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Stor aktivitet på AKV

Af produktionschef Ronnie B. Nielsen

Den gode nyhed er, at AKV for tiden efter en lidt
stille vinter oplever en meget stor aktivitet på udleveringsfronten. Det betyder, at selv om vi til den
nye kampagne vil have et lidt større overgangslager end normalt, vil vi alligevel have plads til den
nye stivelse i siloerne. Den dårlige nyhed er, at
selv om priserne for kartoffelstivelse nu ser ud til
at have stabiliseret sig, er de forsat lave. Cargill
følger priserne på markedet, og da kartoffelstivelsesmarkedet ikke er reguleret, må vi som alle
vores kollegaer i branchen følge markedsprisen,
også i dårlige tider.

fremtidige produktion. Den nye stivelse kræver
nye kemikalier og øget fokus på håndteringen, og
derfor bliver silo 500 (den lille silo på 15.000 ton)
tømt i perioden frem til sommerferien, dog via det
normale salg. Når silo 500 er tømt, skal den rengøres, og alle rør skal blæses rene, så vi kan opbevare den nye stivelse separat og sikre, at der
ikke opstår en blanding af de to typer.
Inddampningsprojekt
Der er for øjeblikket stort fokus på AKV’s inddampningsprojekt, som blev præsenteret på
sidste avlermøde. AKV har fået de nødvendige
myndighedstilladelser til at kunne gennemføre
projektet og håndtere det overskydende vand
efter inddampningen. Projektgruppen på AKV har
været i Tyskland og underskrive en kontrakt med
GEA som leverandør af selve inddamperen. GEA
har en meget bred erfaring med inddampere og
har leveret inddampere til kartoffelstivelsesfabrikker flere steder i verden. Samarbejdet med GEA
har været på et meget højt professionelt plan, og
AKV’s konsulent fra Orbicon, Johannes Overgaard,
var enig i valget af leverandør.

Traditionen tro er vi på AKV i fuld gang med vedligehold og nye projekter for at sikre den optimale
drift, når produktionen starter til september. Problematikken med kartoffelbrok i det danske kartoffelavl påvirker også produktionen på AKV og
stiller øgede krav til behandlingen af affaldsprodukterne fra vaskeriet. For at sikre en ansvarlig
behandling af de affaldsstoffer, som kan sprede
kartoffelsygdomme, bliver der installeret et nyt
system i AKV’s vaskeri. Herved minimeres risikoen
for spredning af kartoffelbrok, og samtidig
vil det nye system også give anledning til
en besparelse på vandforbruget.

Den nuværende aktivitet består i at planlægge
den bygning, som skal indeholde inddamperen, da
det er vigtigt, at vi koordinerer AKV’s behov,
GEA’s krav og de byggetekniske muligheder på den plads, der er
afsat til projektet. Til at gennemføre byggeriet er valgt
entreprenørfirmaet
Svend
Aage Christiansen A/S, der
begynder opgravningen til
fundament fra juli 2015. Efterfølgende
vil
byggeriet
forsætte ind i efteråret, og der
forventes at være en bygning
klar til installation af inddamper
næste forår, hvor inddamperen
ankommer og bliver installeret,
før der lægges tag på bygningen. Efter monteringen af
inddamperen begyndes installationsarbejdet af ny
proteinlinje, ny dampkedel, nye tanke til kemikalier samt koncentrat og den omfattende rørføring, der skal laves for at binde det hele sammen.
Inddamperen forventes klar til test i starten af
juni 2016.

Cargill har åbnet dørene til et nyt marked for kartoffelstivelse, hvor en speciel kvalitetsstivelse kan
sælges til udvalgte kunder. Det betyder, at kvalitetskravene til AKV’s stivelse fra næste kampagne
bliver endnu højere, og der er et krav om, at den
gamle produktion af kartoffelstivelse, der allerede
ligger i siloerne, skal holdes adskilt fra den nye

Side 1

Inspiration til bestyrelsen fra Frankrig og Belgien
Af adm. direktør Niels Eriksen

Det var interessant, at der fortsat tegner sig nye
muligheder på kartoffelstivelsesområdet til trods
for, at kartoffelstivelse samlet set fylder meget lidt
i Cargill’s store stivelsesforretning. Nye laboratorier blev vist frem, og det var imponerende at se
den udvidelse, der er sket på det anvendelsestekniske område, siden bestyrelsen sidst var på
stedet.

