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”På Avebe är vi mycket  
duktiga på att snabbt ställa om  
på grund av ändrade 
omständigheter.”

I dessa coronatider är kommunikation viktigare än någonsin. Många 
medarbetare arbetar hemifrån och sitter framför datorn hela dagen. 
Produktionsanläggningarna är i full gång, men även där är avståndet  
längre mellan kollegorna.  

Möten via Teams fungerar tekniskt bra. Men vi saknar den personliga kontakten och vi  
är mindre delaktiga i vad som händer på Avebe. Därför är detta magasin så viktigt just nu.  
Vi kan läsa hur andra hanterar situationen, även utomlands. Vi ser årsberättelsen: hur ser 
våra resultat ut för det senaste året? Hur går det med den nya skörden och med strategin?

De goda nyheterna är att vi kan uppvisa fina siffror för det gångna verksamhetsåret.  
Trots den mycket dåliga skörden och trots svårigheterna att transportera våra produkter  
till kunder. Det har sagts förr: på Avebe är vi mycket duktiga på att snabbt ställa om på  
grund av ändrade omständigheter. Genom att ta personligt initiativ och söka upp kollegor 
och samarbeta. Detta ger en mycket bra känsla. Känslan av att arbeta med människor som 
bryr sig om verksamheten.

Jag önskar trevlig läsning och hoppas att vi snart kan ses igen ansikte mot ansikte.

Med vänliga hälsningar,
Bert Jansen
CEO Avebe
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”Med detta lager 
befäster vi vår 
position än mer.”

EFFEKTIVT  
OCH HÅLLBART 
FLAGGSKEPP

Byggandet av lagret, med en yta 
på hela 22 000 kvadratmeter och 15 
meters höjd, är i full gång. Det är 
nödvändigt, för i slutet av maj 2021 
ska det nya lagret vara klart. Då kan 
vi lägga till ytterligare nio lastkajer 
till de sju lastkajer som redan finns 
på Avebe Distributionscenter (ADC). 
Marcel Trechsel, Team Leader, berättar 
entusiastiskt om det nya lagret som 
han ser växa fram bit för bit. ”Man 
kan se hur arbetet fortskrider dag för 
dag”, säger han. ”Förberedelsearbetet 
började 2017. Tillsammans med M3 
Consultancy, ett externt företag med 
expertis inom logistik, sammanställde 
vi en lista med krav som det nya lagret 
skulle behöva uppfylla och om allt detta 
faktiskt även var möjligt.”

Senaste tekniken 
De närmaste åren kommer Avebe att 
ersätta eller förändra ett stort antal, 
ofta gamla och hyrda, byggnader för 
att uppfylla de senaste kraven vad 
gäller hållbarhet, kostnadsbesparingar 
och säkerhet. NDC byggs med den 
senaste tekniken enligt framtida 
och hållbara normer. Detta betyder 

byggnader som är energineutrala, 
utan gasanslutningar och med ett 
buffertsystem där dagvatten filtreras 
för att förhindra översvämning 
och föroreningar. NDC är därmed 
ett föregångsexempel för andra 
byggnader. 

Godstransportbesparingar
NDC kommer att ligga precis intill ADC, 
som saknar kapacitet för att kunna 
lagra alla derivat, som dextriner.  
Dessa lagras nu i externa lager och 
det kräver transportkilometer: för en 
kundorder måste en chaufför ibland 
besöka fyra olika anläggningar.  
På NDC kommer Avebe att samla  
alla producerade derivat på en enda 
plats under vårt eget överinseende.  
Bara det innebär en årlig besparing  
på 50 000 kilometer i godstransport.

Skräddarsydda lösningar
Liksom Trechsel, ser även gaffeltrucks - 
föraren Martin Boltjes fram emot 
invigningen av NDC. Även om han 
inte vet exakt hur hans jobb kommer 
att se ut i framtiden. Men han vet 
att han kommer att arbeta med den 
allra senaste tekniken inom logistik. 
Han är inte rädd att förlora arbete på 
grund av långtgående automatisering. 
”Dagens ADC kommer att finnas kvar. 
Eftersom vi snart kommer att lagra och 
leverera alla produkter själva, kan vi 

Grunden är lagd: med en imponerande volym på 
två hundra kubikmeter betong är grunden för 
vårt Nya Distributionscenter (NDC) klar. Mot 
bakgrund av en snäv tidsplan arbetar Avebe på 
uppbyggnaden, organisationen och installationen 
av det nya lagret på Avebe-anläggningen i Ter 
Apelkanaal. NDC kommer att spela en viktig roll 
för hållbar logistik och fungerar som en förebild 
för andra byggnader som Avebe de närmaste  
åren kommer att anpassa eller ersätta för en 
hållbar framtid.

NYTT DISTRIBUTIONSCENTER AVEBE
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på ett effektivt sätt erbjuda skräddarsydda 
leveranser till kunder från olika länder som 
Saudiarabien, Turkiet och Kina.” 

Obemannade gaffeltruckar
På NDC kommer 38 000 pallar att kunna 
lagras, vilket betyder att den totala 
kapaciteten på området mer än fyrdubblas. 
Med ett transportband på ungefär 240 meter  
transporteras derivat från produktions-
anläggningen till NDC. Trechsel: ”Idag lyfter 
vi pallarna flera gånger och flyttar dem med 
gaffeltruckar. Det innebär en risk för skadade 
påsar och olyckor. I den nya lösningen 
placerar vi pallarna på lagerhyllor. Fyra 
små obemannade gaffeltruckar ställer fram 
pallarna för varje leverans i rader, så att de 
är redo för lastning. Sedan lastar vi pallarna 
med en bemannad gaffeltruck.”

Flaggskepp
Transporten av pallarna från DexTAK-
fabriken (dextrinfabriken i Ter Apelkanaal) 
automatiseras och ansluts till den befintliga 
AGV-infrastrukturen (Automated Guided  
Vehicles). Detta leder till färre lastbils-
transporter på anläggningen. Trechsel 
förväntar sig att NDC kommer att spela en 
viktig roll för Avebes image. ”Det är helt klar 
ett flaggskepp”, säger han. ”Vi förädlar en 
lokal produkt, potatis som odlas här i den 
omedelbara närheten. Många människor 
har ingen aning om vad vi gör med den.  
Med detta lager befäster vi vår position  
än mer.” 

Företaget Avitec och Solarfields började i mars att bygga solparken 
Vloeivelden Hollandia i Nieuw-Buinen. Solparken förväntas från  
december att leverera ström till drygt 30 000 hushåll varje år. 

Solparken Vloeivelden Hollandia är ett gemensamt projekt som drivs av Avitec, 
Solarfields och Avebe. Projektet har dubbla funktioner. Förutom solparken, används  
även marken för att lagra (avfalls)vatten från vår potatisstärkelsefabrik i 
Gasselternijveen. Jord som följer med från potatisfälten till fabriken (tara) används 
runt om i solparken till en jordvall. Det betyder att Avebe är garanterad en hållbar 
återanvändning av tara i drygt tio år. Detta leder till minskning av transportkilometer 
samt utsläppen av CO2 och NOx (kväveoxider).

SOLPARK PÅ AVEBES  
OMRÅDE FÖR SPILLVATTEN
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Mendix, världsledande inom ”lågkod” för företag, har tagit fram mjukvaru  lösningen 
”Internal Starch Flow” för Avebe. Lågkod är en visuell utvecklingsstrategi som 
gör det möjligt för utvecklare att snabbt ta fram applikationer för webb och mobil. 
Mjukvarulösningen ”Internal Starch Flow” har utvecklats för att effektivisera 
interna planeringsprocesser och logistiska processer i fabriken. 

I augusti var Avebe med på ProVeg New Food Conference som anordnades 
av ProVeg. Business Development Manager Food Gert-Jan Klijnstra höll en 
presentation om våra växtbaserade lösningar.

