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Bedste avlermøde i mange år
Af bestyrelsesformand Jørgen Skeel

Jeg har efterhånden deltaget i mange avlermøder,
men mødet i januar 2012 vil jeg huske som et af
de allerbedste.

gagement hos både avlerne og hos de ansatte på
fabrikken. Det er glædeligt at se, at avlere tager
del i præsentationerne, og at erfaringerne kan
udveksles så positivt.

Formiddagens program med en gennemgang af
markedet, mulighederne hos avlerne og på fabrikken gav sammen med de mange velforberedte
faglige indlæg om eftermiddagen et meget positivt indtryk, og alle fik megen info med hjem. Der
arbejdes virkelig hele vejen rundt hos avlerne, på
fabrikken og i samarbejdet med Cargill for at det
skal være attraktivt at være avler i det nordjyske.

På markedet har det sidste år været meget tilfredsstillende, og med udsigt til et resultat på over
40 mio. kr. og en efterbetaling på 120 øre vil
2011/12 blive et rekordår. Det er et resultat, der,
skønt det næppe kan gentages i det kommende
regnskabsår, vil være en stor hjælp for avlerne i
de kommende overgangsår efter kvotesystemets
afvikling.

Afkoblingen giver nye udfordringer, men dagen
viste, at der kan hentes noget i avlen, og det er
glædeligt, at Cargill fortsat tror på kartoffelstivelsen, og vi sammen har gode fremtidige muligheder. Fabrikkens arbejde med besparelser og udviklingsmuligheder påskønnes, og eftermiddagens
mange faglige indlæg er et udtryk for et stort en-

På markedet er priserne lige nu noget lavere end
sidste år på samme tid, men vi er kommet godt
igennem kontraktforhandlingerne med nogle af de
største papirkoncerner i februar, og med forventning om optimeringer på foodsiden kan vi se et
nyt år i møde uden store bekymringer.

Jubilæumsår på fabrikken
Af adm. direktør Niels Eriksen

Produktionen af papirstivelserne har gennem hele
2011 været fastholdt på et meget konstant volumen og med en meget flot driftsstatistik. Glædeligt er det, at vi i 2012 kan forvente en tilsvarende
efterspørgsel på et lidt højere niveau, men priserne er til gengæld faldet.

Afsætningen af food-stivelserne er ikke længere
på niveauet fra sidste forår, hvor efterspørgslen
var ekstrem, og priserne historisk høje. Foodområdet har imidlertid fået større betydning, og
kunderne har - bortset fra en enkelt - taget godt
imod vores nye emballage, og vi forventer her i
2012, at vores fleksibilitet i udpakningsstørrelser
giver nye afsætningsmuligheder.
I stivelsesproduktionen er tre meget gamle pulpafvandingsdekantere slidt ned og vil blive erstattet
af nye med en samlet omkostning på godt 3 mio.
kr. Et projekt omfattende separering og rensning
af spildevandsfraktioner er en anden vigtig investering inden næste kampagne.
Ved udgangen af august 2012 ser vi frem til markeringen af 25-års jubilæet i joint-venturet mellem AKV og Cargill. Dette markeres i Langholt ved
en reception med deltagelse af de ansatte i Cargill
Nordic, diverse samarbejdspartnere samt AKV’s
ansatte.

Renovering af sier i fabrikken
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Af adm. direktør Niels Eriksen og agrochef Henrik Pedersen

Markedsmuligheder uden koblet støtte
Salgsdirektør Jakob Rasmussen, Cargill gennemgik i sit indlæg udviklingen i stivelsesmarkedet
over de sidste 5 år, hvor den økonomiske krise fra
begyndelsen af 2008 har reduceret det europæiske stivelsesforbrug med næsten 1 mio. ton. Fra
medio 2009 er noget af det tabte volumen genvundet, men 3-400.000 ton er tabt. Tabet er sket
både i papir- og fødevareindustrien, men vigtigt
for AKV synes behovet for de papirstivelser, der
produceres i Langholt, at være stabilt i årene
frem.

