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Status efter et hektisk år
Af adm. direktør Ronnie B. Nielsen

Endnu en generalforsamling er overstået for AKV.
Generalforsamlingen blev åbnet af formanden, Jørgen Skeel, som kort orienterede om året, der er
gået. Største enkeltstående begivenhed er fortsat
tørken, som det meste af Nordeuropa oplevede sidste år. Tørken mindskede høsten fra en forventet
mængde på 55.000 tons til 47.500 tons, men til
gengæld gav højere priser i markedet som følge af
høstreduktionen. På fabrikken blev den nye silo og
det nye proteintørreri afsluttet i det forgangne år,
mens der på nuværende tidspunkt gennemføres investering i en ny produktionslinje på 12 tons/time
på fabrikken. Råvarerne til den nye linje blev ligeledes sikret i det forgangne år med endnu en andelsudvidelse, som igen blev overtegnet. Ud over
de fysiske anlægsaktiviteter er samarbejdet med
Cargill også ændret i det forgangne år, således AKV
fremover selv skal varetage salget af ikke-modificeret kartoffelmel, og til dette er startet egen salgsorganisation op (se yderligere herom senere i AKVNYT).

på fabrikken for at sikre en konkurrencedygtig andelsfabrik for andelshaverne.
Blandt de aktiviteter, der har resulteret i det rekordstore overskud, er den største enkeltforbedring den pris, til hvilken kartoffelmelet handles
imellem AKV og Cargill. Derudover har kunne konstateres en opbygning af værdi på proteinlageret
og lageret i det fællesejede joint-venture. Baseret
på det fremlagte materiale godkendte generalforsamlingen årets regnskab, og dermed bør alle andelshavere i skrivende stund havde modtaget den
samlede gennemsnitlige betaling på 3,70 kr/kg stivelse.
Ved valget til bestyrelsen blev valgt Palle Joest Andersen (genvalg), Søren Østergaard (nyvalg) og
Andreas Heegaard Christiansen (nyvalg), og herudover består bestyrelsen af Jørgen Skeel, Per Christensen, Niels Pedersen Qvist og Søren Aaen.
Der blev givet en kort orientering omkring kapacitetsudvidelsen, som ser ud til at holde sig inden for
både budget og tidsplan, men hvor den kritiske
fase er i gang på nuværende tidspunkt. Med den
nuværende status forventes kampagnen fortsat at
kunne afsluttes inden januar, hvis produktionen bliver på de forudsatte 66.000 tons stivelse.

Samlet endte AKV med et rekordstort resultat og
kører fortsat med et meget stort aktivitetsniveau

Efterfølgende blev også orienteret omkring den
ændrede fragtudligning, som fremover vil blive benyttet på AKV.
Fremover vil fragtudligningen blive baseret på samlet kontraktmængde og markkort for den enkelte
avler. Det betyder, at alle avlere vil få et fragttilskud, som er baseret på afstanden mellem deres
marker og mængden af kartofler fra disse marker.
For den enkelte avler må fragtudligningen forventes at ændre sig fra år til år, da markerne ændres
fra år til år.
Denne ordning skal sikre, at det også i fremtiden
fortsat er muligt at skaffe råvarer fra de avlere eller
potentielle avlere, som ligger lidt længere væk fra
fabrikken.
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AKV etablerer egen salgsorganisation
Af salgsdirektør Bjarne Larsen

Jeg selv har en baggrund bl.a. som salgsdirektør i
KMC fra 2006 til 2017, og jeg har således haft det
overordnede ansvar for den kommercielle udvikling, som KMC har været igennem i perioden. Jeg
har med stor tilfredshed ligeledes fået følgeskab af
Peter Haugsted og Francois Masson, som hver især
har over ti års succesfuld erfaring med internationalt salg af kartoffelstivelse. Sammen med de øvrige medarbejdere udgør det et meget stærkt og
erfarent salgs-team.
Vi har med nyansættelserne fået et solidt kendskab
til salg af kartoffelstivelse og et globalt netværk ind
i AKV. Det har allerede vist sig værdifuldt både i
forhold til at etablere salgskanaler og få indgange
til mange kunder.

Efter i mange år at have solgt al kartoffelstivelsen
gennem Cargill er vi nu i gang med at etablere
AKV’s egen salgsorganisation, så vi selv kan overtage salget af nativ kartoffelstivelse fra d. 1. september 2019. Dette har bl.a. sin baggrund i, at AKV
med den større produktion i fremtiden får den nødvendige kritiske masse til selv at have en salgsorganisation.