”Internal Starch Flow” förhindrar onödiga transportförseningar genom att samordna 
försändningen av potatisstärkelse och potatisprotein med den fabriken som är bäst lämpad 
att förädla dessa produkter. Dessutom minskas produktionsförseningar markant med denna 
mjukvarulösning. I slutändan bidrar denna lösning även till ett optimalt prestationspris för 
Avebes medlemmar. ”Tidigare gick en operatör till silon för att mäta upp mängden stärkelse  
att ta ut. Med Mendix har vi automatiserat denna process på ett smart och innovativt sätt”, 
säger Gijs Bleeker, ICT-chef på Avebe. 

MJUKVARULÖSNING ONLINE  
EFFEKTIVISERAR FABRIKS- 
PLANERING

Nästan 400 personer från ungefär 51 länder 
hade anmält sig till denna presentation. 
Under det online evenemanget tittade 120 
deltagare. Webbinariets ämne var: ”Den andra 
utvecklingen av växtbaserade produkter och 
högkvalitativa ingrediensers roll”.
Gert-Jan började sin presentation med 
att förklara att det inte längre räcker med 
måltider som endast är fria från ingredienser 
av animaliskt ursprung. Konsumenter 
granskar allt mer kritiskt på vad som står 
på etiketten. Clean och/eller Clear labels är 
en trend. Om etiketten inte är övertygande, 
kommer folk att låta bli att köpa produkten. 
Ändå är det den slutliga produktkvaliteten 
som avgör om en produkt sedan köps en 
andra och tredje gång.

Gert-Jan förklarade att livsmedels-
producenter kan producera växtbaserade 
produkter av hög kvalitet med Perfectasol 
från Avebe, utan att kompromissa med smak 
och textur. Gert-Jan förklarade olika koncept 
för växtbaserade mejerialternativ och 
presenterade Avebes lösning för att ersätta 
gelatin i konfektyr.  

Även om själva presentationen endast varade 
femton minuter, var antalet frågor som följde 
överväldigande. Den närmaste tiden kommer 
vi att se vad detta för med sig vad gäller nya 
kundförfrågningar. Vi är i alla fall redan 
inbjudna att tala på New Food Conference i 
Berlin i april nästa år!

AVEBE PRESENTERAR  
VÄXTBASERADE LÖSNINGAR 
PÅ NEW FOOD CONFERENCE

6

A V E B E  M A G A Z I N E  |  K O R T



KUNGLIG LOGO  
PÅ VÅRA BYGGNADER

7

A V E B E  M A G A Z I N E  |  K O R T



” För mig var hemarbete 
inget alternativ.”

Hur har du upplevt den senaste tiden?
”Corona har försatt oss alla i en unik situation 
som ingen av oss hade någon erfarenhet av. 
Ett antal av mina kollegor har kunnat arbeta 
hemifrån sedan mitten av mars, eftersom de 
kunde utföra sina arbetsuppgifter därifrån. 
För mig var hemarbete inget alternativ. 
Som Manager Operations på produkt-
anläggningen i Dallmin, ansvarar jag 
inte bara för att produktionsprocesserna 
förlöper utan problem, jag är även personlig 
kontaktpunkt för kollegor som på plats 
har säkerställt att produktionen har hållit 
igång och att Avebe kunde fortsätta att möta 
marknadens efterfrågan. Det var framför allt 
under de första veckorna som vi upplevde hur 
stark efterfrågan var på livsmedel med lång 
hållbarhet baserade på våra ingredienser, 
som frysta produkter eller nudlar.”

Hur har corona förändrat ditt arbete 
och din arbetsplats?
Vid coronapandemins start i mars var vi 
tvungna att så snabbt som möjligt ta fram 
åtgärder för att förhindra ett värsta scenario, 
där hela anläggningen skulle försättas 
i karantän. Vi tog fram hygienåtgärder, 
inklusive avståndsregler, användandet av 
munskydd vid avstånd på mindre än 1,5 
meter samt desinfektionsmöjligheter. Vi 
utarbetade även ett protokoll för man skulle 
hantera chaufförer och medarbetare från 
externa företag på vår anläggning. Dessutom 
var allting tvunget att kommuniceras 
på ett bra sätt både internt och externt. 
Produktionsanläggningen Dallmin ligger i 
Prignitz. Jag kommer själv från Mecklenburg 
och våra infektionstal är mycket låga.  
Om man inte konfronteras med risken så 
mycket i sin egen miljö, då är frestelsen större 
att återigen börja umgås som vanligt. Det är 

BJÖRN AHRENDT
 
M A N A G E R  O P E R A T I O N S  D A L L M I N

AVEBE OCH  
CORONA
I snart ett år har coronaviruset haft en stor inverkan på vårt arbete 
och vårt privatliv. Fem kollegor berättar om sina erfarenheter. 
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Roelof Messchendorp och Jan Westerling 
har jobbat som gaffeltrucksförare i många 
år på Avebe. Trots att de båda även har 
arbetat på andra anläggningar, tycker de 
att Foxhol är den bästa arbetsplatsen.  
”Vi känner de flesta kollegorna på Foxhol”, 
säger Roelof. ”I vårt jobb hämtar vi färdig 
produkt från produktionslinjerna och 
placerar denna i byggnad 58/59. Här finns 
den redo för transport till våra kunder.” 

”Då är det även viktigt”, säger Jan,  
”att pallarna med påsar eller storsäckar 
staplas rakt och snyggt, så att den sålda 
produkten vid utlämning kan placeras i 
containern till kunden utan problem.”
Sedan pandemin bröt ut har världen 
förändrats. Så även på Avebe. Jan och 
Roelof är glada att de kunde fortsätta gå 
till jobbet som vanligt. ”Egentligen har det 
inte skett några större förändringar på 
logistikavdelningen. Men när vi tar rast 
får vi endast vara upp till fem personer 
i lunchrummet, vid dörrarna finns 
handsprit och det är mindre personlig 
kontakt med exempelvis operatörerna  
i fabriken. Så länge fabrikerna producerar, 
ordnar vi med hanteringen av den färdiga 
produkten.”

Även utanför jobbet följer Jan och Roelof 
alla rekommenderade åtgärder. Roelof 
saknar att kunna gå ut och äta. ”Idag är 
det jättesvårt och inte så kul om man vill 
gå och äta något med en grupp vänner. De 
åtgärder som Avebe har vidtagit är kanske 
väl stränga, men de är även tydliga. Ändå 
är det viktigt att vi fortsätter att prata med 
varandra när vi någon gång glömmer att 
följa reglerna. Framför allt chaufförer, som 
naturligtvis kommer och går ofta, måste vi 
ibland påminna om våra åtgärder.” Jan säger 
att man kanske löper större risk utanför 
Avebe än på själva anläggningen. På många 
ställen anges tydligt hur man ska gå och 
hur många människor som får vistas på en 
plats. Vad båda tycker är synd är att årets 
avdelningsutflykt inte blir av på grund av 
corona. ”De senaste åren har detta varit 
roligt och mycket trevligt. Förhoppningsvis 
kan vi fortfarande ordna en utflykt med 
logistikavdelningen.”

viktigt att varje dag om och om igen skärpa 
medvetenheten kring corona för att skydda 
dig själv och andra.”

Vad gör din roll så utmanande i  
dessa tider?
”I början var det nästan omöjligt att köpa 
in tillräckligt med desinfektionsmedel 
eller munskydd. Och eftersom de första 
leveranstiderna var så enormt långa, såg 
vi oss nödsakade att vidta extra stränga 
åtgärder. Det visade sig även vara ett 
problem att snabbt få tillgång till resurser 
och ersättningskomponenter, då leverantörer 
hade ansökt om arbetstidsförkortning. 
Trots detta var vi tvungna att leverera våra 
produkter i tid utan att det innebar någon 
fara för våra medarbetare. Det var inte alltid 
enkelt att implementera föreskrifter inom de 
områden som faller under mitt ansvar. Möten 
hölls med hjälp av nya medier, som Microsoft 
Teams. Det var någonting vi alla var tvungna 
att vänja oss vid i början, den personliga 
kontakten med kollegor saknades.” 

