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Avebe Magazine  Förord

Framför dig har du det nya numret av Avebe Magazine. I en ny skepnad. 

Jag skriver detta förord i slutet av april 2021 och när denna tidning kommer 

ut hoppas jag att vi kommer att vara i en mycket bättre situation i fråga om 

pandemin. Corona har krävt mycket av oss alla det senaste året. Under den 

första vågen var vi ganska förskonade från smitta, men efter sommaren blev 

fler kollegor eller familjemedlemmar sjuka. Alla har gjort sitt yttersta för att 

verksamheten skulle kunna fortsätta. Det tackar vi för! 

I denna tidning finns bland annat artiklar om utökningen av vår visuella 

identitet, hur Brexit påverkar Avebe, investeringar, talangutveckling, 

innovation och personliga berättelser från kollegor och medlemmar. Avebe är 

ett fantastiskt företag med många engagerade medarbetare och medlemmar. 

Med en tydlig strategi och goda resultat. 

I höst kommer jag, efter 13 år, att lämna Avebe. Förordet till nästa tidning 

kommer att skrivas av min efterträdare. Jag hoppas att jag, under tiden fram 

till dess, kommer att få träffa och tacka många av er för samarbetet.

Med vänliga hälsningar,

Bert Jansen 
CEO Royal Avebe

Avebe är ett 
fantastiskt företag 
med många engagerade 
medarbetare och
medlemmar. 



Hur säkerställer man god kontakt med sina medlemmar i pandemitider? 

Avebes Agro-team i Nederländerna och Tyskland har den senaste tiden 

delat sina kunskaper med odlare med hjälp av digitala verktyg. Exakt hur 

man gjorde berättar Harm Germs och Britta Koehler. Två odlare delar 

även sina erfarenheter om samarbetet med Avebe.

”Personlig kontakt  
förblir mycket viktig.”
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Odlaren Harmen Wollerich (vänster)  

och Harm Germs



>>

Det krävde en hel del för att förverkliga 
planen, berättar Germs. ”Att dela 
information online fordrar en annan 
dynamik. Det börjar naturligtvis med 
byggandet av webbplatsen med all 
information om tester, sorter och mål på 
testfälten i Nederländerna och Tyskland. 
Men det räckte inte riktigt. Varje vecka 
ville vi visa någonting med hjälp av 
vloggar, till exempel när frostskador 
uppkom eller vid ny utveckling som 
sorter med förbättrad resistens mot 
phytophthora.” 

Bästa alternativet
Harmen Wollerich är jordbrukare i 
Stadskanaal och odlar potatis, korn och 
sockerbetor på 66 hektar tillsammans 
med sina föräldrar. Stärkelsepotatis, 
inklusive plantor, upptar hälften av ytan. 
Harmen är entusiastisk över hur Avebe 
informerar honom: ”Den stora fördelen 
med filmerna är att man kan titta på dem 
igen när man vill. Under en livedemo 
gör man ett besök på fältet en gång och 
man ser resultatet. Under ett sådant 
möte är det utbytet med varandra som är 
värdefullt. Men nu när det inte är möjligt, 
är detta det bästa alternativet; man är mer 
fokuserad på resultaten som presenteras.”

Ny information
Odlare får ett mejl när ny information 
publiceras på webbplatsen. ”Vi kan mäta 
att posterna faktiskt tittas på”, berättar 
Harm. ”Folk reagerar positivt på ny 
utveckling, till exempel resistens mot 
phytophthora. Odlare tycker även det 

är roligt att kunna se vad som händer 
hos andra odlare.” Wollerich håller med. 
”Under säsongen tyckte jag vloggen om 
markvatten var jätteintressant, precis 
som filmen om säsongsstarten och 
provröjningen. Demofältet online är väl 
genomtänkt och ser fantastiskt fint ut.” 
Webbplatsen kommer att finnas kvar, även 
när pandemin är över, berättar Harm. 
”Webbplatsen fungerar nu även som 
referens: när man behöver det, kan man 
hämta den information man söker. När 
det återigen blir tillåtet, kommer vi att 
ordna möten på fältet, men informationen 
kommer även att vara tillgänglig digitalt.”

Fysiska möten är viktiga
Manfred Dralle, Managing Director på 
ABELO GmbH & Co. KG, förvaltar mer 
än 600 hektar på Lüneburger Heide. 
Majoriteten av odlingsplanen består av 
potatisodlingen. Förutom chipspotatis, 
odlar han 60 hektar stärkelsepotatis för 
Avebe. För en framgångsrik odling, litar 
Manfred på råden från Britta Koehler, 
chef för yttre representation på Agro. För 
att kunna fortsätta ha ett nära samarbete 
under pandemin, kommunicerar de oftast 
per telefon. Men Avebe erbjuder även i 
Tyskland diverse digitala möjligheter till 
informationsutbyte. Med det virtuella 
demofältet, webbseminarier och med 
virtuella fältdagar, diskuteras och 
förklaras specialämnen.

