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Andelsudvidelse til fremtiden
Af adm. direktør Ronnie B. Nielsen

AKV havde den 18. oktober 2017 inviteret til ekstraordinær generalforsamling i Hjallerup Kulturhus.
Formålet med den ekstraordinære generalforsamling var at få vedtaget den andelsudvidelse, som
skal sikre råvaregrundlaget for den plan, der ligger
for de kommende år. På generalforsamlingen blev
der præsenteret baggrund og økonomi for den foreslåede andelsudvidelse.

Efter godkendelsen på den ekstraordinære generalforsamling valgte AKV at udbyde 35% ekstra andelstegninger til tegning fra 2019. Tegningerne vil
være gældende med 2/3 af den nytegnede mængde i 2018 og den fulde mængde fra 2019. Andelstegningerne blev udbudt til eksisterende avlere de
første 14 dage, hvorefter resterende andele blev
udbudt til nye avlere. De eksisterende andelshavere viste en stor tiltro til fabrikken og købte 90%
af den udbudte andelsmængde, hvilket er et rigtig
flot resultat. Desværre var det så flot, at der ikke
blev nogen betydelig mængde andele tilbage til
nye andelshavere, som skal være med til at fremtidssikre fabrikken. For at sikre de nye avlere besluttede bestyrelsen at udbyde 12% ekstra andele
og derved sikre nok andele til, at 14 nye andelshavere kunne bydes velkommen på AKV.

En andelsudvidelse kræver ikke en generalforsamlingsgodkendelse, men da det forventes, at der
kommer følgeinvesteringer på omkring 100 mio. kr.
til andelsudvidelsen, valgte bestyrelsen at spørge
andelshaverne. Det sikrer, at ejerkredsen bliver
hørt og har den nødvendige medindflydelse, som
karakteriserer en god andelsvirksomhed.
Der var en god og konstruktiv debat omkring fremtiden, og hvad det ville betyde for AKV at udvide
andelskapitalen. Der blev drøftet alt fra modtagelsen på fabrikken til mulig drift efter nytår. Andelshaverne godkendte andelsudvidelsen med stort
flertal, hvilket er til stor tilfredshed for bestyrelsen
og ledelsen.

Det betyder, at andelsmængden samlet blev udvidet med 840.000 hkg, og AKV har fået et sikkert
råvaregrundlag til de planer, der ligger for de næste par år.
Tak for et godt forløb og den flotte opbakning til
generalforsamlingen.

Starchify tager form
Af adm. direktør Ronnie B. Nielsen

Der har været stor aktivitet på byggepladsen, og
der er oftest mange underleverandører på en gang
for at sikre den nødvendige fremdrift. MTS, som er
hovedentreprenør, forventes at afslutte størstedelen af sin byggeaktivitet til det nye år. Til gengæld
vil alle leverandørerne af udstyr herefter begynde
levering og montage af udstyr indvendig. Det betyder, at der kommer endnu flere underleverandører på pladsen efter nytår.

matriklen, og som vi forventer os meget af i de
kommende år. Der vil være 1-2 år med opbygning
af det nødvendige marked, men derefter forventes
der, at de gode resultater kan ses hos AKV.

Det bliver en stor udfordring at skulle håndtere så
mange leverandører og så mange installationer
samtidig, men indtil videre følges tidsplanen, og vi
forventer forsat at have en funktionel fabrik i midten af næste år.
Fabrikken er ca. 11 meter høj, og herudover kommer der på taget siloer, og de højeste af disse kommer til at være lige under niveau med nabosiloen.
Det er et betydeligt byggeri, som fylder godt på

Både Starchify og den nye lagerhal tager form
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Min første kampagne på AKV
Af produktionschef Morten Pedersen

Da dette er min første kampagne på AKV vil jeg
prøve at sætte ord på mine oplevelser indtil videre.

