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Det lange sigt
Af bestyrelsesformand Jørgen Skeel

Regnskabet for AKV Langholt 2013/14 er netop
udsendt til AKV’s andelshavere sammen med indkaldelsen til årets generalforsamling, der afvikles
onsdag den 18. juni 2014 i Hjallerup. Det er et
meget tilfredsstillende resultat, der er opnået.
Resultatet og efterbetalingen er beløbsmæssigt
lidt mindre end sidste år, men resultatet er i virkeligheden lidt bedre. Og hvordan hænger det så
sammen? Siden gennemførelsen af afkoblingen
har vi hævet afregningsprisen ved leveringen af
kartoflerne, og det forrykker sammenligningen
med tidligere år. For den enkelte avler har det nu
mere relevans at sammenligne årene på den samlede afregning i kroner pr. hkg kartofler end via
størrelsen af efterbetalingen, der har mistet sin
betydning. Målt på den samlede afregning er resultatet lidt bedre end sidste år, men ikke helt på
forrige års niveau.

for at kunne nå det produktionsmål, vi har aftalt
med Cargill.
Strategiarbejdet på de tre områder, vi har haft
fokus på gennem det sidste godt halve år, er nu
ved at udmønte sig i konkrete planer. Det gælder
både i forhold til avlersiden, på fabrikken og
sammen med Cargill. Som nævnt allerede på avlermødet og andetsteds her i bladet vil der
komme en årrække, hvor vi skal tage stilling til en
række nyinvesteringer, der omfatter inddampning, proteinområdet og stivelsesområdet.
På stivelsesområdet skal vi frigøre os fra opfattelsen af, at papirstivelserne er det eneste bærende
produktsegment for joint venturet fremover. Nativ
stivelse er her ikke alternativet til papirstivelserne
og skal i det fremtidige scenarie betragtes som et
vigtigt produkt, men det vil altid være et standardprodukt, uanset om det produceres i Danmark eller Polen. Til gengæld er fokusområdet for
stivelsesudviklingen det eller de fremtidige produkter, der kan tilføre joint venturet merværdi.
Det er denne produktudvikling, uanset om produkterne er rettet mod food eller nonfood, der har
skabt mere end 25 års godt samarbejde først med
Cerestar og i dag med Cargill.

Medvirkende til det gode resultat er, at vi i sidste
kampagne har fået den ønskede mængde kartofler. Det er glædeligt, at den usikkerhed, der var
forud for afkoblingen, nu hos AKV’s avlere er
vendt til en tro på fremtiden for stivelseskartoffelproduktionen. Når vi så samtidig i regnskabsåret
har solgt en mængde på niveau med produktionen i sidste års kampagne, så går regnskabet
pænt op. Vi kommer dermed til få et lille overgangslager ved den kommende kampagnes begyndelse og har tilmed lagerplads til endnu en
stor kampagne. Dyrkningsarealet er i år større
end sidste år, og vi opnår dermed stor sikkerhed

Den udvikling ønsker vi fortsat. Vi har forpligtet os
til at arbejde på det lange sigt og skal holde fokus
på dette. Det kan vi lettere, når vi kan se tilbage
på gode resultater for vore avlere de sidste år.
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Større udlevering af nativ stivelse
Af adm. direktør Niels Eriksen

De modificerede stivelser til papirproduktion er
hovedprodukterne for produktionen i Langholt, og
derfor kan det være svært at acceptere en reduktion i produktionen, når de forventede kontrakter
ikke kommer i hus ved de årlige eller halvårlige
kontraktforhandlinger, hvor kontrakterne ofte i
volumen er ganske store og måles i tusinde ton.
Én eller få udeblevne kontrakter kan derfor mærkes tilbage i produktionsleddet, og efter i flere år
at have oplevet stigende volumener for vore papirstivelser, har vi i år mistet volumen, men sådan
er virkeligheden i et frit marked, og det indretter
vi os efter. Her tæller det ikke, at produktionen er
meget veltrimmet og på alle måder fungerer meget tilfredsstillende.

almindelig lastbil, men oftest leveres den i container på paller eller løst lastet i containeren.

