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Tilbageblik på et år med rekordproduktion 
Af adm. direktør Ronnie B. Nielsen 

 

 

AKV har holdt sin årlige generalforsamling, og med de 
nye lempede Corona-regler lykkedes det at afholde et 
fysisk møde. Alle fremmødte havde medbragt et gyl-
digt Coronapas, så generalforsamlingen kunne afhol-
des på sikker vis, hvilket vi gerne vil takke alle deltage-
re for. 
 

På generalforsamlingen fremlagde formand Jørgen 
Skeel årets beretning. Det foregående år havde givet 
store udbytter for de fleste andelshaverne og resulte-
rede i en rekordstor produktion af stivelse på AKV. 
Året havde haft en stabil produktion, dog med produk-
tion ind i januar som følge af den store avl. Uenighe-
den med Cargill blev kort nævnt, og derudover blev 
kommenteret på de store politiske aftaler, som forsø-
ges forhandlet på plads i Danmark, herunder den nye 
CAP, nye vandmiljøplaner og klimaaftaler, som alle er 
relevante for både AKV og avlerne. 
 

Efterfølgende blev fremlagt og gennemgået årets regn-
skab. En stor del af det producerede mel var lagt på 
lager som følge af de lave priser i markedet. Ændrin-

ger i samarbejdet med Cargill-AKV har ændret lidt på 
indholdet af nogle posteringer, hvorfor direkte sam-
menligning med tidligere år ikke er mulig. Samtidig 
blev realiseret et negativt udbytte af Cargill-AKV IS, 
hvilket havde betydelig negativ påvirkning på resulta-
tet. Til gengæld kunne konstateres, at eget salg har 
været profitabelt og fortsat en god investering for AKV. 
 

Salgsdirektør Bjarne Larsen gennemgik året set fra 
den nye salgsorganisation. Generelt et år kendetegnet 
af Corona, stor europæisk produktion og dermed lave 
priser på stivelsen. På baggrund af de meget lave sti-
velsespriser i markedet var der fra AKV valgt en strate-
gi, hvor en større del af produktionen blev lagerført 
end forventet i starten af året. 
 

På valg til bestyrelsen var Jørgen Skeel og Niels Pe-
dersen Qvist, og begge blev genvalgt. På valg som 
suppleanter var Jan Warrer Olesen og Flemming Gaarn
-Svendsen, som også begge blev genvalgt. Ligeledes 
blev Per Bach Laursen og Deloitte genvalgt som revi-
sorer. 

En ny profil udadtil 
Af salgsdirektør Bjarne Larsen  

Efter mere end tre årtier, hvor Cargill har været eneste 
salgskanal for AKV’s og joint venturets produkter, 
overtog AKV som bekendt selv salget af nativ stivelse i 
efteråret 2019. Det betød samtidig, at AKV er gået i 
gang med en forandring fra ren produktionsvirksom-
hed til gradvist også at blive en mere og mere kunde- 
og markedsorienteret virksomhed. 
 

I takt med etableringen af salgsafdelingen og tilgangen 
af kunder sker der også lidt efter lidt nogle ændringer i 
AKV. F.eks. bliver vores virksomhedskultur mere inter-
national og kommerciel samtidig med, at vi efterhån-
den begynder at lægge mere vægt på markedsføring af 
AKV og vores produkter. 
 

Som produktionsvirksomhed har vores hjemmeside 
hidtil primært været avler- og produktionsrettet. Vi har 
nu lanceret en ny og moderniseret hjemmeside, der er 
på engelsk og primært henvender sig til de mange 
internationale kunder. Her vil kunder bl.a. kunne læse 
om AKV, vore produkter og hvilke fødevareanven-
delser, produkterne kan bruges til, ligesom man som 
potentiel kunde kan finde sin salgskontakt. 
 

Den nye hjemmeside består dog reelt af to hjemmesi-
der, for de informationer, man som avler tidligere kun-
ne finde på den ”gamle” hjemmeside, er stadig fuldt 
tilgængelige. Ved at trykke på ”Agro”-knappen oppe i 
hjemmesidens højre hjørne kommer man ind på den 
danske hjemmeside, der ligesom tidligere er henvendt 
til AKV’s avlere. 
 