Vi er nu i fuld gang med at opbygge et internationalt forhandlernetværk og blive godkendt hos en
lang række kunder rundt omkring i Verden, således
at vi kan komme godt i gang med salget fra den ny
kampagne. I skrivende stund er vi dog allerede ved
at levere den første container med kartoffelstivelse
til en kunde udenfor EU, og mange flere er på vej.

Der er mange fordele. Først og fremmest tror vi på,
at vi ved at have en lille og fokuseret salgsorganisation kan styrke opmærksomheden omkring salget af AKV’s kartoffelstivelse og dermed opnå
bedre priser i markedet, og i fremtiden vil overskuddet fra AKV’s salg af nativ kartoffelmel udelt
gå til AKV. Endelig så betyder det at sælge selv, at
AKV også får meget bedre kontrol over egen
skæbne og en meget bedre indsigt i, hvad der foregår i markedet.

Salg er en helt ny disciplin for AKV, og der er rigtig
mange ting, der skal forberedes både indenfor og
udenfor AKV’s mure, men forberedelserne forløber
fuldstændig planmæssigt, og der er grund til en vis
optimisme. Det første høstår forventes ikke at ændre meget på bundlinjen, men herefter forventes
de første resultater at vise sig.
Jeg er ikke i tvivl om, at det i fremtiden bliver afgørende for AKV, at man har fået sin egen salgsorganisation. Vi er samtidig meget bevidste om, at
det er et stort ansvar, vi er blevet tildelt for at bidrage til at skabe nogle gode resultater og altså
flere penge til Jer avlere. Det tager vi på os og glæder os til arbejdet!

Salgsorganisationen består af 7 medarbejdere
hvoraf 5 arbejder med salg og salgskoordination,
mens 2 arbejder med levering af produkterne ud til
kunderne.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mindeord

På bestyrelsens vegne

Den 30. april 2019 modtog vi på AKV den sørgelige meddelelse om, at bestyrelsesmedlem Ole Thomsen var
stille sovet ind efter svær sygdom. Ole Thomsen efterlader hustruen Inger og to voksne børn. Ole Thomsen
blev 57 år, var oprindelig uddannet mekaniker og drev et større landbrug vest for Hjallerup. Ole Thomsen var
et engageret medlem af AKV’s bestyrelse igennem 6 år, og han var altid konstruktiv og fik sagt sin mening i
bestyrelseslokalet. Ole Thomsen vil blive savnet af os alle. Æret være hans minde.
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Ny mand bag tallene
Af sekretær Jytte Koldkjær

Brian Nielsen, 53 år, er pr. 1. december 2018 tiltrådt som ny økonomichef på
AKV.
Han kommer fra en stilling som økonomichef hos Frederikshavn Handelsskole. Han har i tidligere ansættelser arbejdet med økonomistyring, rapportering, skat/moms/afgifter og har erfaring med formidling fra undervisning
blandt andet på Aalborg Universitet som ekstern lektor siden 2000.
Brian er uddannet cand.merc. og hd/r fra AAU samt datanom i systemudvikling. Kombinationen er en god forudsætning for at udnytte AKV’s data og vise
ting i sammenhæng, så der kan stilles den rigtige information til rådighed for
alle interessenter.
For Brian Nielsen er produktion af kartoffelstivelse en helt ny branche, men
han ser frem til de nye udfordringer, blandt andet med etableringen af egen
salgsafdeling.
Fritiden bruges på familien, herunder 3 børn, 2 børnebørn + en hund, læsning, spinning, camping og den årlige skiferie.

På vej mod en større fabrik
Af teknisk chef Niels P. Johansen

Kapacitetsudvidelsen er gået ind i en travl periode
med mange håndværkere på pladsen. Vi har siden
midt i maj været i fuld gang med at få samlet og
opsat maskinerne, efterhånden som de er ankommet til fabrikken. Størstedelen af maskinerne ankom omkring 1. juni og er nu placeret inde i fabrikken.

tider kan være lidt hektisk, men det er, hvad der
skal til for at overholde tidsplanen.
Når selve installationen er færdig, skal vi i gang
med at teste anlægget, og dette forventer vi kommer til at foregå fra sidst i juli. Den detaljerede
planlægning heraf er i fuld gang, da det er vigtigt,
at vi får booket de specialister hos maskinleverandørerne, der skal medvirke til at starte maskinerne
op.

Den næste periode kommer til at foregå med at
installere maskinerne, og til brug for dette skal der
opsættes flere hundrede meter rør. Sideløbende
med rørmontagen er elektrikerne i fuld gang med
at forbinde motorer, ventiler, sensorer og andet
elektronisk udstyr. Stemningen på pladsen er god,
selvom det hele foregår på samme tid og derfor til

Kapacitetsudvidelsen går planmæssigt, og vi ser
stadig frem til en sommer med masser af aktivitet
på fabrikken.