Speciellt för unga potatisodlare är dessa 
vloggar om det virtuella demofältet 
mycket användbart. ”Även om digitala 

”Om odlarna inte kan komma till 
demofältet, då får vi ta demofältet till 
odlarna”, tänkte Account Manager Agro 
Harm Germs och hans team. Med hjälp 
av en webbplats och filmer på plats, håller 
kooperativet sedan pandemins start sina 
medlemmar informerade om den senaste 
utvecklingen på test- och demofälten. 
Det krävde tid, noggrann planering och 
lite övning, berättar Germs. Men det 
hårda arbetet gav resultat, tycker odlaren 
Harmen Wollerich.

Beslutet fattades snabbt i mars förra 
året: demofälten skulle, precis som andra 
år, användas för att följa växtsäsongens 
utveckling. Harm Germs: ”Att det skulle 
bli svårt att besöka fälten på grund av 
pandemin, förstod vi ganska snart, 
även om vi inte visste hur länge det 
skulle vara så. Att avvakta var dock inte 
ett alternativ. Vi bestämde oss nästan 
direkt för att starta webbplatsen demo.
avebe.com. Här presenterar vi tester, 
bakgrunder och resultaten av vårt 
odlingsoptimeringsprogram Optimeel.”
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>> förbereder sig nu för gödslingen av hans 
fält i så kallade röda områden. Detta är 
områden där gödslingsreglerna nyligen 
skärpts markant. Hälften av hans fält 
ligger i ett rött område. Sedan 2020 
gödslar odlaren i enlighet med kraven i 
den nya förordningen. Det innebär att 
potatisen endast får 120 kg kväve per 
hektar i en stabiliserad form. Dessutom 
arbetar Avebe på hållbara lösningar inom 
potatisodlingen för att stödja odlare som 
Manfred. ”Att odla lämpliga sorter spelar 
här en viktig roll”, säger Britta Koehler.

Hållbarhet
I framtiden kommer den stora efterfrågan 
på vatten att bli nästa utmaning. Manfred 
klarar sig inte utan bevattningssystem 

lösningar visserligen erbjuder många 
fördelar, kan de inte ersätta ett fysiskt 
möte”, säger Manfred. Britta håller med. 
”I framtiden kommer vi att erbjuda 
en kombination av fysiska möten och 
evenemang online”, berättar hon. ”De 
traditionella årliga öppet hus-kvällarna 
i odlingsområdena är viktiga för utbytet 
mellan odlingsrådgivare och jordbrukare. 
Förutom det yrkesmässiga utbytet, förs 
även personliga samtal med odlarna. 
Just den personliga kontakten är viktig i 
samarbetet med odlare och partners.”

Röda områden
Avebe har ett nära samarbete med odlare 
för att komma fram till noggranna 
gödslingsplaner. Manfred och Britta 

på sina sandjordar. Alla hans fält är 
lämpade för bevattning. Med tanke 
på klimatförändringarna och en mer 
begränsad vattenförsörjning, satsar 
han på ändamålsenlig användning i 
kombination med prioriteringen av 
fält med ett särskilt stort vattenbehov. 
Hans motto är: ”Så mycket vatten som 
krävs och så lite som möjligt”. Så vill han 
uppnå bästa resultat genom att använda 
vattenkällan så effektivt som möjligt. 
Även i detta stöder och ger Britta råd 
till odlaren. Hållbarhetstemat är viktigt. 
Britta: ”Avebe-målet på lång sikt är 10 % 
lägre miljöpåverkan genom att minska 
bekämpningsmedlen per hektar, 10 % 
lägre CO2-utsläpp per ton stärkelse 
genom en lägre energiförbrukning och 
en förbättrad kväveanvändning och 
10 % mer potatisstärkelse och -protein 
per hektar med nya potatissorter 
och precisionsjordbruk.” Manfred 
lägger till: ”Miljöskydd, minskning 
av konstgödselmängden och minskad 
bevattning är viktigare än någonsin för att 
göra odlingen redo för framtiden. Avebe 
är därmed en viktig partner för mig.”
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Om odlarna inte  
kan komma till  
demofälten, då får  
vi ta demofälten 
till odlarna.

Odlaren Manfred Dralle  

och Britta Koehler 



David Fousert har lång erfarenhet från 
olika internationella chefspositioner 
inom livsmedelsindustrin på Cargill 
och ForFarmers. I sin nuvarande roll 
som Chief Operating Officer (COO) 
på ForFarmers, ansvarar han för 
vissa internationella divisioner samt 
gruppenheterna som arbetar med 
marknadsföring, näring, strategi och 
innovation. David Fousert har arbetat 
länge inom livsmedelssektorn och 
har lång erfarenhet av att förbättra 
verksamheters bredd i stora och komplexa 
internationella miljöer. De senaste åren 
har han främst fokuserat på att uppnå 
hållbar tillväxt genom genomförandet av 
marknadsinriktade strategier. 