Kan du berätta någonting om 
åtgärderna i ditt land?
”I Tyskland vidtogs mycket drastiska 
åtgärder, nedstängningen förra våren har 
förändrat vår vardag och vi har alla behövt 
anpassa oss. Vi har lärt oss att genom att följa 
koronareglerna, såsom mun- och nässkydd, 
hålla avstånd och hygienregler, kan du 
skydda dig själv och andra.”

ROELOF MASSCHENDORP OCH JAN WESTERLING
 

G A F F E L T R U C K S F Ö R A R E  F O X H O L
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” Jag arbetar redan hemifrån till  
90 procent, så vad gäller den  
dagliga arbetsplatsen har nästan  
ingenting förändrats för mig.”

Hur har du upplevt den senaste tiden?
”I slutet av januari 2020 hade jag kundsamtal 
med min kollega Mel Tüzün i Förenade 
Arabemiraten, när vi för första gången  
hörde talas om corona. Folk började 
köpa munskydd och hos oss började 
varningsklockorna att ringa. Då kunde vi 
utan problem resa tillbaka till Turkiet, men 
efter det ökade antalet smittade snabbt och 
alla flygresor ställdes in. I Turkiet hade vi 
utegångsförbud på helger och helgdagar för 
att förhindra att människor skulle samlas.”

Hur har corona förändrat ditt arbete 
och din arbetsplats?
”Jag arbetar redan hemifrån till 90 procent, 
så vad gäller den dagliga arbetsplatsen har 
nästan ingenting förändrats för mig. Jag 
håller mitt hem och min arbetsplats ren och 
steril och är försiktigt med besökare och saker 
i mitt hem. Den största effekten var att man 
plötsligt inte kunde resa till följd av viruset. 
Jag hade planer på att åka till Sydafrika, 
Libanon och Förenade Arabemiraten för  
att jobba med möjligheter och projekt,  
men allt detta ställdes in.”

Vad gör din roll så utmanande  
i dessa tider?
”Det är framför allt projekthanteringen  
som blivit lidande under pandemin. Vad 
gäller tid och prioriteringar, fokuserar de 
flesta kunder framför allt på den normala 
produktionen. I vår region är det mycket 
viktigt att kunna se varandra i ögonen  
när vi gör affärer och diskuterar detaljer,  
i synnerhet vid projekt. Detta är den största 
utmaningen som jag har att göra med. För att 
råda bot på problemet, ordnar jag månatliga 
samtal online med våra distributörer, där 
vi diskuterar produkter och framstegen i 
detalj. Jag gör allt som är nödvändigt för 
att kommunicera på distans med kunder; 
telefonsamtal, WhatsApp-diskussioner, e-post, 
etc. I slutändan betyder detta att den normala 
försäljningen fortsätter som vanligt och att 
vi hanterar den framgångsrikt på avstånd, 
medan nya projekt är något av en utmaning 
under dessa coronatider.”

Kan du berätta någonting om 
åtgärderna i ditt land?
”Coronarestriktionerna i Turkiet fokuserar 
mer på 65+ som riskgrupp. De måste hela tiden 
ange var de har varit och behöver tillstånd för 
att resa. Från 1 juni började man normalisera 
kollektivtrafiken, inrikesflyget, kaféer, 
restauranger, sportevenemang osv. Munskydd 

är obligatoriska när man är ute samt på 
avgränsade platser. Internationella flygresor 
är delvis tillåtna - beroende på ankomstlandets 
restriktioner - och vid återvändandet till 
Turkiet måste man, om nödvändigt, sitta två 
veckor i karantän. Personligen följer jag alla 
försiktighetsåtgärder så gott jag kan. De kallas 
de ”3 försiktighetsåtgärderna”: munskydd 
+ avstånd + hygien. På vårt kontor finns 
det handsprit i varje rum. De inkommande 
leveranslådorna förvaras i en separat del och 
steriliseras först. Dessutom mäts besökares 
och medarbetares kroppstemperatur. 
Jag var även tvungen att ställa in mina 
planer i sponsorprojektet ”Avebe i samhället”. 
Jag ville bilda ett volleybollag i Avebe-ställ, 
men inomhusidrotter är mycket riskabla 
just nu. Därför planerar jag att sätta igång 
en officiell beachvolleybollturnering för 
veteraner i Izmir. Risken är då lägre, då det 
är en utomhusaktivitet och eftersom antalet 
spelare är färre.”

TIBET TURGUT
S A L E S  M A N A G E R  F O O D ,  M E L L A N Ö S T E R N , 
T U R K I E T  O C H  S Y D A F R I K A
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” Jag arbetar redan hemifrån till  
90 procent, så vad gäller den  
dagliga arbetsplatsen har nästan  
ingenting förändrats för mig.”

” I en mycket tekniskt  
orienterad försäljnings-
befattning som min, 
är personliga samtal 
ovärderliga”

Hur har du upplevt den senaste tiden?
”Jag har alltid arbetat på kontor, så det tog  
ett bra tag att vänja sig vid att jobba hemifrån. 
Jag saknar den dagliga interaktionen 
med mina kollegor och samtalen där vi 
diskuterade allt från arbets relaterade frågor 
till audio, prylar, musik och familj med 
varandra. Framför allt saknar jag ett eget 
rum hemma, där jag kan koncentrera mig 
och fundera. Med fyra studerande döttrar 
kan det ibland bli lite kaotiskt här hemma! 
Men i slutändan har vi alla lyckats anpassa 
oss och vi har upptäckt de många fördelarna 
med tolerans. Ibland får jag till och med en 
kopp kaffe eller te av en av tjejerna (om de vill 
ha någonting av mig naturligtvis). Men det är 
trevligt att ha min familj omkring mig. Det är 
en helt annan arbetsmiljö.”

Hur har corona förändrat ditt arbete 
och din arbetsplats?
”Sovrummet är kontor och kontoret är 
sovrum. I Singapore är husen ganska små.  
På morgonen fäller jag ihop bäddsoffan, fäller 
ut ett bord, hämtar en stol från matrummet 
och simsalabim! Ett snabbkontor. I slutet 
av dagen upprepar jag processen i omvänd 
ordning och simsalabim! Sovrum igen. En 
stor fördel med att arbeta hemifrån är att 
jag varje dag får tre till fyra timmar över, 
som jag annars hade lagt på att resa till 
och från jobbet. För att prata med kollegor, 
representanter och kunder använder 
jag videokommunikation i mycket större 
utsträckning. Det är det bästa alternativet 
för personliga samtal och har den 

positiva bieffekten att teammedlemmar 
kommunicerar mycket mer med varandra, 
både i jobbet och privat. Tack vare den flitiga 
användningen av videokommunikation 
har Industrial Specialties-teamet verkligen 
svetsats samman. Ett starkare, mer 
sammansvetsat team arbetar bättre.”

Vad gör din roll så utmanande i  
dessa tider?
”I en mycket tekniskt orienterad försäljnings-
befattning som min, är personliga samtal 
ovärderliga, eftersom man då kan fånga upp 
subtila förändringar i kundens kroppsspråk 
och kan reagera på röstsignalerna under ett 
samtal. Det är enklare att introducera nya 
koncept, idéer eller produkter. Kunder avslöjar 
i regel mer under sådana samtal och ofta 
uppstår ett band och en förtroendegrund. 
Vi använder nu en helt annan strategi för 
att försöka uppnå samma resultat som vid 
personliga samtal. Vi måste vara mycket mer 
formella och försiktiga i vad vi säger och 
hur vi säger saker. Vi måste ställa fler frågor 
för att få information. Detta kan leda till att 
mötena kan kännas kalla och tråkiga. Det har 
blivit mycket större utmaning att promota 
nya koncept och produkter. Vi kan inte träffas 
för att idéstorma på en whiteboard. Det är 

jättesvårt att presentera nya idéer och ibland 
vet inte ens om de faktiskt lyssnar på vad vi 
säger. Jag skulle uppskatta att det kräver tre 
gånger så mycket arbete.” 

