og artikler. 
- Der er deltaget i konferencer og seminarer og ny viden herfra er formidlet. 
- Forsøgsresultater er vurderet i samarbejde med Århus Universitet, Flakkebjerg, og resultaterne er, i det 

omfang det har været relevant, indarbejdet i dyrkningsvejledningerne for de pågældende afgrøder. 
- Der er udarbejdet og indsendt 20 ansøgninger og vejledninger i forbindelse med godkendelser til ”mindre 

anvendelse”.  
- Der er søgt og opnået dispensationer til anvendelse af ukrudtsmidlet Asulox. 
- Der er holdt faglige indlæg på møder i de lokale frøavlerforeninger, og der har været deltagelse i 

markture for avlere og konsulenter i hele landet. 
 
Projektet har sikret, at den nyeste viden løbende er formidlet til frøsektoren, herunder til avlere og konsu-
lenter, så der har kunnet foretages en optimering af frøproduktionen. Det har understøttet en miljømæssig og 
økonomisk optimal indsats af såvel gødning som plantebeskyttelsesmidler. På lignende vis har projektet 
bidraget til at afdække relevante faglige, økonomiske og teknologiske muligheder, som vil sikre det optimale 
og fuldt opdaterede beslutningsgrundlag i frøsektoren.  
 
Den opnåede dispensation for anvendelse af Asulox har stor betydning for den fortsatte frøproduktionen af 
spinat. Dispensationen er stærkt medvirkende til at der kan opretholdes en rentabel produktion af spinat i 
Danmark.    
 
De opnåede godkendelser til ”mindre anvendelse” af en række nye insektmidler i 2014 er helt afgørende for 
at undgå resistensproblemer i frøafgrøderne. Godkendelserne øger mulighederne for at den enkelte avler 
kan vælge det rette middel ud fra en resistensstrategi. 
 
Projektets resultater er afrapporteret via Videncentret for Landbrugs hjemmeside: 
http://projektfinansiering.vfl.dk/Froeafgiftsfonden/2014/Froeavlsraadgivningog-information/Sider/default.aspx 
og på www.landbrugsinfo.dk. Desuden indgår informationerne i artikler i landbrugets tidsskrifter og fagblade. 
 
  



Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2014 

28 
 

 
11. Sortundersøgelsen 
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektperiode: Januar 2014 – december 2014 
Formålet med Sortsundersøgelsen har været at udarbejde et uvildigt beslutningsstøtteværktøj og sikre, at 
frøsektoren for hver af frøafgrøderne kan sammenligne udbyttepotentialet i de enkelte sorter. Frøsektoren 
kan dermed anvende resultaterne fra Sortsundersøgelsen i forbindelse med afgrødeplanlægning og opti-
mering af frøproduktionen. 
 
I projektet er Sortsundersøgelsen 2013 udarbejdet. Grundlaget har været en opgørelse af frøavlernes høst-
ede udbytter af certificeret græs- og kløverfrø i 2013. Frøfirmaerne leverede data til Videncentret for Land-
brug, Planteproduktion, som har kontrolleret og bearbejdet det leverede datamateriale statistisk. Materialet er 
delt op i konventionelt og økologisk produceret frø. 
 
Der indgik kun sorter, der har været dyrket i mindst to år og på mindst fem marker hvert år. Dog indgik 
samtlige dyrkede sorter og alle marker i gennemsnittet for den enkelte frøafgrøde. 
 
For økologisk produceret frø var det alene det opnåede udbytte pr. ha pr. frøafgrøde, der er angivet, da 
materialet var for spinkelt til, at det kan opdeles på sorter. 
 
Projektet har resulteret i udarbejdelsen af et uvildigt beslutningsstøtteværktøj, som inden for alle frøafgrøder 
kan anvendes til planlægning og optimering af produktionen, såvel økologisk som konventionel. Opgørelsen 
er udarbejdet, så udbyttet på de forskellige landsdele og dermed eventuelle regionale forskelle fremgår. 
Opgørelsen er udarbejdet, så evt. forskelle mellem anvendelsen af en given sort, den økologiske og den 
konventionelle, belyses. 
 
Effekten af Sortsundersøgelsen 2013 er, at frøsektoren kan fastlægge sorts- og artsvalg med udgangspunkt i 
flere års dyrkning af de enkelte arter og sorter i de forskellige landsdele. Implementering af projektets resul-
tater er dermed med til at understøtte, at frøsektoren bliver i stand til at træffe et mere kvalificeret arts- og 
sortsvalg og dermed sikre større dyrkningssikkerhed og bedre rentabilitet i produktionen. 
 