Som CEO på Avebe kommer han att 
använda sin erfarenhet för att förverkliga 
den strategiska kursen mot mer värde 

för odlare, kunder och medarbetare. 
Innovation och hållbarhet går som en 
röd tråd genom strategin. David Fousert: 
”Från de olika samtalen är mitt första 
intryck att Avebe är ett passionerat, 
framtidsinriktat, ambitiöst och stolt 
kooperativ. Det finns en stark grund 
med en tydlig strategi där ovannämnda 
egenskaper verkar komma fram bra. 
Jag ser naturligtvis fram emot att börja 
arbeta i början av september, både med 
Avebes alla medarbetare och med dess 
medlemmar.”

Marijke Folkers-in ’t Hout, tillsynsrådets 
ordförande: ”Vi är ambitiösa och vill 
växa i värde och samtidigt minska vår 
miljöpåverkan. David Fouserts passion för 
livsmedelsindustrin och hållbarhet, hans 
entusiasm, engagemang och inriktning 
på resultat gör honom till den bästa 

Bert Jansen lämnar posten som CEO på Royal Avebe 1 
oktober 2021. Den 18 maj tillkännagav tillsynsrådet att de 
har hittat en lämplig efterträdare till Bert i David Fousert. 
David tillträder tjänsten som ny CEO och lagstadgad 
direktör på Royal Avebe 1 september. 

David Fousert 
ny CEO  
Royal Avebe.

kandidaten för att vidareutveckla Avebe. 
Vi är glada att han tar över efter Bert 
Jansen i september.” 

Efter 13 år, lämnar Bert Jansen 
kooperativet. Under hans ledning har 
Avebe blivit ett finansiellt starkt företag. 
Den strategiska kursändringen har sett 
till att Avebe är ett kooperativ som växer 
vad gäller mervärde för sina medlemmar, 
medarbetare och kunder. ”Vi är mycket 
tacksamma gentemot Bert Jansen för 
hans hårda arbete, engagemang och hur 
han har gjort Avebe till ett innovativt, 
framtidsinriktat kooperativ”, avslutar 
Marijke Folkers.

 Avebe Magazine    New CEO

7



Avebe Magazine   Avebe bygger

Avebe bygger  
en hållbar  
framtid.

Stärkelsepotatisens prestandapris 
stiger
”Vår investering är lönsam för alla 
deltagande jordbrukare”, förklarar Peter 
Minow, Managing Director på Avebe 
Stärkefabrik Prignitz/Wendland GmbH. 
”Den ökar stärkelsepotatisens hela 
värdekedja. Priset för stärkelsepotatisen 
stiger, vilket gör att det bidrar till vårt 
strategiska mål uppnå en ett pris  

Växtbaserade protein är en viktig del av vår kost. Och inte bara 
vår, utan även våra (hus)djurs kost. Marknadens stora efterfrågan, 
som till stor del drivs av behovet av hållbarhet och en flexibel 
kost, medför att Avebe utökar produktionskapaciteten. Både i 
Nederländerna och Tyskland.

Dallmin öppnar ny proteinfabrik
I Dallmin investerar Avebe rejält genom att utöka 

potatisstärkelsefabriken med en proteinfabrik. Denna kommer 

att tas i bruk i september 2021, i samband med starten av nästa 

säsong. Varje år kommer denna fabriken, som är centralt belägen 

i Prignitz, att producera ungefär 3 500 ton potatisprotein för 

foderindustrin.
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på 100 euro per ton. Med produktion av potatisprotein stärker vi 
stärkelsepotatisens konkurrenskraft jämfört med andra grödor 
som spannmål eller sockerbetor. Stärkelsepotatisen förblir 
därmed en viktig gröda för många bönder i och utanför regionen.”

Modern produktion av en ny råvara
Innan råsaft värms för proteinproduktion, genomgår det 
en förbehandling i Dallmin, säger Minow. ”Växtvattnet 
koncentreras först i en modern ultrafiltreringsenhet, så att 
mindre vätska behöver värmas upp för proteinproduktionen. 
Tack vare ultrafiltreringssystemet är energiförbrukningen i 
proteinproduktionens första fas betydligt effektivare, vilket 
uppfyller Avebes strategiska hållbarhetsmål och minskar 
CO2-avtrycket.” Det koncentrerade växtvattnet värms upp 
varigenom proteinet stelnar och kan separeras från växtvattnet. 
Proteinet torkas därefter vid 230 °C och transporteras slutligen 
till en silo. Minow: ”Det är ett viktigt alternativ till importerad 
soja i till exempel djurfoder. Växtvattnet från vilket proteinet har 
extraherats används sedan som gödselmedel av bönder i närheten 
av fabriken. På så sätt ökar Avebe värdet på alla potatisens delar. 
Det är även ett mycket bra exempel på cirkulär produktion.”

