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Nye tider for salget på AKV
Af adm. direktør Ronnie B. Nielsen

Der var den 25. februar 2019 indbudt til ekstraordinær generalforsamling på Hjallerup Kro for at
drøfte fremtiden for AKV’s salg af nativ kartoffelmel
(nativ er ikke-modificeret mel). Det var rigtig positivt at se så mange andelshavere være interesseret
i den fælles fabrik og villige til at tage turen. Der
var flere fremmødte end til de ordinære generalforsamlinger, og dette viser både vigtigheden af
diskussionen, men også den interesse, der blev udvist.

Det er endnu meget tidligt i rejsen imod eget salgsorgan, som AKV ikke har haft tidligere, da KMC før
Cargill/Cerestar stod for denne del. Derfor er det
en stor opbygningsopgave, som AKV vil forsøge at
få på plads hurtigst muligt, men det forventes at
tage op til 1-2 år, før salgsorganisationen kørt ind,
og de bedre resultater kan ses.
Det er en stor beslutning, som indebærer mulighed
for en forbedret fortjeneste, men også en del usikkerhedsmomenter, og dette var årsagen til, at ledelse og bestyrelse bad om et bredt mandat til at
arbejde videre med egen organisation.

På mødet præsenterede bestyrelse og ledelse en
historisk gennemgang af samarbejdet med Cargill,
og hvorfor Cargill har været en solid samarbejdspartner på det modificerede kartoffelmel. Men med
de markedsudviklinger, der har fundet sted siden
afkoblingen i 2011, er prisen på nativ kartoffelmel
i dag på et højt niveau, også når der ses bort fra
den påvirkning, tørken har haft på prisen i indeværende år. De stigende priser sammenholdt med en
større mængde nativ mel på AKV fremover har givet en kritisk masse, hvor det nu kan betale sig for
AKV at sælge det native mel selv.

Forslaget blev stemt igennem med 76 stemmer for,
7 stemmer imod og 4 blanke stemmer. Dermed var
der en overvældende tilslutning til at tage melet
hjem til AKV og starte eget salg. Det betyder en
masse spændende udfordringer og muligheder for
AKV inden for de næste par år.
Igen vil både bestyrelse og ledelse gerne takke for
det flotte fremmøde, men også at avlerne forsat
viser tiltro til de mange initiativer, AKV sætter i
gang disse år. Den flotte opbakning ses også som
en forpligtelse til at gøre det endnu bedre, end vi
gør i dag!

Igennem en længere dialog med Cargill er der opnået enighed om, at AKV kan begynde eget salg.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fuld fart på

Af teknisk chef Niels P. Johansen

Der er stor aktivitet på hele fabrikken. De to modificeringsfabrikker skal serviceres, det eksisterende anlæg
skal vedligeholdes og stå klar til kampagnen, og vi er i fuld gang med kapacitetsudvidelsen, der har en stram
tidsplan. Fortsætter…

Plantegning af den nye del af fabrikken
Fortsat...
Side 1

Efter godkendelsen af investeringen har første fokusområde været at få lavet kontrakter med maskinleverandører. Da der ofte er meget lang leveringstid, har tidsplanen medført, at vi allerede i de indledende forhandlinger har måtte fravælge nogle leverandører. Der er dog lavet kontrakt på alle store leverancer, og størstedelen af maskinerne bliver leveret sidst i maj, hvorefter montagen begynder.
At få fastlagt det endelige procesdesign samt placering af maskiner har været i fokus i januar og februar,
således vi får den optimale løsning i forhold til drift og vedligehold samt sammenspil imellem de forskellige
anlæg i processen.
De modifikationer, der skal foretages i den eksisterende fabrik, er iværksat, så de forventes tæt på færdige,
når vi kan komme i gang med at etablere den nye del af fabrikken. Der har været stor fokus på at lave så lidt
indgriben i den eksisterende fabrik som overhovedet muligt, og de steder, hvor det har været nødvendigt, er
risikoen blevet vurderet i forhold at kunne have fuld drift i den eksisterende fabrik.
Den næste tid kommer primært til at gå med at få færdiggjort de nye fabriksfaciliteter, så de er klar, når
maskinerne ankommer. Ligeledes er det vigtigt at have fokus på arbejdet i den eksisterende fabrik.
Kapacitetsudvidelsen går planmæssigt, og vi ser frem til en sommer med masser af aktivitet på fabrikken.