Afsætningen af nativ stivelse udgør heldigvis et
godt alternativ. Med Cargill’s globale salgsorganisation er afsætningsmulighederne altid gode, og
der kan skrues op og ned i volumenet efter behov. Vi er dog under alle omstændigheder en lille
spiller på dette marked, og vore volumener forrykker derfor ikke den generelle markedssituation.
Ikke desto mindre fylder aktiviteten en hel del i
Langholts dagligdag. Hvor papirstivelserne primært leveres i bulk, leveres den native stivelse i
sække. Hertil kommer, at den native stivelse kan
blive leveret til kunden i en standardudgave på en

Dertil kommer et hav af varianter af
emballagetekster. Vor normale sæk er som standard tekstet på syv sprog, men ofte må der suppleres med ekstra tekst for at dække lokale sprog,
importørnavne m.v., så derfor er det en større
logistikopgave at holde styr på alle nativordrerne
gennem produktionen. Udpakningen har vi godt
styr på. Gennem det LEAN-projekt, vi omtalte i
sidste nummer af AKV-NYT, har vi oplært nye
operatører samt optimeret udpakkekapaciteten og
den nødvendige service, et pakkeanlæg er omfattet af.

Et kig ind i fremtiden
Af adm. direktør Niels Eriksen

Et område, der er brugt en del resurser på, er, at
vi i samarbejde med ingeniørhuset Orbicon har
analyseret, hvordan vi placeringsmæssigt disponerer en kommende udvidelse af proteinproduktionen og gør os klar til inddampning af frugt- og
procesvand. Opgaven omfatter de placeringsmæssige muligheder i Langholt, de investerings-

mæssige konsekvenser ved forskellige scenarier
og de miljømæssige løsninger. Mulighederne er
forelagt bestyrelsen, og der arbejdes videre med
myndighederne med henblik på at færdiggøre et
beslutningsgrundlag til efteråret. En investering
kan tidligst være på plads til kampagnen 2016.

Ny leder i produktionen
Af adm. direktør Niels Eriksen

AKV søger for tiden en ny produktionschef. Baggrunden er mindre ændringer i den samlede organisation. Vaskeriet vil fremover blive en del af
produktionen, og den nye produktionschef skal
med tiden favne bredt og overtage efter Henriette
Damgaard, der næsten fuldtids er beskæftiget

med udviklingsopgaver, og Niels Eriksen, der i en
overgangsperiode vil støtte den nye medarbejder.
Mercuri Urval assisterer i søgeprocessen, og der
er allerede nu en del kvalificerede ansøgere. Den
nye medarbejder forventes at tiltræde i begyndelsen af efteråret.
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Stor rutine efter 25 år på AKV
Af sekretær Jytte Koldkjær

Der var den 12. april 2014 gået 25 år, siden Jan
Jensen som kun 19-årig tiltrådte på AKV.

Få år efter blev Jan Jensen herudover afløser ved
sygdom og ferie på lageret, og inden længe var
han blevet fast medarbejder i denne afdeling,
hvor han nu har været de sidste mange år.
Jan Jensen er, udover at være udstyret med en
veludviklet humoristisk sans, en særdeles rutineret truckfører, der med stor hurtighed og erfaring
kan læsse en lastbil eller en container helt perfekt, og han er altid villig til at yde en ekstra indsats, hvis der er behov for dette.
I fritiden driver Jan Jensen et landbrug på 10-12
ha med planteavl og kødkvæg, så den årlige
sommerferie kombineres næsten altid med høstarbejde. Desuden har Jan Jensen flere gange
været i Tanzania på længere ferier for at besøge
sin samlevers familie der.

Der var i forbindelse med etableringen af det fælles modificeringsanlæg med Cerestar (nu Cargill)
blevet behov for en større udvidelse af medarbejderstaben, og her blev Jan Jensen ansat som
operatør på det nye anlæg.

25 år i bogholderiet
Af sekretær Jytte Koldkjær

Torsdag den 22. maj 2014 havde Sonja Jensen
været ansat på AKV i 25 år. Sonja Jensen er uddannet kontorassistent og havde allerede bred
erfaring fra andre ansættelser, da hun blev ansat
i AKV’s økonomiafdeling som assistance for den
daværende bogholder Olenius Justesen. Sonja
Jensen har i tidens løb varetaget mange forskellige funktioner, men en af de vigtigste er løn, hvor
hun med stor omhu sørger for, at tingene er
korrekte og til tiden.
Hun er desuden en flittig forfatter af lejlighedssange til konfirmationer, runde fødselsdage og
andet og tilbringer herudover meget tid sammen
med mand, børn, børnebørn og andre familiemedlemmer.

Fritiden har i hele hendes voksenliv været brugt
på at være gymnastikinstruktør for flere forskellige hold i såvel hjembyen Vester Hassing som
Lindholm. I forbindelse med dette har hun også
adskillige gange stået i spidsen ved de store
landsstævner.