Redo för framtiden
Med investeringen i Dallmin-anläggningen visar Avebe odlare, 
medarbetare och intressenter att stärkelsepotatisodlingen i 
regionen är framtidssäker och det säkerställer planeringstrygghet 
för alla inblandade parter. Peter Minow är övertygad: 
”Stärkelsepotatisbearbetningen har en mycket god framtid på 
Dallmin. Det betyder att vi kan säkra jordbrukarnas inkomster på 
lång sikt.” Med den nya bearbetningsprocessen av växtvatten för 
proteinproduktion tar Avebe ytterligare ett viktigt steg mot en 
miljövänlig och hållbar framtid. >>
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Tillväxt inom bra livsmedel
”Utvecklingen av Solanic passar perfekt 
i Avebes tillväxtstrategi: ’Tillväxt inom 
bra livsmedel’. De senaste två åren har vi 
ägnat mycket tid åt att öka de nuvarande 
linjernas produktivitet. Inom de befintliga 
linjerna kunde vi växa så mycket som 
27 procent, tack vare ett bra samarbete 
mellan avdelningarna produktion, pro-
cessteknik, underhåll samt forskning & 
utveckling. Detta är ett bra resultat, men 
marknaden för Solanic inom växtbase-
rade tillämpningar inom mejeri och kött 
växer i snabb takt. För att kunna möta den 
nuvarande och framtida efterfrågan, krävs 
en kapacitetsökning i form av en nybygg-
nation.”

Gasselternijveen expanderar
På produktionsanläggningen i Gasselternijveen arbetar 

Avebe sedan 2007 med utvecklingen av potatisprotein 

för livsmedel under namnet Solanic. Tidigare var detta 

protein en restprodukt som avyttrades, sedan användes 

det för djurfoder och numera är växtbaserat protein 

en viktig del av vår kost. Edwin de Jonge, Site Director 

Gasselternijveen, berättar om denna produkt och 

utmaningarna kring den nya byggnaden. 

När vi bygger fabriken  
och förbereder den nya  
produktionslinjen, fortsätter  
den nuvarande produktionen.
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Inför nybyggnationen
”Vi har arbetat hårt för att få fram de nödvändiga  
tillstånden för kapacitetsökningen för de nya Solanic-linjerna. 
I mars fick vi ett definitivt klartecken och alla tillstånd hade 
beviljats av den behöriga myndigheten. Hela processen har gått 
mycket bra, tack vare ändamålsenlig kommunikation och goda 
förbindelser med provinsen Drenthe och omnejd.” 

Flera utmaningar samtidigt
Edwin fortsätter: ”Nästa utmaning: samtidigt som vi bygger 
fabriken och förbereder den nya produktionslinjen, fortsätter 
den nuvarande produktionen för att kunna tillgodose 
marknadens efterfrågan. Tack vare våra WCOM-teams kan vi 
producera betydligt mer, förbättra kvaliteten samt minska de 
rörliga kostnaderna. WCOM står för ’World Class Operations 
Management’ och är en strukturerad metod för att framför allt 
förbättra och förankra operativa företagsresultat på en strukturell 
basis. Trycket är högt, insatsen är betydlig, men ett CSU-team 

(Commissioning Start Up) träffas varje vecka för att långsamt 
arbeta mot uppstarten i september. På så sätt ser vi till att allting 
utvecklas smidigt.”

Extra utmaning: coronaviruset
”Hittills har vi upprätthållit mycket stränga coronaåtgärder. 
Under den närmaste tiden, kommer detta bara att bli ännu  
viktigare: både driftstoppet, det vill säga perioden mellan 
potatisbearbetningskampanjerna, och nybyggnationen, 
innebär ett stort extra inflöde av externa medarbetare. Därför 
upprätthåller vi coronaåtgärderna. Det är mycket viktigt att 
vi inte smittar varandra, både för vår personals hälsa och för 
utvecklingen av vår produktion och våra projekt.”

Planering är A och O
”Vi vill vara i full drift de första månaderna av den nya 
kanmpanjen. Hittills går allting enligt plan och jag ser verkligen 
fram emot att göra detta med alla!”

När vi bygger fabriken  
och förbereder den nya  
produktionslinjen, fortsätter  
den nuvarande produktionen.

Edwin de Jonge, 

Site Director Gasselternijveen

11

Avebe Magazine   Avebe bygger



12

Om du är öppen  
för förändringar,  
är du själv det bästa  
du kan bli!

Utveckla dina  
talanger på Avebe.

På Avebe utvinner vi allt som finns i. Även när det kommer till 

våra medarbetare. Därför har vi startat Talent Management 

Community: ett program där deltagande medarbetare  

kopplas ihop med en mentor som hjälper dem att utvecklas  

i sina karriärer. 

Avebe Magazine  Talangutveckling

En av de deltagande mentorerna är 
Bas Wijnbergen. Han arbetar idag som 
Procurement Director, men det var inte på 
denna avdelning han en gång började. Han 
berättar om sin karriärutveckling, hur han 
kunde ta steg och ger tips till kollegor. 