Stor rift om andele

Af Adm. Direktør Ronnie B. Nielsen

AKV har i forbindelse med den igangværende kapacitetsudvidelse et ønske om at kunne producere 80.000 ton
kartoffelmel om året. Derfor skal råvaregrundlaget sikres, og dette sker som på vanlig vis gennem andelsudvidelse. For at dette sker i et tempo, hvor både avlere og fabrikken kan følge med, er det besluttet, at det skal
ske over et par omgange.
Derfor udbød AKV 400.000 hkg 17% andele til brug fra 2020 med sidste frist for tegning den 1. marts 2019.
Der blev i samme forbindelse afholdt informationsmøde for nye avlere. Da fristen udløb, var der ønske om
tegning af næsten 50% mere end udbudte andele. Dette mønster ligner sidste tegningsudvidelse fra 2017,
hvor AKV også modtog ønske om flere tegninger, end der var andele til rådighed. Men modsat ved sidste
andelsudvidelse besluttede AKV, at denne gang ville der ikke blive skåret i andelsønskerne - det er mest fair,
at nogle avlere ikke for anden gang skulle opleve en mindre tildeling af andele end ønsket. Det kan lede til
frustration, og med planer om at skulle på 80.000 ton på sigt, kan AKV håndtere den yderligere produktion.
Derfor er alle ønsker om andele tilgodeset med effekt fra 2020, hvor den absolutte flaskehals dog er forsyningen med læggekartofler. Derfor opfordrer AKV også alle avlere til at supplere med egne læggekartofler, hvor
det er muligt.
Baseret på planerne for AKV på nuværende tidspunkt ser AKV ind i en produktionsplan, hvor der produceres
66.000 ton i 2019 og 74.000 ton i 2020. Planerne for 2021 er endnu ikke endeligt fastlagt. Den større produktion og dermed øgede areal med kartofler kan ses på tabellen nedenfor:
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Arealudvikling AKV
Igen er AKV meget taknemlige over, at såvel eksisterende som nye avlere har støttet så massivt op omkring
andelsudvidelsen og er meget optimistiske omkring den fordel, en større produktion kommer til at give AKV
og dermed efterbetalingen til andelshaverne.
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En kampagne med mindre udfordringer
Af produktionschef Morten Pedersen

Kampagnen 2018 vil blive husket for den ekstreme
tørke, der ramte Danmark med efterfølgende tab
af udbytte for vores avlere.

tionen, og riverne skulle have skiftet klinger oftere
end normalt. For at afhjælpe problemet lejede vi
vikarer ind for at pille så meget fra som muligt.

Vores mål var ca. 55.000 tons stivelse, men vi
endte på en mængde på ca. 47.500 tons, og det
betød, at der ikke var mel nok til at teste den nye
silo, så dette udsættes til kampagnen 2019. En positiv overraskelse var dog, at proteinudbyttet var
ca. 15% større end det ”normale”.

Vores nye proteintørrer startede med nogle udfordringer, som hurtigt blev udbedret. Dog er der stadig et par problemer, som skal tilrettes inden næste
kampagne.
Produktionen gik rigtigt godt med minimale driftsforstyrrelser. Mange af ”børnesygdommene” fra
tidligere år er blevet udbedret, og operatørerne
gjorde igen et rigtigt godt stykke arbejde - det er
også gældende for resten af fabrikken. Endnu en
velafviklet kampagne blev afsluttet den 22. december 2018.

Vi havde en gennemsnitlig stivelsesprocent på
18%, hvilket var noget lavere end normalt. Der var
7,2% smuds, hvilket er normalt, dog var der en del
flere sten. I slutningen af kampagnen fik vi nogle
dage med mange Leca-sten, og da vi ikke kan sortere disse fra, gav det problemer i produk-

Avlermøde efter et turbulent år
Af Adm. Direktør Ronnie B. Nielsen

AKV afholdt den 22. januar 2019 afholdt sit årlige
avlermøde. Den første del af dagen bestod af information fra formand og adm. direktør, og derefter
var der kartoffelfaglige indlæg fra agro-afdelingen
resten af dagen.

kedet normaliseres igen.
Bagefter præsenterede adm. direktør Ronnie B.
Nielsen den nuværende økonomi og forventningen
til afregningen for 2018-produktionen. Den senere
del af salget i finansåret er præget af de højere
priser, men der er stor turbulens på markedet, så
Cargill’s kommercielle forventninger er meget
usikre, hvilket også betyder, at fremskrivningen af
økonomien på AKV er langt mere usikker i år end i
et normalt år. Baseret på bedste estimat af salget
frem til sommer forventes der et rekordhøjt resultat og en rekordhøj samlet betaling på 3,65 kr/kg
100% stivelse - svarende til ca. 1,36 kr/kg 100%
stivelse i gennemsnitlig efterbetaling.