Kan du berätta någonting om 
åtgärderna i ditt land?
”I Singapore har myndigheterna en mycket 
konservativ hållning för att kontrollera 
pandemin, där man tagit stor hänsyn 
till åtgärdernas ekonomiska och sociala 
effekter. Det som är intressant att se är 
att befolkningen i Singapore verkar ha 
accepterat det nya normala. Alla bär 
munskydd, tillämpar ”social distansering” 
och lämnar sina hem så lite som möjligt.  
Om man inte gör det, får man räkna med att 
man ställs till svars på gatan och man får 
höra att man måste bära munskydd eller 
hålla avstånd. Resor avråds fortfarande 
från. Lyckligtvis har man i Singapore, som 
är ett paradis för alla som gillar god mat, 
vidtagit åtgärder som gör det möjligt för 
matställen att hålla öppet, naturligtvis 
under förutsättning att alla nödvändiga 
försiktighetsåtgärder efterlevs. Detta har till 
viss del avhjälpt den ökade påfrestningen att 
alltid behöva vara hemma.”

JAGDEEP SINGH
A C C O U N T  M A N A G E R  I N D U S T R I A L  
S P E C I A L T I E S  S I N G A P O R E
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”VI ÄR I POLE POSITION  
OCH MÅSTE NU  
TRAMPA PÅ GASEN”

AVEBE PRESENTERAR BINDA & BYGGA 2.1

Binda & Bygga 2.1 är inte en ny 
strategi, det är en påskyndning 
av vår befintliga strategi. Men 
varför ska Avebe lägga in en 
högre växel? Lidia Mulderije, 
Anu Mahabir, Mark Tettelaar och 
Michiel Puttman träffades kring 
ett virtuellt bord för att diskutera 
den fortsatta kursen.

Mark Tettelaar förklarar hur 
2.1-versionen av strategin kom till. 
”När vi utvecklade strategin Binda & 
Bygga 2.0, övervägdes två scenarier. 
Ett av dessa var en variant med högre 
investeringar. Det var scenariot med  
ett prestationspris på 100 euro per ton 
som mål. När vi räknade med dessa
investeringar, kom vi till slutsatsen
att investeringarna skulle få en 
betydande ekonomisk inverkan på 
våra nyckeltal. Som kooperativ testas 
bland annat vårt förhållande mellan 
finansiella skulder och eget kapital. 
Med en investeringsnivå på 60 miljoner 
euro skulle dessa hamna under en viss 
gräns. I samråd med tillsynsrådet, 
beslutade vi då att satsa på ett annat 
alternativ med en investeringsnivå 
på 45 miljoner per år. Detta kunde vi 
uppnå utan att dessa förhållanden 
påverkades.” 

Högt prestationspris
”Men sedan förändrades saker och 
ting”, fortsätter han. Det kom två dåliga 
skördar på grund av torka och båda 
dessa år låg prestationspriset högre än 
det planerade prestationspriset på 95 
euro 2023. Mark: ”Vi tror att vi kan vara 
mer ambitiösa på grund av de goda 
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” Just nu pågår gott  
om projekt som kommer  
att bidra till att de  
strategiska målen nås.”

L I D I A  M U L D E R I J E  |  S A L E S  &  O P E R A T I O N S  P L A N N E R ,  S T R A T E G Y  C O O R D I N A T I O N  O F F I C E

A N U  M A H A B I R  |  S T R A T E G Y  C O O R D I N A T I O N  O F F I C E 

”VI ÄR I POLE POSITION  
OCH MÅSTE NU  
TRAMPA PÅ GASEN”

möjligheterna att skapa mer värde. Dessutom 
gör detta mer rättvisa mot de stigande 
kostnaderna för odling för våra medlemmar. 
Så vi tittade över det andra alternativet igen.”

Trampa på gasen ännu mer
Det var inte bara det stigande prestations-
priset som var en viktig drivkraft för 
anpassningen. Avebe ser även stora 
möjligheter på den föränderliga marknaden 
för livsmedelsprotein. ”Marknaden för 
växtbaserade protein växer enormt”, 
förklarar Mark. Kunder bankar på  

dörren för att de vill ha våra produkter. 
Detta kräver fler investeringar. Jag ser 
Binda & Bygga 2.1 som Binda & Bygga 
2.0 med gaspedalen nedtryckt. Vi vill helt 
enkelt framåt snabbare. Målet med de extra 
investeringarna är inte investerandet i sig.  
Vi gör detta eftersom det finns en efterfrågan 
på marknaden. ’Plant based meat’ och 
’plant based dairy’ är viktiga teman där det 
återstår mycket att göra.”

Fyra pelare
En pålitlig strategi, inklusive den  
nedtryckta gaspedalen. Lidia förklarar  
kort vad strategin bygger på. ”Inom  
strategin finns fyra pelare: ’tillväxt inom 
bra livsmedel’, ’marknadsinriktad hållbar 
potatisodling’, ’minskningen av vårt 
ekologiska fotavtryck på våra fabriker’  
samt ’arbeta tillsammans för kunden’.  
De senaste två åren har vi gjort framsteg 
inom alla dessa områden. Just nu pågår  
gott om projekt som kommer att bidra  
till att de strategiska målen nås.  
I vissa projekt kommer vi faktiskt att 
investera mer pengar.”

Utbyggnad Solanic
Ett av dessa projekt är utbyggnaden av 
Solanic-linjen i Gasselternijveen. ”För 
att bättre möta efterfrågan på Solanic 
(potatisprotein) i framtiden, kommer vi 
att starta en andra Solanic 200-linje”, 
förklarar Mark. ”Det är en stor investering, 
då vi även kommer att bygga ett nytt 
spraytorkningstorn. Den totala investeringen 
kommer att uppgå till ungefär 40 miljoner 
euro. En enorm summa, men trots detta är 
det ett intressant ’business case’.” >>
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” Det är viktigt att övervaka 
och anpassa utvecklingen 
av de strategiska 
programmen i tid.”

M A R K  T E T T E L A A R  |  M A N A G I N G  D I R E C T O R  O P E R A T I O N S

Michiel: ”Vi måste ta vara på möjligheterna 
på marknaden innan det finns alternativ.  
Den tidpunkten är nu. Avebe har ’pole 
position’ vad gäller produkter och textur.  
Men ’pole position’ indikerar även att vi vid 
en viss tidpunkt måste köra snabbare, annars 
spelar det ingen roll. Nu är det dags, det är nu 
vi måste trampa på gasen. Det är jättebra att 
vi nu kan göra extra investeringar för att följa 
marknaden.”

Clean label-stärkelse
Anu nämner en annan del av pelaren  
”bra livsmedel” där det finns stor potential: 
Clean label-produkter, en utökning av vår 
befintliga stärkelseportfölj. Det pågår ett 
antal utvecklingsprojekt inom Clean label-
stärkelse. Detta är stärkelse som inte är 
e-nummer. Michiel lägger till: ”Bra livsmedel 
handlar om mer än bara proteiner. Vår 
stärkelsetill ämpning Etenia kan exempelvis 
ersätta gelatin. På så sätt kan vi göra 
produkter helt växtbaserade. Det betyder att 
vi kan bidra till marknaden för växtbaserade 
produkter, och ’plant based’ är ett viktigt 

tema i vår strategi.” ”Här har vi även en unik 
position”, lägger Mark till. ”Vår stärkelse är 
patentskyddad mot eventuell konkurrens 
och mindre känslig för svängningarna som 
förekommer på råvarumarknaden. Dessutom 
finns ett fokus på pappersmarknaden, vilket 
saknades i Binda & Bygga 2.0”, säger Mark. 
”Tidigare har vi i strategin valt att inte 
investera mer i denna marknad. Nu ser vi nya 
möjligheter, framför allt inom miljövänliga 
livsmedelsförpackningar: ’food packaging’.”  