Vi har i samme ombæring valgt at ændre vores logo, 
så det dels bliver mere tidssvarende og dels giver os 
mulighed for salgsmæssigt at skabe en fortælling om 

AKV overfor kunderne. 
 

Med det nye logo ønsker vi at skabe en reference til 
kartoffelplanten. Samtidig kan vi med den brune jord-
farve sammen med den grønne farve kæde logoet til 
hele vores værdikæde fra kartofler til færdigvarer og 
dermed ”jord-til-bord” tankegangen. Dette kan vi så 
igen bruge til at ”sælge” sporbarhed og dansk fødeva-
rekvalitet, vegetabilske fødevarer og bæredygtighed. 
 

Ombytningen af logoet er allerede godt i gang men vil 
først blive fuldt tilendebragt, når vi kommer på den 
anden side af skilsmissen fra Cargill. 
 

Vi håber, I vil tage godt imod det nye logo og den nye 
hjemmeside! 

Det nye logo symboliserer en kartoffelplante 
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LandboNord og AKV Langholts forsøgsmark vises frem 
Af forsøgsleder Claus H. Nielsen  

 

Vi glæder os til at vise marken frem til vores forsøgs-
fremvisninger onsdag den 30. juni 2021 kl. 14.00 og 
kl. 19.00 på Hedegårdsvej 12, 9330 Dronninglund. 
 

Der vil som andre år være mange forsøg at se og 
snakke om. 
 

En stor del af de forsøg, der bliver lavet, er relateret til 
reduktion af brug af bekæmpelsesmidler til blandet 
ukrudtsbekæmpelse, nedvisning, bejdsning og beskyt-
telse mod svampesygdomme. Dette er en nødvendig-
hed, da vi ikke kommer uden om, at der også i fremti-
den vil komme nye restriktioner, og flere og flere mid-
ler vil blive frataget kartoffelavlen.  
 

Desuden har AKV har fået penge fra Kartoffelafgifts-
fonden til et projekt med reduceret pesticidforbrug i 

kartofler, og vi har startet et par nye forsøgsserier, 
som vi synes er meget spændende. Det ene er svovl-
behov til kartofler, som kan være aktuel i takt med, at 
mange nye gødninger indeholder mindre svovl end 
tidligere, og vi må også formode, at der kommer min-
dre svovl med nedbøren end tidligere.  
 
 

Vi afprøver også en model, der skal belyse skadeef-
fekten ved tilførsel af klor. Vi mener, dette er vigtigt, 
da flere gylletyper indeholder klor i meget varierende 
mængder. Og derfor vigtigt at vide, hvor lidt klor, der 
skal til, før det går ud over stivelsesprocenten. 
 

Herudover bliver der mulighed for at snakke om de 
nyeste stivelsessorter og deres fordele og ulemper. 

Foreløbig har vækstsæsonen 2021 været unormal - 
lige som alle de foregående år.  
 

Det, der kendetegner 2021, er, at frosten varede ind i 
april måned, og april fortsatte med at være kold og 
tør. Faktisk nåede vi først en jordtemperatur på 8°C 
omkring den 10. maj, hvilket er 14 dage senere end i 
2020. 
 

Maj fortsatte med at være kølig og med rigeligt med 
nedbør.  
 

Samlet har det betydet, at kartoflerne her sidst i juni 
er ca. 10 dage bagefter 2020. Et forhold, der ikke 
nødvendigvis betyder dårligt udbytte, men som redu-
cerer lidt i det potentielle topudbytte.  

Endnu en unormal vækstsæson 
Af agrochef Henrik Pedersen 

Dronebillede af forsøgsmarken 

Kalender 
Af sekretær Jytte Koldkjær 

Onsdag den 30. juni 2021 kl. 14.00 - 16.00  Fremvisning i AKV´s forsøgsmark 

Onsdag den 30. juni 2021 kl. 19.00 - 21.00  Fremvisning i AKV´s forsøgsmark 

Marken er beliggende overfor Hedegårdsvej 12, 9330 Dronninglund 

Desuden gøres der opmærksom på følgende arrangementer: 

Tirsdag den 31. august 2021 kl. 08.30 Kartoffeldag på Greenvej 34 i Herning 
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Produktionen ind i Navision 
 

Af fabrikschef Niels P. Johansen 

 
 

Som et led i bestræbelserne på at få samlet alle AKV’s 
data i et samlet ERP-System (Enterprice Ressource 
Planning), har vi startet projektet ”Produktionen ind i 
Navision”. 
 