”Jag studerade kemiteknik på 
universitetet i Groningen. Jag minns 
när jag tog min examen och tänkte 
att alla arbetsgivare satt och väntade 
på mig eftersom jag verkligen var 
’jättebra’. Jag avslutade mina studier 
med högsta beröm godkänt, hade suttit 
i studentföreningens styrelse och hade 
studerat ett halvår på King’s College 
i London. Men arbetsmarknaden för 
nyutexaminerade kemiingenjörer var inte 
så bra. Efter två månader med avslag eller 
ingen reaktion alls på mina ansökningar, 
sökte jag min lycka inom IT-avd. Jag 
började på Vertis. De fokuserade på 
programvara för livsmedels-, läkemedels- 
och kemiindustrin. För Vertis räkning 
blev jag utstationerad på olika företag, 
däribland Avebe. Under min period 
på Avebe, uppstod en ledig tjänst som 
processingenjör på valsavdelningen i 
Foxhol. Platschefen frågade om jag var 
intresserad av tjänsten. På det sättet 
började jag som processingenjör på 
Avebe, efter tre år inom IKT. Tre år 
senare blev jag Operations Manager på 
Foxhol. Däremellan har jag även arbetat 
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Fortsätt att  
utvecklas
Vem är du, vad kan du och vad 
vill du? Detta är centrala frågor 
inom Talent Management. Vi 
hjälper dig gärna att upptäcka 
detta. Lär känna dig själv i 
Online Talent Manager Test och 
ta fram en utvecklingsplan. Har 
du ambitionen att växa? I din 
karriär kan du ta horisontella 
och/eller vertikala steg, eller 
så kan du ta ett steg tillbaka. 
Diskutera dina möjligheter att 
utvecklas och växa med din 
chef. Under Min Talang (del 
av Min HR) finns jobbprofiler/
kompetenser samt Talent 
Management-policyn. Har du 
frågor? Kontakta då Nadieh 
Mulder, Specialist Learning 
& Development, eller Giena 
Klaassens, Director Talent 
Management.

fyra månader för Avebes räkning i Kina. 
Efter omvandlingen till en funktionell 
organisation 2005/2006, blev jag 
Supply Chain Manager. Först bara för 
produktionsplanering och lager, men 
efter några år även för S&OP-processen. 
Under de sista tre åren i denna roll, blev 
jag även utsedd till Utilities Manager. 
Sedan 1 januari 2018 är jag Procurement 
Director. I denna roll är jag involverad i 
Avebes strategiska inköpsprocess. Jag gör 
affärer med olika typer av förbindelser, 
både nationellt och internationellt, och jag 
är involverad i projekt som solparken på 
Gasselternijveen. Dessutom har jag även 
jobbat med WCOM.”

Aldrig för gammal för att lära
Varje gång Bas har bytt tjänst, har han 
gått utbildningar på sin fritid. Han 
tycker det är viktigt att man fortsätter 

att investera i sig själv och utmanar sig 
själv för att fortsätta att vara värdefull för 
arbetsgivaren eller samhället. ”Det är bra 
att ha ett mål, men vägen dit är kanske 
viktigare och roligare. Därför är det 
viktigt att fortsätta utvecklas. Ta framför 
allt detta initiativ själv. Det är bra att vara 
öppen för förändring.”

”Jag minns att vi på valsfabriken arbetade 
med ’resultatteam’. Fokus låg då på hur 
man skapar effektivt samarbete samt 
hur man är gemensamt ansvariga för 
resultatet. Tack vare detta insåg jag att 
det på ett företag inte handlar om hur 
’bra’ man är själv, utan att man presterar 
bra tillsammans. För att verkligen arbeta 
tillsammans, måste man lära sig vara 
mottaglig för kritik, lita på och ge andra 
återkoppling. Jag lärde mig mycket av 
detta, och jag lär mig fortfarande saker.”

Slutligen är det bra att känna till 
sina styrkor och svagheter. ”Detta är 
ganska svårt, men det hjälper om du tar 
initiativet och är öppen för återkoppling 
från andra. Det är bra att förstå hur 
ditt beteende uppfattas och hur det 
påverkar andra. Med denna kunskap 
kan du skapa medvetenhet och sedan 
göra någonting med det. Kanske leder 
denna process till att du inte vill ha en 
ledande befattning, utan snarare en 
specialistroll eftersom du tycker det är 
roligare att lösa komplexa problem. Mitt 
råd är att även ge utvecklingssamtalet 
värde genom att diskutera detta med din 
chef. Det är inte för inte en viktig del av 
ditt utvecklingsprogram. Men jag borde 
kanske avsluta med det första steget: om 
du är öppen för förändring, är du själv det 
bästa du kan bli!”
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Marieke Kanon - Manager Communication
”2019 firade Avebe 100 år och vi fick epitetet ”Royal”. Det är inte 
alla företag som får detta epitet, så det är någonting att vara stolt 
över och visa upp! Det året anpassade vi vår logotyp med den 
kungliga kronan. Ett erkännande för det senaste seklet och en 
bekräftelse av vår historia. Men Avebe är mer än bara historia.  
Vi har utvecklats och vi är ett företag med många ambitioner 
inom innovation och hållbarhet. Vi tycker att vår visuella 
identitet måste återspegla dessa ambitioner. Därför har vi 
återställt den orange ”Solanic”-färgen, lagt till en blå färg samt 
två nya former. Kombinationen av former och färger berättar 
historien om vad vi står för och i vilken riktning vi vill gå.” 