SCO
Även vid genomförandet av den reviderade 
strategin, har Strategy Coordination Office 
(SCO) en viktig roll att spela. ”SCO ser till att 
vi fortsätter att arbeta med de strategiska 
projekten på ett strukturerat sätt”, säger 
Michiel. “Det kan ibland vara svårt att behålla 
översikten på grund av det dagliga arbetet. 
Därför är det mycket värdefullt att de stöder 
oss. Tonvikten ligger på tvärfunktionellt 
samarbete.” Mark håller med Michiel. ”Som 
företag väljer vi nu att investera 60 miljoner 
euro i våra strategiska projekt den närmaste 
perioden. För en omsättning på 600 miljoner 
euro, är detta ett betydande belopp. Det är 
viktigt att övervaka och anpassa utvecklingen 
av de strategiska programmen i tid.” 

Mer än kalkylblad
”Sedan starten 2018 har mycket förändrats 
inom SCO”, säger Anu. ”Då var vi tvungna att 
skapa vår plats inom organisationen, nu är vi 
en organisatorisk och strategisk partner till 
ledningen och programcheferna.” Mervärdet 
är stort, tycker Mark. Lyckligtvis, säger Lidia. 
”Vi gör mer än bara kalkylblad! Vi har fått 

>>

stor handlingsfrihet från ledningen för att 
förstärka verksamheten på vårt sätt. Det ger 
oss mycket energi.”

Unik produkt
Alla som sitter runt det virtuella bordet är 
överens: det blir en dynamisk period för 
Avebe. En period full av utmaningar kring de 
strategiska projekten, investeringarna, att 
attrahera nya kunder och naturligtvis corona. 
Men stämningen är definitivt positiv. Mark: 
”Om vi tittar på världen runt omkring oss, har 
vi ett bra utgångsläge. Och potatisen, ja, den 
förblir naturligtvis en unik produkt!”
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Helt enligt planeringen, levererades den nya 
säsongens första potatis till produktions-
anläggningen i Lüchow den 24 augusti. Den 
genomsnittliga stärkelsehalten den första 
dagen var mer än 20 procent. Dessutom var 
även råvarukvaliteten och taravärdena bra.

A-volym 
Från och med denna säsong delas alla 
potatisodlare ,precis som i Nederländerna,  
in utifrån ett fastställt leverans schema i olika 
omgångar för att leverera stärkelsepotatis. 
Som grund för den indelade mängden 

gäller den av odlaren valda A-volymen i ton 
stärkelse under förra våren.

Tidsperioder
Säsongen består av olika perioder: perioden 
för tidig leverans, direkt leverans, leverans 
från jordkällare samt leverans från lador. 
Dessa perioder delas i sin tur in i omgångar 
eller rundor. En omgång varar i allmänhet 
två till tre veckor. Införandet av detta nya 
system med olika omgångar bör leda till 
större transparens under säsongsperioden 
med en bättre verksamhetsplanering för 

alla inblandade parter till följd. Redan innan 
säsongen vet potatisodlarna om de ska 
leverera tidigt, i mitten eller slutet. Genom 
rotationsprincipen (tidigt, i mitten eller sent) 
kan de redan nu uppskatta hur de kommer  
att delas in under nästa säsong.

Den 11 augusti 2020 anmälde sig de 
första potatisleverantörerna prick 
kl. 09.00 vid terminalen på Avebes 
produktionsanläggning i Dallmin. 
Prover kunde tas på potatisen och 
dessa visade en bra stärkelsehalt 
på mer än 19 %. Under säsongens 
första dag var råvarans kvalitet god 
och stärkelse- och taravärdena var 
tillfredsställande.

TYSKLAND  
STARTAR SÄSONGEN MED  
FÖRNYAT LEVERANSSCHEMA

På www.avebe-kpw.de samt  
medlems- och leverantörsportalen  
kan alla se var på säsongen vi 
befinner oss. 
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Stärkelsepotatisens värde finns framför allt 
i livsmedel. Ännu mer värde kan utvinnas 
med ”Good Food”: Avebes växtbaserade 
alternativ till kött och mejeriprodukter. Man 
skulle kunna säga att ”Good Food” är crème 
de la crème inom livsmedelssegmentet. Både 
bokstavligt och bildligt, då kombinationen 
av potatisstärkelse och potatisprotein 
ersätter mjölkfett och mjölkprotein i till 
exempel växtbaserad fetaost, färskost och 

chokladdessert utan att ost, yoghurt och 
efterrätter förlorar sin krämiga smak. Och 
så är munkänsla och textur också mycket 
viktiga faktorer i växtbaserat godis och 
växtbaserade alternativ till kött, som fasta 
och saftiga hamburgare. I växtbaserat kött 
ersätter vårt Solanic-protein proteinet från 
hönsägg som förenar soja- och veteprotein i 
köttsubstitut. Det är tydligt att potatisprotein 
vad gäller näringsvärde absolut inte är sämre 

än mjölkprotein: det innehåller aminosyror, 
som är viktiga för muskeluppbyggnaden. 
Med hänsyn till detta arbetar Avebe vidare 
med förverkligandet av nya produkt-/
marknadskombinationer, i samarbete med 
våra kunder.

New Food Challenge
Potatisprotein ska, vad gäller pris och 
mängd, inte konkurrera på samma nivå 
som sojaprotein och veteproteiner. Detta 
är inte heller Avebes ambition. Ändå 
har kombinationen potatisprotein och 
potatisstärkelse potentialen att skapa en 
köttliknande textur. Med den så kallade 
”New Food Challenge” fokuserar Avebe 
den närmaste tiden på det övre segmentet 
och kunder som vill förse konsumenter 
med gluten- och sojafria produkter. ”Vi 
undersöker fortfarande var det optimala 
värdet finns för våra medlemmar”, säger Bart 
Pennings, Director Business Development. 
”Det är framför allt konsumenter i Europa 
och Nordamerika som söker växtbaserade 
alternativ till kött och mejeriprodukter, 
utifrån hälsoaspekter, miljö och djurskydd. 
Ett bra exempel är lanseringen av en helt 
växtbaserad cordon bleu denna höst i 
Tyskland, en växtbaserad ost som innehåller 
både potatisstärkelse och potatisprotein 
från Avebe. Värdet som våra produkter har 
vill vi utveckla de kommande åren. Just 
nu jobbar vi framför allt med att erbjuda 
protein- och stärkelsekombinationer som en 
enda ingrediens. På så sätt skapar vi optimalt 
värde för våra kunder och medlemmar. Och 
vem vet, i framtiden kanske vi utvecklar 
potatissorter med en högre proteinhalt,  
så att vi bättre kan möta marknadens behov.
Men det är lång väg kvar.”

BINDA & BYGGA:  
ORD OCH HANDLING

GOOD FOOD

Få ut så mycket som möjligt från stärkelsepotatisen. Det är utgångspunkten  
i Avebes strategi. En strategi i odlarnas, kundernas och medarbetarnas intresse. 
Grunden är engagerade och motiverade medarbetare som sätter kontinuerligt 
lärande och kunden i centrum. De arbetar för tillväxt inom bra livsmedel, en 
marknadsinriktad och hållbar potatisodling samt för att minska det ekologiska 
fotavtrycket. Att det inte stannar vid stora ambitioner, framgår av följande tre 
program, med vilka vi som världens största och mest innovativa stärkelse- och 
proteintillverkare når våra mål.

B A R T  P E N N I N G S  |  D I R E C T O R  B U S I N E S S  D E V E L O P M E N T
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” En sort måste passa en åker,  
det finns faktorer som lagringsbarhet 
och leveransperiod som också måste  
tas hänsyn till.”