Som tidligere omtalt havde vi en brand den 10. oktober 2017, men jeg vil ikke gå videre ind på detaljer omkring denne, da der allerede tidligere har
været grundige beskrivelser af forløbet. Dog vil jeg
fortælle, at vi siden branden har kørt med permanent brandvagt på tørreriet 24-7 for at forhindre
flere tilløb til brand. Det er også blevet besluttet at
investere i et nyt proteintørreri til næste kampagne.

Første halvleg af kampagnen nærmer sig afslutningen for i år, og sidste arbejdsdag før jul bliver lørdag den 23. december 2017. Anden halvleg er sat
til start den 2. januar 2018 for så at afslutte omkring weekenden i uge 1 2018.
Opstarten kom noget senere end normalt. Dette
skyldtes vejrsituationen, som vi alle kender til.

Årets store udfordring har været meget smuds fra
indkomne kartofler. Dette skyldes hovedsagelig
vejrsituationen. Det har desværre også vist sig, at
vores vandrensning har været under alt for meget
pres og er stået af nogle gange. Denne del kigges
der på til næste års kampagne.

Jeg vil kort nævne noget af det, der har fyldt.
Opstarten var præget af forbedring og finindstilling
af driften. Vores fokusområder har været sidste års
investeringer, protein og inddamper. Efter nogle
ugers finindstillinger kører disse processer nu meget tilfredsstillende.

Tavlen viser de aktuelle smuds- og stivelsesprocenter

Alt taget i betragtning vil jeg mene, at det indtil
videre har været en rigtig god kampagne. En stor
tak til alle medarbejdere, vikarer, pensionister og
alle andre, der har bidraget til, at denne kampagne
trods alt er blevet en af de bedre; det sætter jeg
stor pris på.

Det færdige inddampningsanlæg

.

Kalender
Af sekretær Jytte Koldkjær

Avlermøde AKV
Generalforsamling og faglig dag
Generalforsamling AKV

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 09.00
Mandag den 5. februar 2018
Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 13.30
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Kulturhuset i Hjallerup
Danske Kartofler, Vingsted

Moderne tider i teknisk afdeling
Af teknisk chef Niels P. Johansen

Byggeriet af det nye værksted og kontor er i fuld
gang og går planmæssigt. Hele teknisk afdeling ser
frem til begyndelsen af februar, hvor afdelingen,
som ellers har være spredt på flere forskellige lokationer, kan begynde at flytte ind og samles under
et tag.

Arbejdsmiljø er ligeledes en af de ting, der har været vægtet højt under planlægningen af det nye
værksted. Derfor er der bl.a. etableret to rum, hvor
svejsning, drejning og fræsning skal foregå, således at støj og røggener bliver minimeret for de øvrige medarbejdere.

Investeringen i det nye værksted er lavet, for at
den tekniske afdeling kan følge med i den udvikling, som AKV gennemgår. Denne udvikling betyder, at der stilles stadig større krav til fødevaresikkerhed, og dette er også tænkt ind i indretningen
af det nye værksted. Dette er gjort ved at indrette
zoner, således at maskiner og materialer kan adskilles fra hinanden under reparation/fremstilling.
Den daglige arbejdsgang er også tænkt ind i indretningen, således at ofte anvendte reservedele er
placeret i et lokalt lager tæt ved arbejdsstationerne. I den nye indretning af lageret bliver det tydeliggjort, hvilke reservedele, der er egnet til kontakt med fødevarer, således at risikoen for fejl minimeres.

Der blev afholdt rejsegilde den 17. november 2017,
hvor alle involverede var inviteret på pølser. Selv
om det var en kold dag, var der mange, der benyttede lejligheden til at gå rundt og få en fornemmelse af de nye faciliteter.

En sæson med udfordringer er snart forbi
Af agrochef Henrik Pedersen

Det må siges at være en af de mest udfordrende
kartoffelsæsoner i mange år.

De store udbytter skyldes efter vores mening, at
kartoflerne ikke på noget tidspunkt har haft det for
varmt (kartofler trives ikke ved temperaturer over
25°C og har optimum omkring 18-20°C). Desuden
har de bortset fra en kort periode inden midten af
juli ikke manglet vand.

