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Kampagnen 2010
Af adm. direktør Niels Eriksen

Dyrkningssæsonen var kort, og for at opnå størst
mulig stivelsestilvækst i kartoflerne blev kampagnestarten udskudt til den 9. september, og efter
11 ugers produktion kunne den afsluttes den 24.
november. 33.000 ton stivelse og godt 1.200 ton
protein blev produceret, og mængderne blev
dermed helt som planlagt. En høj stivelsesprocent
på 19,8% medvirkede hertil. Smudsprocenten var
med 5,8% den højeste i de sidste 10 år.

Transportbåndene drillede dog undertiden. Stenfjernelsen var yderst effektiv, mængden var stor,
og det var indtrykket, at den bemandingsfri optagning var fuldt gennemført i avlerleddet. Dog
gav toppe, halm, plast, træstykker m.v. visse
udfordringer. Også vaskeriets vandrensning havde
en lidt svær start, men efter indkøring var der en
effektiv udvinding af produkterne humus og sand.
Samlet set har vaskeriet fungeret meget tilfredsstillende, men forbedringer vil blive gennemført
inden 2011 kampagnen.
Selve stivelsesproduktionen forløb uden lange
stop eller omkostningstunge nedbrud, og den
høje stivelsesprocent var medvirkende til, at vi
kunne gennemføre produktionen med en høj
timekapacitet. Fremmedlegemer blandt kartoflerne har givet mekaniske forstyrrelser i den videre
produktion, men driftsstabiliteten har været høj,
og kvaliteten af de producerede varer har været
helt i top.
Alt i alt en god afvikling af kampagnen, som også
vil blive husket for velafviklede godkendelser af
vort energiledelsessystem, kvalitetsstyringssystemet og det nye system indenfor fødevaresikring
(FSSC 22000).

AKV i vinterdragt
Nyinvesteringen i det nye vaskeri fungerede fra
dag ét og havde høj driftsstabilitet gennem hele
kampagnen.

AKV strategi

Af bestyrelsesformand Jørgen Skeel

Bestyrelsen har på årets studietur besøgt Landbrug og Fødevarer i København og er herunder
blevet opdateret om den erhvervspolitiske situation, energi-, klima- og miljøsituationen i landbruget og indenfor agroindustrien. Ved samme lejlighed holdt bestyrelsen møde med sælgere fra Cargill, men først og fremmest fik bestyrelsen lejlighed til over det meste af to dage at drøfte AKV's
fremadrettede strategi.

med større udbytte i marken og lavere omkostninger gennem flere avlerbesøg og bedre vejledning.
Indenfor de næste 2 år vil alle avlere således få
besøg af AKV's konsulenter. Denne indsats prioriteres højt fra bestyrelsens side, da det har en stor
betydning for den enkelte avler og AKV.
Udviklingen sammen med Cargill var det andet
hovedtema. Sammen har AKV og Cargill analyseret
markedssituationen og den udvikling, der forventes at ske over de næste år indenfor sektoren. I
AKV regi videreføres arbejdet med at sikre et
fælles fremtidigt grundlag, både på produktsiden
og i produktionen, og vi har fra bestyrelsens side
stort fokus på at sikre en fornuftig afregning til
vore avlere.

Strategien bæres af tre indsatsområder: Samarbejdet med avlerne, fabrikkens udvikling og udviklingen sammen med Cargill. Samarbejdet med
avlerne og udviklingen med Cargill var denne gang
hovedemnerne.
På det første område er der i projekt + 25 vedtaget en række initiativer, der skal styrke arbejdet
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Markedet

Af adm. direktør Niels Eriksen

Vi skal nogle år tilbage for at se en tilsvarende
kartoffelstivelsesafsætning som den, vi har set fra
efteråret 2009 og frem til sommeren i år. Baggrunden var der også i form af store stivelseslagre, et stort afsætningsbehov for at få plads til
2009 kampagnen, men også i form af en vis efterspørgsel. Behovet var imidlertid langt større end
efterspørgslen sidste år. Prisen var helt i bund
frem til foråret, hvor situationen ændrede sig. Nu
er efterspørgslen efter stivelse stor, og det gælder
ikke kun kartoffelstivelse. Og efterspørgslen skyldes ikke kun, at produktionen af tapiokastivelse i
Fjernøsten er slået fejl, men at der reelt er en
større global efterspørgsel. Denne udvikling har
medført stigende priser for alle stivelsestyper.

