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Udpluk af begrundelse: 
 

Kriteriet for udvælgelse af årets frøavler i øst er i 2019 den frøavler, som har opnået det højeste 
økonomiske resultat i kr./ha, som i år er i engrapgræs. Niels er en meget dygtig og passioneret 
frøavler, som har dyrket frø til DSV/Hunsballe siden 1993. Han driver ca. 315 ha med korn, havefrø 
og frøgræs. Gennem årene har Niels dyrket hvidkløver, engrapgræs og rødsvingel til DSV Frø – 
altid med rigtig gode resultater til følge. 
Specielt engrapgræs har bidraget med høje udbytter og rigtig flotte kvaliteter. 2019 er ingen 
undtagelse, hvor der i sorten Liblue er opnået et udbytte på 1.540 kg/ha og med et rensesvind på 
kun 11,7%. Gennemsnittet for denne sort er 1.180 kg/ha og med et rensesvind på 15%. Årets 
resultat giver en bruttoomsætning på 28.182 kr./ha ud fra aconto-betalingen.  
 
Årsagen til de flotte resultater skyldes, at Niels kan sit håndværk som frøavler. Altid er han klar og 
forberedt til den næste opgave, der venter. Niels anvender aldrig den nemmeste løsning, men den 
bedste løsning og undersøger altid forholdene meget grundigt. Han har en klar holdning til tingene 
og gør det, han tror på. Som frøavlskonsulent skal man derfor altid være godt velforberedt, når 
man aflægger besøg hos Niels, hvor strategien skal finjusteres. 
 
Niels Sørensen er en meget engageret landmand, der gerne udtrykker sin  
mening om arbejdsvilkårene for landbruget og de udfordringer, det giver.  
Han går derfor heller ikke af vejen for en god drøftelse og diskussion – det  
gælder også, hvis firmaet ikke lever op til hans forventninger. 
 
Naboer og andre som kører forbi markerne hos Niels, kan ikke undgå at 
 bemærke de altid meget flotte og velplejede afgrøder. Således er Niels en 
 god ambassadør for DSV Frø.  
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