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Udpluk af begrundelse: 
 

Niels Ege Nielsen og hans driftsledere Jan Røge Lund og Niels Bech, modtager i 2019 DSV’s pris 
for årets økologiske frøavler. Limfjords Bio er af en landets største producenter af rodfrugter, med 
drift af over 1.500 ha i den nordlige del af Jylland. 2019 var det første år med frøavl til DSV Frø, 
men ejendommen har stor erfaring med økologisk markdrift i øvrigt, med et støt stigende areal 
siden 1990’erne. 
Som ny økologisk frøavler er alle hos Limfjords Bio gået til opgaven med dyrkning af alm. rajgræs 
til DSV, med en stor lyst og interesse, for at frøavlen skal yde sit ypperste. På trods af til tider store 
udfordringer, har der altid været en parathed til at finde en løsning og arbejde frem mod det bedste 
resultat. Som frøavlskonsulent skal man altid være klar til at blive udfordret fagligt, med spørgsmål 
til hvordan dyrkningen af frøgræs kan optimeres, både ud fra egne erfaringer, forsøg og visioner 
for det største udbytte og den bedste kvalitet, i god sammenhæng med bedriften i øvrigt.  
Derfor kan de i Storvorde, bryste sig af at have opnået et udbytte på sorten Mirtello, der ikke kan 
forlanges bedre med 1.657 kg normalkvalitet pr. ha, 13% bedre end gennemsnittet. Afgrøden var 
primært placeret på en mark ved Øster Hornum, der overlevede tørken i 2018 over al forventning, 
og på trods af der kunne findes kamille i marken, blev rensesvindet holdt på et flot niveau på 
19,4%. Indsatsen i marken og den store vilje til at passe afgrøden efter bedste evne, kan belønnes 
med en afregning på 23.463 kr./ha ud fra aconto-afregningen. 
Der er en stor interesse for at være innovativ og på forkant med tiden på ejendommen, også derfor 
er det en fornøjelse at høre den store interesse fra både 
økologiske og konventionelle landmandskollegaer rundt  
omkring i det nordlige Jylland, der føler sig inspirerede og 
interesserede for Limfjords Bio. Dermed er Niels Ege  
Nielsen og hans medarbejdere vellidte repræsentanter for 
 DSV Frø Danmark og vores fremadsynede økologiske frø- 
græsproduktion. 
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