I papirindustrien er der gennemført rationaliseringer og lukninger af produktionslinjer i de sidste år.
De tilbageværende kører med høj kapacitetsudnyttelse, men samlet er kartoffelstivelsesbehovet i
papirindustrien reduceret. Vi ser derfor også
blandt udbyderne de første strategiske alliancer
for at sikre en fremtidig platform for afsætningen.
Det er det, vi har set mellem svenske Lyckeby og
tyske Emsland, begge kartoffelstivelsesproducenter. De har indgået et udviklings- og salgssamarbejde og kan på denne måde rationalisere deres
forretning indenfor papirindustrien. Andre udbydere reducerer eller trækker sig måske fra sektoren. Franske Roquette har indikeret, at de reducerer andelen af kartoffelstivelse i deres udbud af
stivelser til papirindustrien.

Prisudviklingen på kartoffelstivelse har over det
sidste godt halve år været meget positiv, og med
den beskedne kartoffelstivelsesproduktion i Europa
i denne kampagne - max. 85% af normal produktion - vil et højt prisniveau være gældende i hele
indeværende regnskabsperiode. Det gælder både i
fødevaresektoren og i papirsektoren.

Afsætningen fra Langholt til denne sektor er i år
noget højere end sidste år, men det er ikke kun
den volumenmæssige forbedring, vi kan glæde os
over. Også årsresultatet vil afspejle den positive
prisudvikling og blive forbedret.

Ny tillidsmand på AKV
Af sekretær Jytte Koldkjær

Da AKV's tillidsmand gennem mange år, Niels
Jørgen Poulsen, har ønsket at gå på pension har
3F'erne på AKV valgt en ny tillidsmand.

Fritiden bruger Flemming Ole Knudsen, der er gift
og har 4 børn, på at være fodbold- og håndbolddommer.

Den nye på posten blev Flemming Ole Knudsen,
der er 58 år og bor i Uggerhalne.
Flemming Ole Knudsen er oprindelig udlært murer, men efter et år indenfor faget valgte han at
skifte spor og tage HH i stedet. Dette har ført til
et arbejdsliv indenfor logistik og lager, herunder
19 år på Aalborg Værft.
Flemming Ole Knudsen har siden 2001 været
ansat på AKV som operatør indenfor produktion
og lager.

Kalenderen
Af sekretær Jytte Koldkjær

Møde vedr. afkobling
Avlermøde
Generalforsamling

Torsdag d. 6. januar 2011, kl. 13.30
Onsdag den 26. januar 2011, kl. 09.30
Onsdag den 22. juni 2011, kl. 13.30
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Hjallerup Kro
Kulturhuset Hjallerup
Kulturhuset Hjallerup

Sortsforsøg 2010
Af agrochef Henrik Pedersen

Sort

2010 3 forsøg
Oleva
Kuras
Avenance
Avarna
Altus
Avarno
Magnat
Stayer
Energie
Eurostarch
Polaris
Saturna
1)

% stivelse
18,6
21,0
20,5
20,7
22,5
17,8
23,2
21,0
20,7
18,6
20,9
17,8

Hkg/ha
knolde

Hkg/ha
stivelse

542
-47
-88
-100
-153
-44
-106
-78
-57
-83
-107
-114

101
3
-8
-9
-13
-12
0
-3
0
-16
-10
-25

1)

% stivelse

Hkg/ha
knolde

Hkg/ha
Stivelse

21.188
653
-1.625
-1.931
-2.782
-2.543
84
-698
-59
-3.241
-2.074
-5.181

19,0
21,0
20,6
21,6
22,9
18,3
23,7
21,7
20,1
18,8
20,8
18,1

566
-40
-63
-80
-113
-15
-100
-45
-47
-66
-109
-116

107
3
-4
-3
-4
-7
3
6
-3
-13
-13
-26

Kr/ha

Høst 1. september

Høst 1. oktober

Kr/ha

1)

22.636
570
-829
-566
-820
-1.458
619
1156
-712
-2.874
-2.651
-5.508

Ved kr/ha er der ikke regnet med efterbetaling.

Forsøgene er udført på tre lokaliteter i henholdsvis
Syd- Midt- og Nordjylland. Målesorten er Oleva
både ved den tidlige og sene optagning. Det specielle i år er, at tilvæksten fra 1. september til 1.
oktober har været lille, hvilket nok skyldes den
tidlige frost i september. Sorter, der har markeret
sig positivt i årets forsøg, er Oleva, Kuras, Magnat,
Stayer og Energie. Magnat er ikke nematoderesistent, og dette kan begrænse interessen for
sorten.

Stayer
Stayer har som den første sort i gennemsnittet af
3 års forsøg givet et større udbytte end Kuras.
Merudbyttet har været ca. 1,5% målt i hkg stivelse pr. ha.

Energie
Energie har ved den tidlige optagning givet samme
udbytte som Oleva - kun Kuras har givet mere.
Energie har en tidlighed som Oleva, men har ca. 2
% højere stivelse. En sort, som slipper knoldene interessant på steder, hvor man gerne vil tidligt i
gang.