Et massivt skimmeltryk fra sidst i juni uden tørvejrsperioder, der kunne bremse angrebene, og så
uanede mængder af regn, der gjorde, at hver eneste dag siden midten af juli har været med overskud af vand i jorden.

Vi ser dog en lavere stivelsesprocent i en del kartofler. Det er primært Kuras fra marker med stort
udbytte. Kartoflerne havde gode vækstbetingelser
i september, hvor de aldrig manglede vand, men til
gengæld glemte solen at skinne, så det blev nok en
vækst i knolde, men ikke så meget i stivelse. En
anden faktor, der kan have indflydelse på den lave
stivelsesprocent er, at mange kartoffelmarker i en
kort periode omkring midten af juli blev ramt af lidt
tørke. Når væksten så efterfølgende starter, opstår
der det, der kaldes genvækst, som ofte resulterer i
lav stivelsesprocent.

Lad os fokusere lidt på det positive først.
Kartoffeludbytterne har på mange af de høje arealer været rekordstore. Vi har avlere, der på marker
høster gennemsnitsudbytte over 700 hkg/ha. Hvis
vi f.eks. kigger på AKV’s forsøgsmark, har vi år i
vestsiden af marken høstet 25% større udbytte i
Kuras, end da vi var i samme mark for 4 år siden.
Kuras i Try - Mark 4 Vest
År

hkg/ha

2017
2013

879
674

Stivelses
%
20,4
21,3

På pluskontoen kan endvidere noteres, at der kun
i få tilfælde har været angreb af bladpletsvamp, og
at omkostningerne til markvanding i år har været
meget beskedne.

hkg
stivelse/ha
180
144
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En sæson med udfordringer er snart forbi (fortsat)
Af agrochef Henrik Pedersen

På trods af omfattende skimmelangreb har udbytterne været rigtig gode, men omkostningerne til bekæmpelsesmidler har været tilsvarende høje.
Sidst, men ikke mindst skal nævnes, at på trods af, at ingen kartofler er høstet i tør jord, og der ikke har været
perioder, hvor luften har været tør, har der ikke været rådproblemer ud over, hvad der forekommer i et
gennemsnitsår. Det, at temperaturen har været lav, og kartoflerne har været mere modne, må have hjulpet
her.
Optagning har været årets problem
Mange regnvejrsdage og konstant vandmættet jord har været en udfordring, og her ved sæsonens afslutning
er vores vurdering, at 300-400 ha i Nordjylland ikke bliver høstet. De arealer, der er blevet høstet, er blevet
det med stort timeforbrug, stor slitage på maskineri og med høje smudsprocenter.
Det er et år, hvor hjultræk på optageren stort set har været en nødvendighed, og hvor bælter på optageren
er en fordel. Men også her er der grænser, for den våde jord kan være næsten umulig at skille fra kartoflerne,
når der står vand mellem rækkerne.
Der er for lille optagekapacitet i Nordjylland. Det er vores vurdering, at det optimale areal til en moderne 2rækket optager er omkring 150 ha. En maskinstation med effektiv drift og moderne materiel kan måske komme
på 175 ha med en optager. Men vi må også erkende, at vi ikke kan høste så meget med en optager, som man
kan på en Jb1 jord, hvor vandet forsvinder hurtigt. Vi skal alle have fokus på optagekapacitet til næste år,
hvor arealet til AKV forventes øget med omkring 700 ha.
En tidligere start på optagningen vil også hjælpe. Vi
mangler i år en uge i starten af sæsonen, og det er
en uge, der så er kommet ind i november/december
i stedet. Til næste sæson skal vi have fokus på en
målrettet produktion af kartofler til levering i begyndelsen af september. Hvis beslutningen er taget i foråret, og gødningen er tilrettelagt efter det, vil det
være nemmere at køre optageren frem ved kampagnestarten.
Som det fremgår af billedet, giver megen regn også
bøvl ved læsning.

Med tak for samarbejdet i 2017
ønskes alle en glædelig jul og godt
nytår
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