Projektets resultater er afrapporteret via Videncentret for Landbrugs hjemmeside: 
http://projektfinansiering.vfl.dk/Froeafgiftsfonden/2014/Sortsundersoegelsen2013/Sider/default.aspx.  
Sortsundersøgelsen 2013 er desuden afrapporteret på LandbrugsInfo og kan også downloades herfra. 
Sortsundersøgelsen 2013 kan endvidere bestilles i papirformat på Videncentret for Landbrug.  
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12. En ny spinatfrøsucces  
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektperiode: Januar 2013 – december 2016 
Videncentret for Landbrug indgår som samarbejdspartner i GUDP-projektet En ny spinatfrøsucces.  Projektet 
skal gennem flerårige dyrkningssystemer anvise og demonstrere løsninger til, hvordan ukrudtet reduceres, 
og hvordan det kontrolleres med et minimalt herbicidforbrug. Målet er at opnå en effektiv ukrudtsbekæmp-
else med mindre brug af pesticider. Desuden skal projektet gennem aktiviteterne understøtte, at frøet lever 
op til kundernes kvalitetskrav, hvilket indebærer at anvise en billig og effektiv metode til test af jord og frø 
samt en billig og effektiv metode til behandling af inficeret jord og frø. 
 
1. Flerårige dyrkningssystemer til reduktion af ukrudtsforekomst i spinat og mindre herbicidforbrug: 
Der er gennemført demonstrationsaktiviteter for i en større skala at demonstrere og fremvise resultaterne af 
forsøg med dyrkningssystemer, der kan reducere og bekæmpe ukrudt. Forsøgene er udført af Aarhus Uni-
versitet. Videncentret for Landbrug har gennemført en forsøgsserie på tre forsøg, hvor forskellige efteraf-
grøder er afprøvet forud for spinat for at undersøge og demonstrere mulighederne for direkte såning af 
spinat. Der er ligeledes gennemført en forsøgsserie med to forsøg, der demonstrerer forskellige ukrudts-
midlers effekt og skånsomhed i spinat for at finde mere skånsomme midler og midler med en bedre miljø-
profil. 
 
2. Identifikation og bekæmpelsesstrategi mod sædskiftesygdomme i spinat:  
Aktiviteterne vil først blive startet i 2015. 
   
Der har i løbet af vækstsæsonen været gennemført fem markture for rådgivere, landmænd og andre med 
interesse for havefrøproduktionen. Ligeledes er resultaterne formidlet i indlæg for landmænd og rådgivere og 
publiceret i ”Oversigt over Landsforsøgene 2014” side 152-154. Resultaterne er beskrevet på: 
http://projektfinansiering.vfl.dk/Froeafgiftsfonden/2014/Ennyspinatfroesucces(GUDP)/Sider/default.aspx og 
på LandbrugsInfo.  
 
Det er gennem projektet påvist, at spinat kan etableres ved direkte såning efter nedvisning af efterafgrøden. 
Et af de vigtigste resultater var, at det er helt afgørende for succes med efterafgrøderne og dyrknings-
strategien, at efterafgrøden etableres senest medio august. Ellers bliver udviklingen ikke tilfredsstillende 
gennem efteråret. 
 
Det er påvist og demonstreret, at der er forskelle i efterafgrødearternes egnethed forud for spinat. Årets 
resultater viste, at frøgræs som forfrugt til spinat ikke kan bruges. Det er ikke muligt at etablere spinat ved 
direkte såning i en stub af frøgræs. Ligeledes viste årets forsøg, at persisk kløver ikke er brugbar som 
forfrugt. Afgrøden udvikler sig for dårligt i efteråret. Disse observationer er indarbejdet i forsøgene 2015. 
 
Det er påvist og demonstreret, at ukrudtsmidlet Proman kan være en mulig løsning indenfor spinatdyrkning. 
Resultaterne viste, at Proman har en god skånsomhed overfor spinat, og specielt når midlet anvendes som 
jordmiddel, er effekten overfor ukrudt tilfredsstillende. Resultaterne viste også, at midler der indeholder 
aktivstoffet desmedipham ikke har en tilfredsstillende skånsomhed overfor spinaten. Derfor stopper 
afprøvningen af disse midler. 
 
Det forventes, at mulighederne for at etablere spinat uden forudgående jordbehandling i løbet at 1-3 år kan 
implementeres hos avlerne. En sparet jordbehandling vil reducere CO2-udslippet, og direkte etablering vil 
med tiden medføre bedre jordstruktur og dermed øge mulighederne for at opnå højere udbytte. Det vil gavne 
såvel avlerens som samfundets økonomi. Effekten af nye strategier for ukrudtsbekæmpelsen vil være bedre 
muligheder for renholdelse af afgrøden og en bedre miljøprofil for den valgte strategi. Det vil gavne miljøet.  
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13. Gødningsstrategi i økologisk rajgræs  
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug (SEGES) P/S 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer/ RFO 1698/2005 Om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter/Det danske landdistrikts-
program /Erhvervsudviklingsordningen 
Projektperiode: Januar 2013 – december 2014 
Formålet med projektet var at styrke den økologiske dyrkning af græsfrø - og her primært alm. rajgræs - ved 
at udarbejde nye gødningsstrategier, der er tilpasset økologiske forhold. Den økologiske branche arbejder 
for en udfasning af konventionel husdyrgødning i økologisk jordbrug, hvorfor gødningsstrategien skal tilpas-
ses forholdene efter en udfasning.  
 