Visuell identitet 2.0 
För mycket ambition för  
en enda färg eller form. 
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Stienke Nijland - medarbetare kommunikationsavdelningen
”Vår företagslogo består nu av sex fasta element: tre färger 
och tre former. Först har vi den befintliga gröna färgen och 
hexagonformen som representerar Avebe. Denna färg och form 
kompletteras med en orange pil och en blå cirkel. Pilen står för 
”innovation”, för utveckling. Den orange färgen är en referens 
till Solanics orange färg. Cirkeln står för hållbarhet och planeten, 
och den blå färgen är en referens till naturen och vatten. När 
man kopplar ihop elementen, får man vår payoff: Innovation 
by nature. De olika formerna kombineras ofta. På så sätt 
representerar vi enhetlighet och samhörighet genom samarbete.”
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Ria Tinga - Marketing Director
”Vid anpassningen av den visuella identiteten valde vi medvetet 
för en utökning av företagslogon och inte för en fullständig 
förändring. Vi är stolta över vilka vi är och vad vi gör. Precis som 
med strategin, bygger vi vidare på vad som redan finns, på vår 
starka grund. Vi har aldrig tidigare så starkt visualiserat vad vi 
står för: Innovation by nature. De nya färgerna och formerna 
hjälper oss att bättre berätta Avebes historia. Att Avebe har 
utvecklats till en innovativ aktör på världsmarknaden. Ett företag 
som skapar lösningar, tänker i samma banor som kunderna och 
värderar hållbarhet högt. Avebe tar steg mot framtiden på alla 
fronter. Vi är redo, mot nästa 100 år!” 

Visuell identitet 2.0 
För mycket ambition för  
en enda färg eller form. 

Louise van der Meer - Marketing & Communication Specialist
”Företagslogons nya färger och former är iögonfallande. 
Den känns bekant men ändå ny. Men framför allt känns den 
mer tidsenlig, modernare. När vi lanserar den nya stilen, 
fokuserar vi främst på att anpassa marknadskommunikation, 
som broschyrer, visitkort och naturligtvis även webbplatsen. 
Formulär och  förpackningarna anpassas inte. Naturligtvis 
stödjer vi våra kollegor i tillämpningen av de nya elementen. I 
Office-programmet kan verktyget ’Templafy’ användas för att 
enkelt anpassa dokument till den nya stilen. De första mallarna 
är tillgängliga och vi fyller på med nya hela tiden. På SharePoint 
finns även mycket information för att vägleda våra kollegor. Vi ger 
även utbildningar och det finns en kort film med mer förklaring. 
Har du frågor? Ställ dem via communication@avebe.com!” 

Sedan i våras har Avebe en visuell identitet 2.0. Med extra färger 

och former representerar Avebe sina ambitioner och laddar sin 

profil Innovation by nature. Marieke Kanon, Ria Tinga,  

Louise van der Meer och Stienke Nijland från avdelningen 

Marketing & Communication berättar om den nya identiteten. 
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”Blandare i Turkiet 
är viktig utrustning  
för mervärdee.”

Avebe Nişasta i Izmir (Turkiet) gör blandningar och förpackningar  

till textil- och limindustrin. Ebru Türer arbetar som Blending Manager 

Industry Divison. Hon berättar om sitt arbete och hur hennes division 

bidrar till Avebes strategi.

Vad innebär ditt arbete som Blending Manager och hur ser 
en vanlig arbetsdag ut för dig?
”På den här anläggningen är jag ensam Blending Manager. Vi har 
två blandare, en förpackningsmaskin och fyra lagerlokaler. För 
att kunna tillgodose kundens önskemål ordentligt, har vi ett nära 
samarbete med säljavdelningen.  

Mitt arbete är mycket omväxlande. Jag sätter till exempel ihop 
produktionsplanen för hela dagen och ser till att den följs. I våra 
lagerlokaler förvaras både de produkter som vi importerar och 
de produkter som vi själva producerar. Vi gör blandningar och 
förpackningar för industriprodukter, för livsmedelsindustrin 
lagras här den importerade stärkelsen från Nederländerna. 

Om en produkt under blandningen inte verkar uppfylla 
specifikationerna, justerar jag processen. Därefter packas, lagras 
och skickas de godkända och spårbara produkterna. Om det är 
fel på blandarna eller förpackningsmaskinen, ser jag till att de 
repareras och jag kontrollerar maskinoperatörernas arbete. 

Förutom mina vanliga arbetsuppgifter, ansvarar jag även för 
efterlevnaden och säkerställandet av enligt standarden ISO 
9001 2015. Säkert arbete och trygga arbetsförhållanden har här 
företräde. Jag kontrollerar att medarbetare vidtar nödvändiga 
försiktighetsåtgärder och tillhandahåller utbildningar.”

Hur länge har du arbetat på Avebe?
”Jag började på Avebe 1996 och jag har haft flera olika roller. Jag 
började 1996 som Production Supervisor. På den tiden användes 
stärkelse endast för livsmedel och fabriken förpackade endast 
produkter. På den tiden fanns inga recept på blandningar. Jag 
fördjupade mig därför i alla sektorer som använde stärkelse, 

i skillnaderna mellan nativ stärkelse 
och modifierad stärkelse, de olika 
tillämpningarna samt varje produkts 
handelsnamn.  