I det tidlige forår 2015 var AKV’s bestyrelse og direktion på studietur til Frankrig og Belgien med et
interessant besøg hos avlere og kartoffelstivelsesproduktionen i Haussimont i Frankrig, besøg i Cargill’s udviklingsfaciliteter i Belgien og hos Landbrug & Fødevarer i Bruxelles.
Det blev til mange indtryk, informationer og diskussioner. Dermed blev deltagerne godt klædt på
til egne opgaver på hjemmefronten.
Kartoffellægningen var langt fremme i området
syd for Reims, hvor Haussimont-fabrikken hører
til. I Frankrig er der tre avlerorganisationer og to
kartoffelstivelsesproduktioner. To af dem leverer
til Roquette, og den sidste til andelsselskabet
Tereos-Syral, der opkøbte fabrikken i Haussimont
for få år siden.
Med stor åbenhed blev der informeret om betingelser for avl og produktion. Ved besigtigelse i
marken blev der udvekslet mange oplysninger om
ligheder og forskelle mellem avlen i Østfrankrig og
Nordjylland.

Bestyrelsen i marken

Hos Landbrug og Fødevarer i Bruxelles blev det til
interessevaretagelse ved direktøren, Anette Toft,
EU-politik og drøftelser med parlamentsmedlem
Ole Christensen og EU-ambassadør Ole Toft.
Samlet gav turen med de tre forskellige emner og
et indlagt bestyrelsesmøde en masse inspiration
og perspektiver for bestyrelsen.

Fabrikken var ikke den mest moderne, og stor
bemanding og stort vandforbrug illustrerede
forskellen mellem os og dem.
Hos Cargill’s Research & Development i Vilvoorde i
Belgien fik vi en deltaljeret gennemgang af udviklingsarbejdet på stivelsesområdet.

AKV & AKV´s avlere med i Danske Kartofler
Af bestyrelsesformand Jørgen Skeel og agrochef Henrik Pedersen

Danske Kartofler er brancheforeningen for aktører
inden for kartofler i Danmark, og den dækker
både stivelses-, spise-, industri- og læggekartoffelavlerne.

For at give Danske Kartofler styrke og flere medlemmer har AKV og KMC besluttet at melde alle
sine avlere ind i foreningen, og dette giver 700
melkartoffelavlere som medlemmer. Som medlem
modtager man bladet Danske Kartofler fire gange
årligt samt nyhedsmails løbende.

Foreningen arbejder med alle forhold indenfor
kartofler, og det sidste halve år har broksituationen været i centrum, men også emner som nye
avlsregler for læggekartofler, spisekartoffelkvalitet
og internationalt samarbejde har der været arbejdet med. Danske Kartofler er erhvervets talerør
overfor blandt andet NaturErhverv.

Spisekartoffelavlerne i Europa har haft et forfærdeligt år, og det er forståeligt, at de søger afsætning for overskydende kartofler. Producenterne af
pommes frites, chips m.fl. har beskyttet deres
marked ved ikke at producere løs, og restkartoflerne er derfor endt hos stivelsesproducenterne,
der ved blot at forlænge kampagnerne har fyldt
siloerne. Fra et produktionsudgangspunkt kan det
være fristende og tidligere med koblet støtte
kunne der fra avlersiden argumenteres for at
maksimere produktionen.

Ved årsskiftet er administrationen af Danske Kartofler blevet omlagt (= slanket), og Landskonsulent Lars Bødker er nu den centrale person i foreningen, hvilket vi betragter som en stor styrkelse.
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AKV & AKV´s avlere med i Danske Kartofler (forts.)
Af bestyrelsesformand Jørgen Skeel og agrochef Henrik Pedersen

Men i dag under frie markedsvilkår er det overraskende, at kartoffelstivelsesindustrien i store
dele af Europa lader volumen gå forud for opnåelse af mere langsigtede mål. Det gælder både
indtjeningen på fabriksniveau og på avlerniveau.

efterspørgslen. De ”fremmede” kartofler kan
meget vel betyde forhold, der hverken fremmer
egen udvikling eller avlernes udvikling og indtjening.
Tilføjelse: AKV har alene forarbejdet kartofler fra
egen leverandørkreds i den afsluttede kampagne.