Egentligen hade Jans Klok velat bjuda in 
odlarna till testfälten vid tre olika tillfällen i 
år, men coronaviruset satte käppar i hjulet. 
”Som tur är kan vi nu besöka testfälten 
igen i mindre grupper”, säger Coordinator 
Knowledge & Development Agro på Avebe. 
Med programmet ”Hållbarhet på åkern” 
informerar Avebe sina odlare på ett 
tillgängligt sätt om tester för en hållbar 
potatisodling. Vid de ordinarie testfälten 
på totalt två hektar i området, har i år ett 
speciellt testfält anlagts för just detta.  
Klok: ”Vi tycker att det är viktigt att dela 
resultaten på ett enkelt sätt, så att odlare  
kan använda dem som de vill. Hållbar  
odling börjar med att välja sort och sedan 
bestämma odlingssätt, inklusive val av 
växtskyddsmedel, i vilken utsträckning 
man ska göra saker på ett hållbart sätt.” 
Målen i Avebes strategi för 2023 är en 
högre avkastning per hektar med mindre 
miljöpåverkan: en avkastningsökning 
på 500 euro per hektar, 10 procent mer 
potatisstärkelse och potatisprotein från en 
hektar, 10 procent lägre miljöpåverkan per 
ton stärkelse och 10 procent mindre  
CO2-utsläpp.

Sorter
En ädre sort, Seresta är den mest odlade. 
Denna stärkelsepotatis kräver dock 
relativt mycket kväve och är känslig för 
potatissjukdomen phytophthora. Med den 
nya sorten Avenger, som precis kommit 
ut på marknaden, kan man göra rejäla 

besparingar, visar testerna. Denna sort 
kräver till exempel 60 kg mindre kväve 
per hektar än Seresta och klarar fem 
behandlingar mot phytophthora. Det är nio 
behandlingar mindre än med Seresta. 
Det betyder en betydligt lägre användning 
av växtskyddsmedel och en lägre diesel-
förbrukning. Detta leder till en minskning  
av CO2-utsläppen på 23 procent, upp till  
40 procent mindre miljöpåverkan från  
växtskydd och 350 euro i kostnads- 
besparingar, vid samma avkastning på 
årsbasis.

Lagringsbarhet
Mycket lovande resultat, även om Klok inte 
vill dra slutsatsen att alla odlare nu måste 
odla Avenger: ”En sort måste passa en åker, 
det finns faktorer som lagringsbarhet och 
leveransperiod som också måste tas hänsyn 
till. Averis jobbar med att förädla nya sorter 
som är tillräckligt resistenta mot svampar 
och skadedjur, utvecklingen av en sådan 
sorten måste vara åtta år i genomsnitt. Just 
nu finns det för få sorter som uppfyller de 
önskade kraven, men med dessa inledande 
resultat, är vi på rätt väg.” Med hjälp av 
odlingsregistret Optimeel följs framstegen 
vad gäller potatisodlingens hållbarhet, 
genom åren.

HÅLLBARHET  
PÅ ÅKERN

J A N S  K L O K 
C O O R D I N A T O R  K N O W L E D G E  

&  D E V E L O P M E N T  A G R O

>>
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DUCAMproject
På anläggningen i Ter Apelkanaal ger 
DUCAMproject en betydande minskning 
vad gäller CO2-utsläpp och energikostnader 
genom hållbar koncentrering av växtvatten 
med membran. 

För att utvinna värdefulla komponenter  
som proteiner, måste växtvattnet först kokas. 
Tillsammans med en partner utvecklade 
Avebe en process med membran för att först 
få växtvattnet att tjockna. Nu behöver bara 
en tredjedel av växtvattnet kokas. Därefter 
förångas endast hälften av det återstående 
vattnet. Projektet krävde en investering  
på 17 miljoner euro samt att fabriken 
byggdes om. Det genomfördes med 
energi subventionen Topsector från det 
nederländska ekonomiministeriet.

Med DUCAMproject minskas CO₂-utsläppen 
från anläggningen i Ter Apelkanaal med 
ungefär 10 procent. Detta bidrar markant 

CO₂- OCH ENERGIMINSKNINGSPROGRAM

E R I K  K O O P S  |  I N V E S T M E N T ,  D E V E L O P M E N T  &  P O R T F O L I O  M A N A G E R

till målet att hela Avebe till 2023 ska minska 
sina CO₂-utsläpp med 12 procent jämfört 
med 2017/2018. Detta är dessutom helt i linje 
med statens krav att minska CO₂-utsläppen 
med 30 procent till 2030 och med 50 procent 
till 2050. Erik Koops: ”Vår utmaning är 
att stora investeringar verkligen leder till 
den önskade minskningen av CO₂-utsläpp 
och energiförbrukningen. Förra året var 
säsongen ganska kort på grund av en dålig 
skörd, vilket innebar att vi inte kunde nå 
alla mål. Under det senaste driftstoppet 
genomfördes optimeringar och vi räknar med 
att projektet kan avslutas utan problem.

Solpark
Det andra intressanta projektet som  
Erik Koops nämner, är solparken på Avebes 
område för spillvatten. 

I Nieuw-Buinen ligger Nederländernas 
största solpark med en total yta på hundra 
hektar och 300 000 solpaneler. Hälften av 

solparken installeras på Avebes område för 
spillvatten. ”Panelerna är monterade på 2,5 
meters höjd, så att vi kan fortsätta använda 
området för spillvatten som vattenbuffert för 
anläggningen i Gasselternijveen. Dessutom 
köper vi hälften av den gröna energi som 
solparken genererar”, säger Koops. 

”Den gröna energin kommer bland annat 
att användas i elektriska ångpannor. 
Dessa ångpannor placeras vid befintliga 
pannor som använder gas.” Den svenska 
anläggningen Stadex kommer nästa år att 
få en elektrisk ångpanna som körs på grön 
energi från vattenkraft. Därefter är det Ter 
Apelkanaals och Gasselternijveens tur med 
energi från solpaneler. Utgångspunkten är  
att de elektriska ångpannorna ska betala  
sig själva.

En av Avebes andra strategiska pelare är att minska det ekologiska 
fotavtrycket. Erik Koops, Program Manager Energy Efficiency på Avebe 
förklarar två intressanta projekt. 
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I vår produktionsprocess tvättas och mals 
potatisen, varefter de fasta beståndsdelarna, 
som stärkelse och fiber, separeras från 
det producerade växtvattnet. Efter detta 
innehåller växtvattnet endast lösliga 
beståndsdelar, inklusive potatisprotein. 
Hittills har potatisprotein inte utvunnits i 
Dallmin, växtvattnet användes i stället som 
gödselmedel på jordbruksmark.

Positiv effekt på 
produktionskostnaderna
De senaste åren har lagringsbehoven ökat 
markant till följd av strängare myndighets-
regler vad gäller användningen av  
gödsel medel i jordbruket på hösten.  
Därför förvaras växtvattnet nu från  
mitten av oktober i tankar, tills det återigen 
får användas som gödselmedel i februari. 

Utvinningen av potatisprotein har en  
positiv effektiv på Avebes resultat.  
På vår fabrik i Lüchow, där det finns en 
installation för utvinning av protein,  
uppnås en besparing på cirka 30 euro per  
ton stärkelse på produktionskostnaderna  
tack vare proteinutvinningen.

DUCAM UF-teknik
Tekniken för att utvinna potatisprotein 
blir alltmer hållbar, framför allt vad gäller 
energiförbrukning. I Dallmin kommer snart 
den nya DUCAM UF-tekniken att användas, 
som redan används på anläggningen i Ter 
Apelkanaal. Ultrafiltreringsenheten (UF)  
ökar proteinhaltens koncentration i 
växtvattnet. Till följd av detta krävs endast 
ungefär en tredjedel av energin jämfört  
med den traditionella processen för att 
koagulera proteinet. Projektet tar även 
hänsyn till kommande normer som  
minskade dammutsläpp från torken.

Subvention
Byggstarten var 24 augusti 2020. Slutförande 
och ibruktagande av proteininstallationen  
är planerad till säsongsstarten 2021/2022.  
Delvis tack vare den utmärkta energi-
effektiviteten, får vi en subvention från den 
federala delstaten Brandenburg samt det 
tyska förbundskontoret för ekonomi och 
exportkontroll (Bafa). 

I augusti gick startskottet för byggandet av en ny potatisproteinfabrik på vår 
anläggning i Dallmin, Tyskland. Denna fabrik står för hållbar produktion av 
produkter baserade på stärkelsepotatis.