Agroafdelingen får nye rammer
Af agrochef Henrik Pedersen

I løbet af efteråret vil en ny bygning skyde op på
AKV. Der er tale om en kombineret kontor- og
kartoffelforsøgsbygning, som vil blive bygget i
forlængelse af den eksisterende administrationsbygning.

forsøg og andre undersøgelser. Der vil i den ene
halvdel af den nye bygning blive to lagerrum til
forsøgskartofler samt et analyserum med plads til
sortering, stivelsesbestemmelse mv. Den anden
del af bygningen vil blive kontor for Agroafdelingen, som i dag både sidder både spredt og klemt.
Derudover vil bygningen rumme et laboratoriearkiv, generelt arkiv samt mødelokale. Agroafdelingen ser frem til de nye forhold.

Aktiviteten på Agro-området er hen over de seneste år vokset støt, og det har givet et behov for
mere plads til lagring og analyse af kartofler fra
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Også i 2014 stor aktivitet i forsøgsmarken
Af agrochef Henrik Pedersen og forsøgsleder Claus Nielsen

Sædvanen tro er forsøgsmarken et samarbejde mellem LandboNord og AKV. I år er der anlagt 30 landsforsøg og 15 andre enkeltforsøg/demonstrationer omfattende gødskning med N, P og K, jordbehandling, bekæmpelse af rodfiltsvamp, spredning af sortben, behandling af læggekartofler med Talent, ukrudtsbekæmpelse, alternaria og skimmelbekæmpelse, sortsafprøvninger og ikke mindst kontrol af læggekartofler på forskellige områder.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse er et af hovedtemaerne i år.
Der indgår tre forskellige rensetyper og kombineres med
f.eks. Roundup, Fenix og Titus. Sidste års forsøg viste en
svag negativ tendens ved mekanisk rensning, og årets
mange forsøg skulle gerne gøre os klogere på emnet. Der er
selvfølgelig også afprøvning af nye midler/kombinationer til
ukrudtsbekæmpelse.
Skal fosforgødning placeres ? er et andet spørgsmål. Sidste
år var der tale om et stort merudbytte ved placering af en
stor mængde forfor, og dette kunne især ses på en hurtigere topvækst i starten af sæson. Teorien er, at tilgængeligheden af fosfor kan variere meget, blandt andet
påvirket af jordens indhold af jern og zink, og placering i riller skulle derfor øge tilgængeligheden. I år er der
anlagt fire forsøg på området.
Kvælstofoptimering er et fokusområde inden for næsten alle afgrøder, og kartofler er ingen undtagelse. Der
laves forsøg med det optimale kvælstofniveau i tidlige melkartofler - i Dronninglund med sorten Energie, og
her suppleres forsøget med løbende bladanalyser for at kunne lave normkurver. Der er ligeledes forsøg med
delt gødskning og igen kombineret med bladanalyser. Det er målet at kunne tildele enkeltmarker den optimale mængde N ved hjælp af bladprøver.
Skimmelresistens er blevet et fokus, og ikke kun inden for økologisk avl af kartofler. AKV har i en del år haft
et samarbejde med hollandske Agrico om fremavl af ny skimmelresistente melsorter. AKV har således i marken foretaget udbyttebestemmelse af 20 nye skimmelresistente sorter (kloner) under usprøjtede forhold, og
to af disse er i opformering til læggekartofler i Holland.
Alle disse forsøg kan ses ved vort Åbent Hus arrangement tirsdag den 1. juli 2014 kl. 14.00 og kl. 19.00,
hvor AKV Langholt og LandboNord vil vise rundt. Marken er åben for selvstudie hele sommeren.

Ny miljømand
Af agrochef Henrik Pedersen

Svend Bøgh Larsen er pr. 1 maj 2014 tiltrådt stillingen som Agrokonsulent Miljø, og han har dermed overtaget ansvaret for AKV’s miljøområde, som bl.a.
omfatter opgaver med udbringning af kartoffelsaft og afsætning af andre
biprodukter. Endvidere vil Svend varetage opgaver inden for kartoffelforsøg
og fremavl. Svend, der er 25 år, er uddannet Agrarøkonom, og han har tidligere bl.a. været ansat som driftsleder på en svinebedrift samt hos Hedegaard
Agro. Han afløser Michael Loft, der har valgt nye ledelsesmæssige udfordringer hos DS Stålprofil i Hobro.

Kalenderen

Af sekretær Jytte Koldkjær

Generalforsamling AKV
Åbent hus forsøgsmark

Onsdag den 18. juni 2014, kl. 13.30
Tirsdag den 1. juli 2014 kl. 14.00 og 19.00
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Kulturhuset Hjallerup
Slotsgade, Dronninglund