För att producera blandningarna som 
marknaden efterfrågade, gjorde jag 
laboratoriestudier och kundtester.  
Det krävde mycket tid, men under  
dessa studier byggde jag upp relationer 
med kunder och odlade deras förtroende 
för vårt företag. På så sätt skapade vi ett 
brett utbud av produkter, med vilka vi 
kunde konkurrera med andra leverantörer 
på marknaden. Mellan 1999 och 2008  
var jag Account Manager och ansvarade 
för limförsäljningen på Avebe Nişasta 
i Turkiet och Israel och sedan 2008 är 
 jag Blending Manager.” 

Hur bidrar din division till Avebe-
strategin Binda och Bygga?
”Just blandningsanläggningen i Turkiet 
har visat sig vara ett värdefullt verktyg 
för att kunna skapa mervärde.  
Vi erbjuder blandningar i en säck, 
till både textil- och limindustrin. Vi 
levererar prisvärda produkter och kan 
konkurrera på marknaden. På så sätt 
säkerställer vi även en bra försäljning av 
de produkter som Avebe producerar  
i Nederländerna. Tack vare vårt effektiva 
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”Blandare i Turkiet 
är viktig utrustning  
för mervärdee.”

arbetssätt och våra möjligheter att kunna svara flexibelt 
på kundernas önskemål, kan vi även konkurrera med lokal 
majsstärkelse.

Avebe är marknadsledande vad gäller fokus på hållbarhet som en 
del av affärsstrategin. Här i Turkiet är det i detta sammanhang 
särskilt viktigt att stödja kunder och investera i detta tema. Mål 
har satts upp för att minska våra CO2-utsläpp. I Izmir använder vi 
till exempel endast el i vår produktionsprocess. Vi använder alltså 
inte gas och har inga flytande avfallsprodukter. Vi har endast 
pappersavfall som återvinns.

Som internationellt företag gör Avebe en markant skillnad 
på marknaden genom mångfald och omfattning. Jag har haft 
möjlighet att ha olika befattningar på företaget. Enligt min 
mening är egentligen allting positivt med Avebe och jag är glad 
att få vara en del av detta.” 

Vi levererar prisvärda  
produkter och kan 
konkurrera på 
marknaden. 

Ebru Türer, 

Blending Manager Industry Division
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Gerard ten Bolscher, Managing Director R&D

Innovation 
finns i vårt DNA.

”2050 kommer världens befolkning att 

vara 10 miljarder människor som vi alla 

måste försörja. Jag tror att vi kan göra detta 

genom innovativa lösningar, som växtbaserade 

alternativ, som vi arbetar med på Avebe.”  

Detta berättar Gerard ten Bolscher, Managing Director R&D,  

i en intervju som gjordes nyligen med Change Inc.  

”Ett exempel på dessa växtbaserade 
alternativ är våra ingredienser i 
köttsubstitut. Våra produkter återfinns 
i hamburgare från olika leverantörer 
av köttalternativ, både i Europa och 
Amerika. Vi har även utvecklat en paté 
som kan jämföras med riktig leverpastej. 
Hur är det möjligt? Smaken betyder 
naturligtvis mycket, men med våra 
produkter kan vi härma köttprodukters 
struktur och munkänsla, vilket gör det 
svårt att skilja köttsubstitutet från den 
äkta varan. Detta är innovation.”

Mervärde
Avebe är inte bara nyskapande vad gäller 
köttsubstitut, fortsätter Gerard. Vi 
förbättrar och förnyar även köttprodukter 
genom att tillsätta mervärde. ”Med våra 
nya blandningar av potatisstärkelse och 
-protein, kombinerade med nyttigt 
vegetabiliskt fett, kan vi minska eller 
ersätta fettet i köttprodukter. Produkten 
är kolesterolfri, har en låg halt mättat fett 
och en hög sammansättning fleromättat 
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fett. Mättat fett ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Det kan nämligen öka 
det dåliga LDL-kolesterolet i blodet, 
vilket långsamt kan leda till blockerade 
artärer. Vegetabiliskt omättat fett 
sänker kolesterolhalten i blodet och 
minskar därmed risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Omättat fett levererar 
dessutom de essentiella fettsyrorna 
som kroppen inte kan göra, men 

som är nödvändiga för en god hälsa. 
Med våra lösningar ger vi inte bara 
produkten mervärde, vi förbättrar även 
konsumenternas hälsa. Dessutom är våra 
produkter anti-allergena. Detta betyder 
att våra potatisprotein inte orsakar 
allergiska reaktioner. Detta är unikt för 
växtbaserade livsmedel.”