Fra 2014 er beløbene usikre og vil først blive
fastlagt i forlængelse af et nyt EU godkendt CAP
2020.
Afregningen af kartofler i 2012 er af bestyrelsen
fastlagt til 35 kr/hkg for de første 50% af kontraktmængden, og fra 50-100% afregnes med
40,80 kr/hkg. Begge regnet som 19,5% kartofler,
og uanset kartoflernes stivelsesprocent er prisen
pr. kg stivelse ens. Da kvotesystemet nu er ophørt, vil andelenes pålydende mængde være gældende fremover, og for 2012 vil 1.000 andele
svare til en leveringsret og -pligt på 872 hkg med
19,5% stivelse. Der vil fortsat skulle tegnes kontrakt med fabrikken, og nyt smudssystem indføres. Af præsenterede driftskalkuler fremgik, at de
forventede besparelser i avlernes variable omkostninger som følge af +25 projektet kan blive
spist af øgede afgifter og prisstigninger, men
også, at bidraget ved øget udbytte vil tælle direkte på resultatets bundlinje.
Fabrikkens muligheder og udfordringer
Direktør Niels Eriksen oplyste, at fabrikken med
EU-afkoblingen mister ca. 6 mio. kr. på indtægtssiden. I konkurrencen med andre stivelsestyper
stilles kartoffelstivelsesproducenterne dermed
som udgangspunkt dårligere. Det er også baggrunden for, at det forventes, at det samlede
kartoffelstivelsesmarked reduceres, og at der med
tiden falder produktionskapacitet ud af markedet.
Dog næppe i Danmark.

Stivelsespriserne har over de sidste år haft store
op- og nedture. Det gælder både til papir og fødevaresektoren. Ikke mindste de native priser har
udvist store udsving. I 2009-10 var de gennemsnitlige priser nede på 300 €/ton for i løbet af et
år at stige til 700-800 €/ton, da de var højest.
For de kommende år præsenterede Jakob Rasmussen flere scenarier: Det pessimistiske, det
mest sandsynlige og det optimistiske. I det mest
sandsynlige forbliver kartoffelstivelse en bæredygtig afgrøde, men der vil gå nogle år, inden der
etableres en ny ligevægt i Europa. Markedsfokus,
fleksibilitet og kostpris vil blive nøgleparametrene
for succes.

Fabrikkens muligheder for at kompensere herfor
og forbedre egen konkurrenceevne omfatter både
muligheder på produktionssiden og på salgssiden.
Reduktioner i omkostningerne er i fokus, herunder
også større udbytte i produktionen og bedre udnyttelse af bi- og spildprodukter. Medarbejderne
er involveret i projektet ”Find 1 mio. kr.”. Reduktion i energiforbruget er en løbende proces, og
energi-indkøbet kan yderligere forbedres. Produktprogrammet rationaliseres på nogle områder
og udvides på andre. Produktudviklingsaktiviteter
opprioriteres, og salgsindsatsen - både fra AKV’s
og Cargills side får særlig fokus. Alle tiltag er for
at sikre, at vi kommer bedst muligt gennem den
overgangsfase, vi forventer, de næste år vil repræsentere.

Kartoffelavl i 2012 og fremefter
Henrik Pedersen, AKV's agrochef og vicedirektør
fokuserede på de udfordringer, der er i avlerleddet efter afkoblingen, og på det nye afregningssystem for stivelseskartofler i 2012. Det afkoblede
beløb, der er sikret avlerne i mindst 2012 og 2013
udgør ca. 12,40 kr. pr. hkg leveringsret eller ca.
5.700 kr/ha.
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AKV startede i 2011 projektet ”+25”, hvor målet var at hæve udbytter og indtjening hos fabrikkens avlere. På avlermødet gjorde AKV’s Agroafdeling status
på projektet og fortalte om, hvor langt man var nået indenfor de enkelte områder.

Agrokonsulent Niels Jørgen Kristensen fortalte om erfaringerne med overskæring
af læggekartofler. I 2011 var der anvendt overskårne læggekartofler på ca. 100
ha. I langt de fleste tilfælde var det ikke muligt at se forskel i markerne på almindelige og overskårne læggekartofler, men i enkelte tilfælde kunne der konstateres lidt senere fremspiring. I forsøgene har der i gennemsnit af 2 år været
en økonomisk gevinst på omkring 500 kr/ha. Endvidere fortalte Niels Jørgen om
erfaringerne med anvendelse af fiskenet ved kuledækning, som af mange anses
for at være en arbejdslettelse.