Der er i 2014 gennemført 4 markforsøg hos økologiske frøavlere, hvor der er afprøvet: 
- 2 gødningstyper (svine- eller kvæggylle). 
- 2 udbringningstidspunker (medio marts eller primo april). 
- 2 mængder af kvælstof (97 eller 130 kg ammonium kvælstof pr. ha). 
- 2 udbringningsmetoder (nedfældet eller slangeudlagt). 
- Strategi med todelt gødskning. 
- Strategi med højt kvælstofniveau og afpudsning i stadie 31.  
 
Resultaterne for markforsøgene er præsenteret på markvandringer, møder og kongresser. Desuden er 
resultaterne formidlet i artikler i fagblade og på LandbrugsInfo. Som et yderligere supplement er resultaterne 
desuden formidlet gennem udarbejdelsen af videoer om gødskning af økologisk rajgræs.  
 
Resultaterne fra forsøgene har resulteret i følgende anbefalinger til gødskningsstrategier for økologisk 
rajgræs: 
- Nedfældning giver et større udbytte (73 kg frø pr. ha), hvis føret tillader det, og køreskade kan undgås 
- Rajgræs til frø skal som minimum tildeles 100 kg ammonium kvælstof pr. ha 
- Både kvæggylle og svinegylle kan bruges 
- Gylleanalyse bør laves, da indholdet af ammonium kvælstof varierer meget  
- Todelt gødskning er en mulighed, der med fordel kan bruges, hvis der ikke er mulighed for nedfældning 

ved første udbringning eller ved en meget tynd gylle 
- Afpudsning af frøgræsset i stadie 31, er en mulighed for at reducere ukrudtsbestanden, men stiller store 

krav til knive og udstyr 
- Rajgræs til frø kvitterer for bælgsæd som dæksæd, som fx grønært og hestebønne 
 
Resultaterne understøtter de professionelle økologiske frøavlere med ny viden. Effekten af resultaterne fra 
forsøgene vil være en mere rentabel og stabil økologisk produktion af græsfrø gennem:  
- Større udbytter i økologisk frødyrkning. 
- Bedre retningslinjer for optimal gødskning af økologisk rajgræs. 
- Retningslinjer for korrekt valg af udbringningsmetode og kvælstofmængde. 
- Bedst mulig udnyttelse af den økologiske gødning, som er en begrænset ressource i økologisk jordbrug, 

ved også at kunne anvende kvæggylle. 
- Anbefalinger om mulighederne for delt gødskning. 
- Anbefalinger vedr. mulighederne for afpudsning af frøgræsset i stadie 31. 
 
Samlet set forventes det, at resultaterne vil bridrage til, at den økologiske dyrkning af frøgræs i Danmark, 
fortsat kan være med i front globalt og dermed bevare muligheden for denne højværdi niche for danske 
landmænd.     
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Note 14. Gradueret vækstregulering af rødvingel basseret på afgrødens biomasse  
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet,  Institut for Plante- og Miljøvidenskab 
Hovedformål: Forskning og Forsøg 
Projektet formål at optimerer anvendelsen af vækstreguleringsmidlet Moddus M i rødsvingel ved at udnytte 
moderne sensorer og tildele Moddus M efter behov i de forskellige dele af marken for herved at reducere 
landmandens omkostninger, hæve udbyttet af frøvaren, reducere pesticidforbruget og skåne miljøet. 
 
I foråret 2014 blev rødsvingel udlagt i vårbyg (sort: Odyssey) i et traditionelt markforsøg. Forsøget er 
beskrevet i Nordic Field Trial System under betegnelsen Nr. 22, 250051414-001 Gradueret vækstregulering i 
rødsvingel. 14-207, hvor detaljerne findes.  
- Forskellige tætheder blev tilstræbt opnået ved 4 forskellige udsædsmængder: 2 kg, 4 kg, 6 kg og 6 kg 

frø. 
- Gødskning blev foretaget i marts.Gødningsmængden var ens for alle parceller (100 kg N/ ha) (22-2-7 (4-

1) (svovl-magnesium)~9 kg P, 32 Kg Kalium, 18,2 kg svovl.   
- Parcelbredden svarede til såmaskinens bredde (1,5 m). Længde: 12 meter 
- Der er indlagt værn af rødsvingel mellem forsøgsparcellerne. Parceller er adskilt ved brug af glyfosat-

sprøjtning. 
- Markforsøget blev gentaget 4 gange (48 parceller), med 12 parceller i hver blok. 
 
Fremspiringen af rødsvingel var ikke tilfredsstillende, og ved en efterfølgende spireprøve viste det sig at 
frøene havde en lav spireevne. Der er optaget billeder af parcellerne ved hjælp af drone for at få overblik 
over forsøget og plantetæthederne. Forsøget er fulgt løbende gennem vækstsæsonen.  
Der foreligger endnu ingen resultater. 
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