BYGGSTART  
NY POTATIS- 
PROTEINFABRIK 
I DALLMIN

A V E B E  M A G A Z I N E  |  D A L L M I N
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Tillsammans med sitt team har Wim Vermeer, Manager Infrastructure Support,  
de senaste månaderna sett till att alla medarbetare på Avebe har kunnat fortsätta  
sitt arbete utan problem hemma. Han skrattar när han får frågan om vad som ligger  
till grund för framgångarna. ”Aldrig tidigare har vi fått så många komplimanger  
för vårt arbete, som under de senaste månaderna i samband med pandemin”,  
säger han. ”Detta hänger framför allt samman med det faktum att alla på Avebe  
nu ser det arbete som vi egentligen alltid har gjort.”

INTE ENS INOM  
AUTOMATISERING  
GÅR ALLTING AUTOMATISKT

A V E B E  M A G A Z I N E  |  D E T  N Y A  S Ä T T E T  A T T  A R B E T A
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Tekniskt sett var teamet redan ganska väl 
förberett på hemarbete, säger Vermeer. 
”Globalt är det många medarbetare på  
Avebe som har arbetat hemifrån sedan länge. 
För dem var allting redan ordnat. I våras 
handlade det framför allt om att nästan  
alla som skulle jobba hemifrån, skulle förses 
med bärbara datorer.” 

Slump
Ingenting extraordinärt, verkar Vermeer  
säga, teamet hade i god tid förberett sig väl  
på det nya sättet att arbeta. ”Egentligen var 
även det en slump”, säger Vermeer. ”Förra året 
meddelade Skype for Business att de skulle 
lägga ned och då var vi tvungna att starta 
ett projekt för att förbereda organisationen 
på att arbeta med Teams. I december 2019 
var vi färdiga med hela installationen: vi 
hade ordnat informationsmöten och hållit 
utbildningar, tekniken och applikationerna 
var klara. Hårdvaran, det vill säga de 
 bärbara datorerna, var vi tvungna att 
komplettera och göra redo för användning. 
Vi har även gjort ICT-portalen enklare att 
använda. Där kan medarbetare beställa 
headset och andra nödvändigheter för 
att organisera sin arbetsplats. Att allting 
fungerade bra direkt var kanske det mest 
tillfredsställande”, säger Vermeer när han  
ser tillbaka. ”Det har inte funnits någon som 
inte har kunnat fortsätta sitt arbete. Det var  
i princip business as usual.”

Hybridkameror
Vermeers team fokuserar nu på nästa fas av 
det nya sättet att arbeta: mötesrum utrustas 
med hybridkameror, så att medarbetare även 
på distans kan vara med på presentationer, 

utbildningar och möten. ”För närvarande  
kan eller behöver inte alla samlas för den  
här typen av möten. Även det underlättar vi, 
så att mötena är tillgängliga och förlöper  
på ett smidigt sätt.” Alla medlemmar i 
ICT Infra-teamet, bidrar till användbara 
tillämpningar i den ständigt föränderliga 

FRÅN HR CASE MANAGER ALIEKE  
REIMERT OCH VÅR NYA ARBETSMILJÖ-
ORGANISATION ARBO UNIE

Se till att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad. Avebe erbjuder många 
möjligheter, besök coronasidan på intranätet för mer information.

Byt ofta ställning när du jobbar, sitt avslappnat och ta en aktiv paus.

Titta på din arbetsstil hemma, fundera över dina raster, ta en kort promenad 
emellanåt och använd även rasterna för att underhålla sociala kontakter  
med dina kollegor.

Rör dig och träna tillräckligt och ät hälsosamt (detta gäller naturligtvis  
alla kollegor).

Om du får ont någonstans, informera din chef, företagsläkaren eller 
sjukgymnasten.

TIPS FÖR ATT  
JOBBA HEMMA

A V E B E  M A G A Z I N E  |  D E T  N Y A  S Ä T T E T  A T T  A R B E T A

”Det har inte funnits någon som  
inte kunnat fortsätta sitt arbete.  
Det var i princip business as usual.”

arbetsmiljön. ”Vi har ett uppfinningsrikt 
team”, säger Vermeer. ”Det är kul, men  
även besvärligt. Det kräver tid och energi.  
Vi arbetar visserligen med automatiseringen, 
men allting går inte automatiskt.”

1
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MINDRE TORKA  
OCH HÖGRE  
AVKASTNING 

”Början av säsongen gick enligt planeringen. Fälten var mycket framkomliga och 
vi kunde påbörja planteringen i tid. Fröplantorna var av god kvalitet och betydligt 
bättre än förra året.”

Sen frost
”Vår region i östra Niedersachsen drabbas ofta av sen frost och vår gård ligger i ett 
område där det faktiskt är kallare än genomsnittet. Inte heller i år var vi förskonade 
från sen frost. Men vi hade tur, eftersom vi inte hade planterat för tidigt. Potatis 
som redan börjat gro förblev i stort sett oskadad. Några fält uppvisade lättare 
frostskador, men de återhämtade sig mycket bra under säsongen.”

Mindre problematiskt
”På det hela taget utvecklade sig plantorna mycket bra under våren. Jämfört med 
tidigare år, var torkan lindrigare. Några varma dagar och betydligt mer regn såg 
till att vi inte behövde vattna så mycket. Vanligtvis vattnar vi alla våra fält, oavsett 
om där odlas majs, sockerbetor, spannmål eller potatis. Den lätta och sandiga jorden 
bidrar till att torkan alltid slår särskilt hårt. I år var situationen något mindre 
problematisk.”

Phytophthora
”Regnet ledde även till att vi i år drabbades av betydligt mer phytophthora. Redan 
under våren konstaterades smitta och vi drabbades av denna potatissjukdom. Vi var 
tvungna att använda mer växtskyddsmedel och med kortare intervaller. Trycket var 
tydligt under hela säsongen.”

Bra skörd 
”Ändå ser jag mycket positivt på denna säsong. Den förbättrade nederbörds-
situationen ledde till att grödorna utvecklade sig optimalt överallt. Trots det ökade 
sjukdomstrycket, var plantorna friska. I mitten av september började vi skörda. 
De första testerna visade betydande avkastning. Även potatisens stärkelsehalt var 
övertygande och definitivt högre än förra året. ”

MATTHIAS SIEWERT  
Driver ett jordbruksföretag på 140 hektar 
i Trebel, Tyskland. Här odlar han 47 hektar 
potatis, majs, spannmål och sockerbetor.

1
MATTHIAS SIEWERT 

JORDBRUKARE I TREBEL, TYSKLAND
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Odlingssäsongen 2020 var återigen en säsong med utmaningar.  
Sen frost, torka och ett högre phytophthoratryck; allting hände 
i år. En nederländsk och en tysk odlare sammanfattar sina 
odlingssäsonger.

ARJEN JAKOBS  
Driver ett jordbruksföretag tillsammans 
med sin mor i Wezup. På 75 hektar  
odlar han stärkelsepotatis (38 hektar),  
lök (20 hektar), sockerbetor (14 hektar). 
Dessutom har han 3 hektar vallmark.

”Året började ganska blött, men det torkade snabbt upp. Vi kunde bearbeta marken 
utan större problem, men på grund av den kalla våren växte det inte så bra. Sedan 
kom maj och förändringen. Då steg temperaturerna och grödan växte snabbt.” 

Extrem hetta
”Ganska snart drabbades vi av torka. Vi behövde inte börja vattna direkt.  
Detta behövdes först efter midsommar. Men den extrema värmen runt 10 augusti 
orsakade mest skada, grödan mognade för snabbt. Vi har nu (i slutet av september) 
levererat den första potatisen till Avebe. Den kom från fälten som drabbades 
hårdast av värmen och torkan. Denna leverans var en besvikelse, både vad gäller 
avkastning och stärkelsehalt. Men jag räknar med att potatisen från de andra fälten 
kommer att prestera bättre.” 