Formand Jørgen Skeel startede med at informere
omkring markedssituationen, som kraftigt afspejler
den tørke, som hele Nordeuropa oplevede før og i
starten af 2018-kampagnen. Efter sommeren, hvor
omfanget af tørken begyndte at stå klart for fabrikker og kunder, begyndte priserne at stige kraftigt.
Frem til slut oktober oplevede markedet en rekordstigning i kartoffelmelspriserne. De gode priser
hjælper med at kompensere for det tab, der er oplevet på markerne, men der er også en bagside.
Lagerne bliver tømt i hele Europa, og priserne er
høje, hvilket er godt, men de høje priser presser
også nogle kunder over i alternativer til kartoffelmel. Det betyder, at når vi forventeligt får et normalt år i 2019, så har nogle kunder muligvis formået at udskifte kartoffelmel med en anden stivelsestype, og dermed er det samlede marked for kartoffelmel blevet mindre. Hvorvidt det ender med at
være et reelt problem, må vi vente og se, til mar-

De faglige indlæg var fokuseret omkring læggekartofler og opbevaring af disse. Flere af de læggekartofler, som er taget op, er fysiologisk ældre end
normalt og dermed mere spirevillige end normalt.
Derfor er opbevaring og kontrol af læggekartoflerne endnu vigtigere i år end tidligere. Alle Agroafdelingens præsentationer kan findes på AKV’s
hjemmeside, hvor der er meget relevant information for både eksisterende og nye avlere.
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Nye midler på vej
Af agrochef Henrik Pedersen

Propulse forventes godkendt til bekæmpelse af
bladpletsvamp (alternaria), hvor det har vist bedre
effekt end vores nuværende midler. Og her trænger vi til fornyelse, idet der i dag er udbredt resistens mod Amistar og Signum. Når godkendelse foreligger, forventer vi, at årets bladpletbekæmpelse
kommer til at bestå af Narita/Revus Top i kombination med Propulse.

Vi lever i en tid, hvor mange midler forsvinder, og
de fleste skal revurderes de kommende år. Derfor
er det også glædeligt, når der kommer nye til, som
vi må forvente er undersøgt meget grundigt.
Sidste år fik vi godkendelse af ukrudtsmidlet Proman, som har en bredere virkning end de øvrige
midler, og i løbet af 2019 forventes yderligere tre
midler godkendt.

Serenade er et biologisk produkt, som har effekt på
bl.a. rodfiltsvamp og black dot. I langt de fleste forsøg har midlet givet en udbyttestigning. Vi forventer i første omgang, at midlet er interessant ved avl
af læggekartofler.

Zorvec er et skimmelmiddel, der i forsøg har vist
bedre effekt end Ranman og Revus. Når prisen
kendes, kan det afgøres i hvilket omfang, midlet
kan indpasses i en skimmelstrategi.

Slut med Reglone
Af Agrochef Henrik Pedersen

under alle omstændigheder er det svagere end
Reglone, hvad angår effekt på blade.

I forbindelse med en revurdering af Reglone er det
vurderet, at midlet i høj grad indebærer en sundhedsrisiko for sprøjteføreren, forbipasserende, naboer og fugle. Derfor vil 2019 være sidste år, hvor
midlet kan anvendes. Det forventes ikke at være
muligt at få nogen form for dispensation, da sikker
anvendelse ikke kan dokumenteres. Dette giver et
alvorligt problem for avlen af læggekartofler i hele
EU, men især i Danmark. Det alternative middel
Gozai er godkendt i de fleste andre lande, men bliver det formodentlig ikke i Danmark, da de danske
myndigheder kræver dokumentation langt ud over,
hvad vores naboer gør. Vi håber selvfølgelig på
godkendelse af midlet i et eller andet omfang, men

Alternativet hertil er mekaniske løsninger. 2019 vil
blive brugt til at undersøge forskellige mekaniske
løsninger, som rækker lige fra afbrænding af top,
strøm til at dræbe top, toptrækning i forskellige
former, aftopning og overskæring af toppen mv.,
og som kan være mulighederne fremover. Fælles
for de mekaniske løsninger er, at de er tidskrævende, og at der pt. ikke fundet nogen, der er helt
effektive. De fleste mekaniske løsninger kræver en
fast, stabil og ensartet kam – ja, én udfordring
kommer sjældent alene.

Strøm til nedvisning af kartofler?

Kalender

Af sekretær Jytte Koldkjær

Generalforsamling
Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 13.00
Fremvisning i AKV´s forsøgsmark Tirsdag den 2. juli 2019 kl. 14.00
Hedegårdsvej 12, 9330 Dronninglund
Fremvisning i AKV´s forsøgsmark Tirsdag den 2. juli 2019 kl. 19.00
Hedegårdsvej 12, 9330 Dronninglund
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