Navision, som vi allerede i dag anvender i salg og 
økonomi, skal nu implementeres i produktionen. For-
målet med dette projekt er at få samlet vores produk-
tionsdata, således stamdata kun findes et sted og ikke 
som i dag i forskellige regneark. Derved effektiviserer 
vi i vores dagligdag, da der i dag bruges en del tid på 
at holde vores regneark opdateret igennem vores 
produktionsproces. Derudover minimerer vi risikoen 
for fejl, da produktionsdata kun skal håndteres/
bearbejdes et sted. 

 

Projektet blev startet op i foråret, efter der var blevet 
brugt en del tid på at få klarlagt vores behov. Arbejds-
processerne ”ruterne” er i fuld gang med at blive te-
stet, og vi forventer, at systemet går ”live” i juli. Her-
efter skal systemet opdateres med en masse data. 
Samtidig starter processen med oplæring af medar-
bejderne. 
 

Vi har valgt at implementere systemet i etaper, hvor vi 
starter med udleveringen, dernæst pakkeriet, så va-
skeri og stivelsesproduktion, for så at slutte af med 
modificeringsfabrikkerne. Vi vil i indkøringsperioden 
holde det ”gamle” system kørende, indtil vi er helt  
sikre på, at det nye system fungerer, som det skal. 

Operatør Søren Pedersen scanner pallens information til udlevering 

Begyndende normalisering efter Corona-nedlukning 
Af salgsdirektør Bjarne Larsen  

Som vi alle oplever, er vi i Europa og USA så småt 
begyndt at vende tilbage til en lidt mere normal hver-
dag i takt med, at Corona-spøgelset bliver mindre. Det 
betyder også, at efterspørgslen hos fødevareindustri-
en og i restauranter begynder at normaliseres, hvilket 
er godt for vores salgsmuligheder. Det samme kan 
man ikke sige om forbruget i Asien, hvor Corona’en 
fortsat hærger og er skyld i vidtrækkende nedluknin-
ger. 
 

Set over en bred kam må efterspørgslen siges at være 
lidt under normalen, men dog stadig på et fornuftigt 
niveau. Samtidig har priserne de seneste måneder 
fået et lille nyk opad fra et lavt udgangspunkt. 
 

Branchens overgangslager ved indgangen til næste 

høstår vil uden tvivl blive rekordhøjt, men dog slet 
ikke så stort, som nogle frygtede tidligere på året.  
 
Samtidig er der udvist en ganske vist lidt sen ansvar-
lighed i dele af branchen, så arealerne er reduceret til 
den kommende høst.  
 
Endelig er kartoffelstivelse én af de eneste landbrugs-
relaterede råvarer, som ikke er steget i pris over den 
seneste tid, så det bør alt andet lige også få en positiv 
afsmittende effekt. Samlet set bør de faktorer lægge 
en lidt højere bund under priserne. Om vi allerede i 
kommende høstår kommer tilbage til et mere normalt 
prisniveau, vil herefter afhænge af de faktiske høstud-
bytter rundt omkring i Europa. 
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Afsender: 
AKV Langholt AmbA 
Gravsholtvej 92 
9310  Vodskov 
Tlf. 96 389420 
E-mail: akv@.dk 
Http://www.akv.dk 

Pesticider giver kartoffelavlen en udfordring 

Af Agrochef Henrik Pedersen 

Der er fokus på landbrugets brug af pesticider – ikke 
kun i Danmark, men også i resten af EU. Vi mærker det 
ved, at der er meget få nye midler, der bliver godkendt, 
lige som der hvert år er midler, der mister godkendel-
sen i forbindelse med revurdering. 
 