Der er mængder til rådighed af både Energie og
Stayer til kommende sæson.

Uddannelse 2010-2012
Af sekretær Jytte Koldkjær

Dette er titlen på et projekt iværksat af samarbejdsudvalget på AKV. Målet er en opkvalificering
af alle medarbejdere indenfor forskellige relevante
områder, primært IT og deciderede fagkurser.

behov. Ud fra disse samtaler er der udarbejdet en
samlet oversigt, der danner så grundlag for den
videre planlægning af forløbet for den enkelte
medarbejder.

Eksterne samarbejdspartnere i projektet er konsulenter fra henholdsvis Kursuscenteret under
Frederikshavn Handelsskole, AMU Nordjylland og
Metal College Aalborg, og indledningsvis er der
afviklet individuelle samtaler med alle medarbejdere for at kortlægge den enkeltes ønsker og

Aktiviteterne startes i begyndelsen af det nye år,
og projektet skal så løbe over de kommende to
år.
Ikke alle ønsker vil blive opfyldt, men der vil blive
et tilbud til alle.
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Tlf. 96 389420
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Http://www.akv-langholt.dk

Afkoblet støtte
Af agrochef Henrik Pedersen

Hvad gør jeg som avler ?
I kampagnen 2011 vil EU-støtten uændret blive udbetalt i form af udligningsbeløb og en ligevægtspræmie til
avleren. Økonomien herved er som skitseret nedenfor.

Afregningspris avler 2011 (ca.)
Mindstepris
26,57
Udligningsbeløb
9,19

Købspris fabrik 2011 (ca.)
Mindstepris
26,57
EU-tilskud fabrik
3,08

Avlerpris - afregning

Fabrik kostpris

35,75

23,48

I 2012 vil EU-støtten svarende til ca. 12,27 kr/hkg 17% kartofler eller 11,25 kr/hkg andele blive udbetalt i
form af et tillæg til hektartilskuddet.
Forløbet er følgende:
1. Størrelsen af dyrkningskontrakten med AKV i april 2011 danner beregningsgrundlaget for,
hvor mange tilskudskroner, den enkelte avler skal modtage fremover.
2. I efteråret 2011 modtager den enkelte avler brev fra Fødevare Erhverv om dette beregnede
tilskud. Denne beregning skal accepteres og sendes retur.
3. Ved ansøgning om hektartilskud i foråret 2012 deles det beregnede beløb ud på de
betalingsrettigheder, ansøger ejer på ansøgningstidspunktet.
4. Støtten skulle være sikret i 2012 og 2013 - dog med en årlig graduering (nedsættelse), som
vil give et lidt lavere beløb end nævnt ovenfor.
5. Størrelsen af tilskuddet efter 2013 fastlægges i et nyt EU-budget for landbrugsområdet.
Hvis du avler kartofler på normal vis, det vil sige, at du ejer andele og ejer jord og betalingsrettigheder, skal
du bare gøre, som du plejer og følge de instruktioner, der kommer.
Udlejer af andele
Forholdet her er lidt mere kompliceret. Det skyldes, at det manglende direkte tilskud til melkartoffelproduktion kan medføre en lavere afregningspris for kartofler, som jo modsvares af den afkoblede støtte. Der forventes et par år med lidt turbulens i markedet for kartoffelmel, og dermed også for afregningsprisen på
kartofler og pres på andelenes værdi. Det er AKV's forventning, at markedet i løbet af højst 4-5 år vil have
stabiliseret sig, og at andelenes værdi herved vil være tilbage på det nuværende niveau.
Som udlejer af andele gælder det om ikke at stå i en situation, hvor man i 2012 eller 2013 står med sine
andele uden at have del i den afkoblede støtte. Her vil risikoen være, at man skal ud og sælge andele uden
at have fået en form for kompensation for værditab i form af den afkoblede støtte, eller det vil være vanskeligt at bortforpagte andelene sammen med jord, hvis ikke der er afkoblet støtte på jorden.
For dem, der udlejer, er der flere muligheder, og det enkleste og mest sikre er at sælge sine andele eller at
genoptage kartoffeldyrkningen. Der kan være muligheder som pasningsaftaler, udlejning på 4-5 års aftale,
udlejning i 2 år med mulighed for at få andel i betalingsrettigheder med afkoblet støtte mv. Fælles for alle
disse løsninger er, at de er forbundet med en økonomisk risiko ved f.eks. dødsfald, fallit eller manglende
betalingsevne. Aftalerne er individuelle og bør drøftes med planteavlskonsulent for at nærme sig den rigtige
model.
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