Forsøgsleder Claus Nielsen fortalte om anvendelse af jordløsning ved avl af
melkartofler. Der er foretaget flere forsøg med jordløsning i 2011 og alle med
positivt resultat. Merudbyttet i forsøgene har været 24 hkg pr. ha i Nordjylland. I praksis er der jordløsnet på ca. 400 ha i 2011. Man skal være opmærksom på, at jordløsning på lavbundsjorde kan give optageproblemer. Forsøgsindsatsen på området udvides i 2012, hvor der vil blive fokuseret på dybde
ved jordløsning, jordløsning i forbindelse med lægning og typer af jordløsnere.
Der er flere muligheder for at leje jordløsnere i 2012, så ikke alle behøver at
købe en, før afprøvningerne er færdige.
Agrokonsulent Michael Loft fortalte om det andet års erfaringer med det nye
vaskeri. Anlægget er blevet trimmet og forbedret, og det kan nu siges, at det,
når drejer sig om sten og knolde, ikke længere er nødvendigt at have pillemandskab på optageren. Store mængder pinde og top kan være et problem. Det er
forventningen, at minimum 75% af arealet til næste kampagne vil blive høstet
uden mandskab på optageren. Der havde i den forgangne kampagne nogle
gange været en del ventetid, primært på grund af de meget smudsholdige kartofler samt ujævn tilførsel af kartofler til fabrikken hen over dagen. Disse forhold
vil blive forbedret til næste kampagne.
Agrochef Henrik Pedersen kunne om de øvrige elementer i projektet berette,
at der mht. frilægning af kartofler i 2011 var kommet en ny model fra DoubleL
med klare forbedringer i forhold til den gamle, når det drejer sig om at adskille top og knolde og dermed minimere spild, og at Grimme havde deres ny
frilægger klar til efteråret 2012, hvor den første kommer til at køre i
Nordjylland. En besøgsrunde hos alle avlerne, som forventes afsluttet i 2013,
var også kommet godt i gang. Fokusområder i 2012 vil bl.a. være
bekæmpelse af bladpletsvamp og skimmel, anvendelse af mekanisk
ukrudtsbekæmpelse samt vanding.
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Afgifter og forbud tynger melkartoffelavlen
Af agrochef Henrik Pedersen

Ukrudtsbekæmpelse under pres
De nye pesticidafgifter er under opsejling og stadig til diskussion, så det endelige resultat er endnu ikke
kendt. Meget tyder dog på, at især ukrudtsbekæmpelsen bliver hårdt ramt, idet oplægget er, at der kommer
en afgiftsstigning på Fenix på op mod 200 kr/ha. Samtidig er der kommet et forbud mod Titus, som gør, at
midlet kun må anvendes i 2012 og 2013, og derefter vil der være anvendelsesforbud og krydsoverensstemmelse ved overtrædelse. Fra firmaside arbejdes der dog på en fornyet og anderledes godkendelse. Uden
Titus og med dyr Fenix tvinges kartoffelproduktion nærmest over i mekanisk ukrudtsbekæmpelse, som dog
ikke er problemfri, med f.eks. risiko for sandflugt, vanskelig bekæmpelse under fugtige forhold og udbyttereduktion i vendeareal.
På AKV’s avlermøde den 24. januar 2012 kunne avler Johannes Elsnab berette om sine erfaringer med mekanisk ukrudtsbekæmpelse på 100 ha i 2011. Dette havde hovedsaglig været en positiv oplevelse - kartoflerne blev lige så rene som ved kemisk bekæmpelse, og kapaciteten i gennemsnit lå på 2,5 – 3 ha pr. time.
Vi håber dog stadig at kunne beholde Titus!
Afgifter
Udover pesticidafgiften på Fenix vil der blive kraftig stigning
på midlerne Dithane, Ridomil og Reglone, men til gengæld
forventes der fald på Revus, Ranman og diverse bejdsemidler.
Nettoresultatet af de nye afgifter kendes ikke, men den gamle
pesticidafgift udgør allerede i dag omkring 800 kr/ha, og dette
beløb må forventes at stige. Sammenholdt med, at forslag til
nye energiafgifter for AKV, der i første oplæg ville svare til
400-500 kr/ha (men som dog nu ser ud til at blive reduceret)
må vi konstatere, at vores konkurrenceevne i forhold til vores
nabolande er blevet væsentligt forringet. Man må sige, at det
er vovet af en regering at indføre ekstra byrder til en produktion, der er ramt af fjernelse af EU-støtte, og hvor konsekvensen bl.a. er vurderet til at være, at måske 20% af EU's kartoffelmelsproduktion skal nedlægges - men her skal Danmark
måske også gå forrest ?

Brancheforening for kartofler
Af agrochef Henrik Pedersen

Der arbejdes i øjeblikket på at lave en brancheforening for kartofler i lighed med, hvad der kendes fra andre
produktionsgrene. Brancheforeningen vil få navnet Danske Kartofler, og opgaverne vil bl.a. være at arbejde politisk for kartoffelavlens rammevilkår og udgive et dansk kartoffelblad. Der ser på nuværende tidspunkt
ud til at være bred opbakning i erhvervet, og AKV er også med, ligesom vi håber, at tiltaget vil have vores
andelshavers interesse.

Kalenderen
Af sekretær Jytte Koldkjær

Generalforsamling

Onsdag den 20. juni 2012, kl. 13.30
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