Prestige, Monceren, Titus og Reglone er eksempler på 
midler, der hører hjemme i historiebøgerne, og specielt 
de to sidste giver udfordringer, da der på pesticidfron-
ten ikke findes andre tilsvarende produkter. 
 

Der er en målsætning om at nedsætte pesticidforbruget 
(belastningen?) med 50% inden 2030, og dette synes at 
være en urimelig hård nød at knække. 
 

Der er en række virkemidler, man kan tage i brug, som 
f.eks. mekanisk ukrudtsrensning, mekanisk vækst-
standsning af læggekartofler, ændrede sprøjtestrategier 
til mindre belastende midler, ændret sortsvalg osv. Fæl-
les for alt dette er dog, at det tager tid at udvikle og 
køre ind, så på mange områder er vi pressede. Biolo-
gisk bekæmpelse er også et område, der udvikles me-
get på i disse år. I år er der i AKV’s forsøgsmark afprøv-
ning af midler mod rodfiltsvamp, andre jordbårne syg-
domme og kartoffelskimmel, ligesom vi undersøger 
muligheden for reduktion af angreb af bladpletsvamp 
ved ændret gødskningsstrategi. Den største udfordring 
lige nu er nedvisning af læggekartofler. 
 

Nedvisning af læggekartofler 
 

Reglone, der tidligere var ”midlet til nedvisning af læg-
gekartofler” har mistet sin godkendelse. Sidste år blev 
der givet en mindre dispensation til anvendelse, og vi 
håber også, det vil ske i år. 
 

Gozai (eller Mizuki, som det kommer til at hedde) be-
tragtes som afløser for Reglone. Midlet forventes god-
kendt til sæsonen 2022, men kunne anvendes på di-
spensation i 2020. Vi håber også her på en dispensati-
on til 2021, hvilket også stadig er uafklaret. Gozai/
Mizuki er ikke så effektivt som Reglone, idet virkningen 
på blade ikke er så god som virkningen på stængler. 
Dette betyder, at der skal anvendes Reglone eller tilsva-
rende til at åbne op, eller der skal foretages en aftop-
ning inden anvendelsen af Gozai.  
 

Det er oplagt at kikke på mekaniske løsninger. Der er 
p.t tre maskiner i produktion. De to af dem er baseret 
på toptrækningsteknik (Rema Toptrækker og Vegniek 
DiscMaster), mens Crown Crusher klemmer stænglen 
over lige under jordoverfladen. Fælles for de mekaniske 
teknikker er, at de er udfordret på at skulle kunne hånd-
tere forskellige typer top - oprejste, liggende, lange osv. 
Når disse udfordringer er løst, er det en oplagt mulig-
hed at anvende mekanisk vækststandsning, idet de ke-
miske jo i mange tilfælde ikke er 100% effektive i de 
sene melsorter. Ved AKV vil der i igen i år blive lavet 
forsøg med sammenligning af forskellige mekaniske 
løsninger, ligesom vi har erhvervet en Crown Crusher, 
hvor vil lave mekanisk vækststandsning under forskelli-
ge forhold og i lidt større målestok. 
 

På AKV har vi den opfattelse, at vi skal arbejde aktivt på 
løsninger, der reducerer pesticidforbruget. Der er en 
målsætning fra politisk og befolkningsside om, at der 
skal ske en reduktion, og er vi på forkant med at finde 
løsninger, vil det forhåbentlig også være de bedste løs-
ninger. 

Mindeord 
Af sekretær Jytte Koldkjær 

 

 

Vi modtog i maj den triste besked om, at AKV’s mange-
årige revisor Henning Kjeldsen var afgået ved døden.  
 

Henning Kjeldsen var med fra starten i Langholt i 1975 
og med kombinationen af uddannelser som agronom 
og en statsautoriseret revisor var han den perfekte 
revisor for en landbrugsvirksomhed som AKV, hvor 
hans dygtighed og store indsigt og viden ofte har været 

til stor hjælp. Selv efter hans tilbagetrækning for seks år 
siden har der af og til i sager med rødder tilbage i tiden 
været trukket på ham.  
 
Æret være hans minde.  

Crown Crusher— mekanisk vækststandsning 

Http://www.akv.dk