Inget rekordår
”Vad gäller intäkter var 2018 och 2019 dåliga år. Under 2018 var det extremt torrt, 
och under 2019 var vikten under vatten en besvikelse. I år räknar jag med en högre 
avkastning än de senaste två åren, men det kommer inte att vara ett rekordår. 
Inte som 2017, som var ett utmärkt år. Det finns säkert ett par fält som kommer att 
leverera, men det är väl allt. Efter två dåliga år är det väl ändå dags för en bättre 
avkastning. Som entreprenör har man en buffert, men den börjar sina allt mer. 
Förhoppningsvis kan vi lämna vattenslangen i ladan under 2021...”

Investera i mark
”De senaste åren har markpriset i regionen stigit ytterligare. Jag vill gärna 
utöka min areal med stärkelsepotatis, men med dessa priser väljer jag att hyra 
istället för att köpa. Jag investerar extra i min mark, genom att till exempel 
använda vägkantsgräs som kompost. Så kan jag få ut ett par ton extra per hektar 
från min mark. För att sprida den ekonomiska risken lite, har jag utökat mitt 
entreprenadarbete samt arealen med lök något. Odlingen av stärkelsepotatis är 
och förblir min huvudsyssla. Åtminstone för tillfället. För det har visat sig att man 
faktiskt kan göra en bra vinst snabbt på lök just nu.” 

ARJEN JAKOBS  
JORDBRUKARE I WEZUP, NEDERLÄNDERNA

2
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2016 tog Jan-Wilhelm Schorling över 
ledningen av familjeföretaget i Niedersachsen 
från sin far Ernst Wilhelm Schorling. 
På sin mark på 120 hektar är potatis 
huvudgrödan (70 hektar). Förutom potatis 
för tillverkning av chips och pommes frites, 
odlas även stärkelsepotatis. Sedan 1990 driver 
Schorling, tillsammans med en partner i 
Sachsen-Anhalt, ytterligare ett företag på 
260 hektar. 2019 tog hans partner över en 
angränsande verksamhet i Sachsen-Anhalt, 
där de nu tillsammans brukar totalt 1 200 
hektar jordbruksmark. Även i Sachsen-
Anhalt odlar Schorling främst potatis. 
Här odlas stärkelsepotatis på 80 hektar. 
En del av detta består av så kallad ”waxy” 

potatis, stärkelsepotatis som innehåller 
ren amylopektinstärkelse. Förutom potatis 
är sockerbetor en annan huvudgröda på 
Schorlings företag.

Jordanalys
”Potatisodling utgör kärnan i vårt familje-
företag. Vi är mycket stolta över att vi 
har lyckats introducera potatisodlingen 
på vårt andra företag i Sachsen-Anhalt. 
De senaste åren har vi lyckats införa fält-
specifik bearbetning förutom icke-vändande 
bearbetning. Vi analyserar jorden och 
använder jordkartor som grund för 
gödslingen. Det ger oss mycket goda  
resultat. Nästa logiska steg är direktsådd.”

Biologisk mångfald
Hållbarhet är ett viktigt tema på Schorlings 
företag. ”Vi har medvetet gått över till icke-
vändande bearbetning. Detta är nyckeln  
för en bättre jordstruktur, eftersom 
urlakningen av nitrat begränsas och 
lagringen av CO2 i det anrikade humus-
lagret främjas. Detta återspeglas även i 
våra avkastningskartor som vi använder 
sedan 2003. Dessutom sår vi remsor längs 
grödor och åkerkanter med blommor och 
kryddblandningar. På detta sätt utökar 
vi inte bara den biologiska mångfalden, 
vi kan även aktivt skydda våra grödor 
och minska användningen av gödsel och 
växtskyddsmedel.” 

Jan-Wilhelm Schorling är potatisodlare i Niedersachsen. Sedan 2013 samarbetar jordbrukaren 
med Avebe. Med hjälp av odlingsregistreringen Optimeel och hållbara odlingsstrategier 
förbereder Schorling sin verksamhet för framtiden på bästa möjliga sätt.

”AVEBE ÄR VÅR  
PERFEKTA PARTNER”
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Hållbar
Företagaren använder den senaste sprut-
tekniken för att göra användningen av 
växtskyddsmedel så hållbar som möjligt. 
”Tack vare fältspecifik gödsling, har vi lyckats 
sänka vår användning av gödselmedel med  
2 till 4 procent. Allt som allt har vi sedan 1990 
kunnat berika humuslagret på vår fält med  
1 till 1,2 procent, tack vare vår hantering. 
Detta lager kan effektivt lagra CO2.”

Nematoder
De fruktade nematoderna är inget problem 
på hans företag, förklarar han. ”I en 
frisk jord med tillräckligt med naturliga 
fiender, bekämpas nematoder automatiskt. 
Dessutom satsar vi på att gödsla under 
knölen. Det betyder att vi har mindre 
problem med urlakning och det leder till en 

högre effektivitet. Och så har vi även gjort 
några försök med fältspecifik odling av 
stärkelsepotatis där Avebe gav oss råd.”

Utbyta erfarenheter
Schorling samarbetar med Avebe sedan 
2013. ”Det är framför allt den mycket goda 
organisationen och rådgivningen som gör 
Avebe till vår perfekta partner. Avebe tar 
över organisationen av hela logistiken kring 
potatisodlingen, från potatisgrop till fabrik. 
För detta använder sig Avebe av lokala 
maskinkooperativ eller maskinentreprenörer. 
Detta är en stor fördel för oss och innebär  
att vår arbetsbörda lättas markant.”  
Sedan 2018 arbetar han även med Optimeel, 
Avebes odlingsregisterprogram. Han ser  
det i första hand som ett utmärkt tillfälle  
att ytterligare optimera potatisodlingen.  
”Den omfattande utvärderingen av data  
är en viktig kompletterande 
informationskälla för oss. För varje lastbil 
med levererad potatis vet man från vilket 
fält potatisen kommer. På så sätt är det 
möjligt att göra en mycket exakt bedömning 
av avkastningen. Kontakten med andra 
deltagare i Optimeel är också mycket 

intressant för oss. Vid dessa tillfällen utbyts 
många erfarenheter och det är oerhört 
värdefullt för oss.”

Virtuella demofält
Även Avebes demofält är en mycket viktig 
informationskälla för jordbrukaren. I år går 
det inte att se dem live, utan bara virtuellt. 
”Det virtuella konceptet främjar spridningen 
av information och har framför allt visat 
sig vara ett bra alternativ till demodagar i 
dessa coronatider. Nu kan jag titta på fälten 
i lugn och ro hemifrån och behöver inte resa 
så långt längre. Jättebekvämt! Å andra sidan 
är det ibland svårt att ta till sig praktiska 
och relevanta fördelar på grund av de olika 
förhållandena på de olika företagen.”

J A N - W I L L E M  S C H O R L I N G
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OLYCKOR
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1,1
2019/20
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totalt
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2016/172017/18
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263,1 211,0

43,6%

466,7 413,4

2018/192019/20
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frånvaro5,6
PROCENT
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medarbetare

2013/14               1311    15% 85%

2014/15             1314 18% 82% 

2015/16             1306 18% 82% 

2016/17             1311 18% 82%

2017/18             1326 18% 82%

2018/19              1424 19% 81%

2019/20             1381 19% 81%
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män
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prestationspris 
PER TON potatis 

STÄRKELSEAVKASTNING
per hektar % JÄMFÖRT MED 2017/2018

MÅL 2023  
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Avebe beräknar prestationspriset utifrån tre  
komponenter:
•  Potatispengar: pengarna som Avebe betalar  

till alla medlemmar, inklusive alla prestations- 
komponenter och rabatter.

•  Kooperativt resultat: kooperativets ekonomiska 
resultat som betalas ut till medlemmarna.

•  Övriga prestationskomponenter som lagerer- 
sättning och uppfyllnadspremie samt hanterings- 
och transportkostnader.

På grundval av dessa tre komponenter, landade 
2019/2020 års prestationspris på 96,15.
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