Stivelsesindustrien sikrer kun dets leverandører,
avlerne, hvis produktionen nogenlunde matcher

Fra cement til kartoffelstivelse
Af sekretær Jytte Koldkjær

Den 1. maj 2015 tiltrådte AKV’s nye tekniske chef,
Niels Plough Johansen som afløser for Thorvald
Lynggaard, der har valgt at gå på efterløn. Niels
Johansen, der er maskinmester, er 31 år og kommer fra en stilling som mekanisk supervisor hos
Aalborg Portland, hvor han også oprindelig er udlært som maskinarbejder.
Allerede fra starten på AKV er der store udfordringer, da Niels Johansen udover lederrollen i anlægsafdelingen er udpeget som projektleder i
forbindelse med etableringen af det nye inddampningsanlæg, der skal være klar til drift fra
kampagnen 2016. Privat dyrker Niels amerikansk
fodbold og bor i Brønderslev med sin kone og to
små børn.

Niels Plough Johansen

Et ansigt - To funktioner
Af sekretær Jytte Koldkjær

Annika, der er 45 år, har efter 14 år som medhjælpende hustru i sin mands firma valgt at prøve
kræfter med en ansættelse udenfor firmaet.
Annikas arbejdsopgaver vil primært være udbetaling af løn til timelønnede samt daglig bogføring,
fakturering og andre administrative opgaver. Desuden vil Annika være afløser i logistikafdelingen
ved ferie og andet fravær.
Annika, der er uddannet som økonomiassistent,
har efter sine år som alene på kontoret bred erfaring med mange forskellige kontorfunktioner, og
hun ser frem til blandingen mellem de økonomiske og de logistikmæssige opgaver. I fritiden er
Annika en ivrig motionsløber i Aalborg Atletikklub.

Annika Hvolbæk

AKV har ansat Annika Hvolbæk som økonomiassistent og afløser i logistikafdelingen.

Kalender

Af sekretær Jytte Koldkjær

Generalforsamling AKV
Åbent hus i AKV´s forsøgsmark
Åbent hus i AKV´s forsøgsmark

Tirsdag den 16. juni 2015, kl. 13.30
Mandag den 6. juli 2015, kl. 14.00
Mandag den 6. juli 2015, kl. 19.00
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Kulturhuset Hjallerup
Dronninglund
Dronninglund
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AKV Langholt AmbA
Gravsholtvej 92
9310 Vodskov
Tlf. 96 389420
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Http://www.akv-langholt.dk

To ud af seks kartoffelbud

Af Henrik Pedersen, Niels Jørgen Kristensen, Svend Bøgh Larsen og Claus Nielsen fra AKV’s agroafdeling



BLADPLETSVAMP

Om det skyldes klimaændringer eller ændringer i
skimmelmiddelvalget (ingen Maneb og Shirlan) vides ikke, men bladpletsvamp er blevet et meget
stort problem, som sidste år kostede store udbyttetab.
I år anbefaler vi, at alle marker behandles 3-4
gange med Signum og/eller Amistar. Kun arealer,
der ikke tidligere har været dyrket med kartofler,
kan nøjes med 2 gange.
Smitten kommer fra jorden fra tidligere års kartofler, og derefter spredes den med vand og vind.
Bladpletsvampangrebene tiltager i løbet af sæsonen og medfører i sidste ende, at kartoflernes
vækst standser op til 3 uger for tidligt.



STYR PÅ KVÆLSTOF

For lidt og for meget fordærver maden! Og sådan
er det også med kvælstof. For lidt giver for lille
udbytte, og for meget giver for sent udbytte og lav
stivelsesprocent.
Bladanalyser til at styre N-tildelingen er et redskab,
der afprøves i større målestok hos AKV's avlere.
Strategien er, at en mark fra starten gødes med
30-40 kg N mindre, end man forventer at bruge,
og at der efterfølgende suppleres med 0-60 kg N,
afhængigt af, hvad bladanalyserne siger.
Der bliver lavet forsøg med forskellige N-mængder
og -tildelinger, og i praksis udføres der mange
bladanalyser, så vi får erfaringer med målingerne
og delt gødskning.
Har du tid og lyst, er der plads til flere i projektet.

For meget

GOD SOMMER
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