Der skal strøm til
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Læggekartofler - en udfordring i foråret 2019
Af Agrokonsulent Niels Jørgen Kristensen

overskæring af en hel del store læggekartofler, og
dels er der er anvendt større læggeafstand ved
lægning på mange arealer.

2018 var et ekstremt tørt og
varmt år, og det resulterede i et
dårligt udbytte i kartoffelavlen,
også i læggekartoffelavlen. Vejret i resten af EU lignede meget
det danske, og her var udbytterne heller ikke i top, så der har
ikke været megen hjælp at hente
her. Danmarks areal med melkartofler er samtidig vokset med
næsten 5.000 ha fra 2018-2019,
og dette øger yderligere behovet
for læggekartofler til 2019 med
mere end 10.000 hkg. AKV havde
indregnet arealudvidelsen i læggekartoffelplanen,
men det var ikke indkalkuleret, at udbytterne i gennemsnit blev til den lave side samtidig med, at der
såvel i AKV’s læggekartoffelavl som i produktionen
hos mange af dem, der selv laver læggekartofler,
var tab pga. dårlig kvalitet. Men det gik heldigvis,
som det plejer, og der blev her i foråret lagt målet
på 6.300 ha kartofler til AKV. Når vi alligevel kom i
mål, skyldes det dels, at der er foretaget overskæ-

Kvaliteten af læggekartoflerne vil være svingende i
år. For det første blev der i 2018 dannet både meget tidlige og meget sene knolde. Nogle af de sent
dannede knolde kom som udløbere på de først dannede knolde. Dette betyder, at en del partier læggekartofler består af både modne og umodne
knolde, hvilket bidrager til uens fremspiring og desværre også i nogle tilfælde, at der kom angreb af
Fusarium. De høje temperaturer i sommerperioden,
men stort set også hele vinteren, har givet fysiologisk gamle kartofler. Dette ses f.eks. i sorten Kardal, hvor der i stort set alle marker kan findes planter med det, der hedder ynglesyge, hvilket er, når
planten sætter knolde alt for tidligt i forhold til toppens størrelse.
Det var med en vis frygt, vi er gået denne vækstsæson i møde, men heldigvis må vi på nuværende
tidspunkt også konstatere, at selv om fremspiringen har været uens, er langt de fleste marker i en
god tilstand.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________

Landbo Nord og AKV Langholt’s forsøgsmarker vises frem
Af forsøgsleder Claus Nielsen

Derudover bliver der i år brugt mange kræfter på
at finde alternativer til de kemiske løsninger, som i
større stil bliver forbudt. Reglone til nedvisning og
Titus til ukrudtsbehandlinger.

2019 var året, hvor kartoffellægningen gik som en
leg, og i stort set alle marker var det muligt at lave
et rigtig godt og tjenligt læggebed. Nogle steder
var det lige til den tørre side, men efterfølgende er
der kommet nedbør, så alle kartoffelmarker er fint
forsynet pt.. Maj måned bar præg af kolde nætter,
som har holdt kartoflerne lidt tilbage, men fra starten af juni er der kommet godt gang i væksten, og
mange marker nærmer sig rækkelukning den 15.
juni 2019. Forsøgsmarkerne er i år placeret på Hedegaard i Try. Der er forsøg på ca. 10 ha, så der er
som altid meget at se på. Der er i år fortsættelse
af flere nye spændende forsøgsserier fra 2018 som
f.eks. bekæmpelse af spildkartofler, hvor vi i år kan
vise skade på kartofler behandlet sidste år.

Herudover er der stadig stor fokus på kvælstofoptimum til kartoffelsorter og anvendelsen af delt
gødning, også til læggekartofler, med tanke på
nemmere nedvisning. Kaligødskning, optimum til
melkartofler, og kalityper til læggekartofler.
I vanlig stil er der også en masse sortsafprøvninger/demoer, og i vores sygdomsdemo er der altid
noget at snakke om.
Vi glæder os til at vise marken frem til vores forsøgsfremvisninger i juli.

Kalender

Af sekretær Jytte Koldkjær

Fremvisning i AKV’s forsøgsmark
Fremvisning i AKV’s forsøgsmark
Kartoffeldag Sunds
Åbent Landbrug - Kyvsgaard

Tirsdag den 2. juli 2019 kl. 14.00
Tirsdag den 2. juli 2019 kl. 19.00
Torsdag den 1. august 2019
Søndag den 15. september 2019
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Langdyssevej, 9330 Dronninglund
Langdyssevej, 9330 Dronninglund
Kyvsgaardvej, 9310 Vodskov