Hälsosamma livsmedel
Avebe tycker det är viktigt att kunna 
påverka konsumenternas hälsa, förklarar 
Gerard. ”Vår ambition är att innan 2023 
ha ett positivt inflytande på mer än 500 
miljoner konsumenters liv genom att 
förbättra deras hälsa, välbefinnande, 
välstånd och miljövänliga livsstil. Så vi 
förnyar och investerar i hälsosamma 
alternativ. Av våra livsmedelsprodukters 
totala värde, går 25 procent till 
hälsosamma livsmedel. Förhoppningen 
är att andelen ska fortsätta att öka under 
de närmaste åren. De senaste fem åren har 
vi fördubblat antalet patent med fokus på 
hälsosamma livsmedel. 



engagemang och detta leder till stora 
framgångar. Detta skapar en verklig 
innovationskultur, säger Gerard. 
”Denna innovationskultur uttrycker vi 
optimalt genom upprättandet av vårt 
Innovationscenter på Zernike Campus 
i Groningen. Här samarbetar vi med 
Groningens universitet, Hanzehögskolan, 
kunder och partners. Och eftersom 
avdelningarna forskning och utveckling 
samt marknadsföring och försäljning 
också har flyttat hit, kan vi snabbt 
informera om våra nya innovationer och 
arbeta marknadsinriktat. Detta samarbete 
tycker vi är viktigt. Därför att innovation 
är någonting man gör tillsammans. Inte 
bara kollegor sinsemellan, utan även i 
kedjan, från jord till bord, från odlare 
till slutprodukt. Tillsammans skapar 
vi värde genom att fokusera på att lösa 
problem som handlar om människans 
och planetens välbefinnande. Och det 
med potatisen som bas. Innovation by 
Nature!”, avslutar Gerard.
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Allting växtbaserat
Avebe har även växtbaserade alternativ 
till mejeriprodukter. Det finns lösningar 
för växtbaserad yoghurt, pudding och 
glass som ger en krämig munkänsla 
och textur. Dessutom finns det ett nytt 
koncept för växtbaserad mjölk som har en 
ny smak samtidigt som den är hållbar och 
nyttig. ”En unik innovation inom mejeri 
är vår slow melting ice cream. En glass som 
behåller sin form i rumstemperatur, utan 
att smälta, i tjugo minuter. Perfekt för 
barn så att de kan njuta av en glass utan 
att kladda alltför mycket. Och vad sägs 
om ost? Vi älskar ost, men vad händer 
om man vill börja äta veganskt? Eller om 
man är laktosintolerant? För att tillgodose 
detta, har vi lösningar som nu används i 
växtbaserad fetaost och en växtbaserad 
cordon bleu. Vi har även tagit fram en 
växtbaserad pizzaost. Och när man läser 
innehållsförteckningen på ett paket riven 
ost, ser man att mjölken ofta har ersatts av 
bland annat potatisstärkelse.”

Clean Label
Gerard: ”Vi fortsätter att utvecklas. Vi 
arbetar till exempel med att utveckla ett 

brett sortiment med clean label-stärkelse. 
Våra clean label-stärkelser innehåller inga 
E-nummer. Dessa stärkelser använder 
vi i många tillämpningar, som soppor 
och såser, pudding, mejeriprodukter och 
mejerifria produkter, köttprodukter och 
köttsubstitut.” 

Hållbar kedja
Men innovation går längre än 
produkterna, fortsätter Gerard. ”Vi 
tittar på hela kedjan. Hur kan vi göra 
den så hållbar som möjligt? Förutom 
fokus på hållbarhet i våra egna processer, 
fokuserar vi även på vad våra ingredienser 
gör i värdekedjan. Vi minskar nu mer 
CO2 i kedjan än vad vi själva släpper ut 
i våra processer. Och vi fokuserar på 
transparens. 
Var kommer potatisen från? Vart ska 
den? Transparens visar kunder och 
medarbetare vilken påverkan vi har på 
miljön och hur vi hanterar detta.”

Innovationskultur
Men transparens gör mer. Genom att 
vara transparent gentemot kunder 
och partners skapar Avebe mer 

Vår ambition  
är att innan 2023  
ha en positiv effekt  
på mer än  
500 miljoner  
konsumenters liv.



Tillbakablick  
på Brexit. 
Förberedelser och påverkan på Avebes logistikkedja
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Chris Lahpor,  

Specialist Customs & Trade
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2020 transporterade Avebe en last lika enkelt till Zevenaar som till Exeter. 

Efter Brexit blev logistikprocessen lite mer komplex. Hur förberedde sig Avebe? 

Vi pratar med Chris Lahpor, Specialist Customs & Trade på Avebe. Chris är 

expert på tullfrågor och övervakar tullprocesserna. Tillsammans med kollegor 

från Transport och IT-avd konkretiserade han processändringarna i Avebes 

logistikkedja till kunder i Storbritannien. 

>>

Vad var Avebe tvungna att ordna  
inför Brexit?
”Varje vecka transporterar Avebe 
ungefär 35 laster till Storbritannien. 
Sedan 1 januari i år har vi att göra med 
export- och importformaliteter. Våra 
förberedelser handlade framför allt 
om informationsdelningsprocessen 
mellan oss, våra transportörer och 
kunder. Hur och vid vilken tidpunkt 
samlar vi in alla tulluppgifter för 
varje enskild exportförsändelse och 
när skickar vi denna kompletterande 
’Brexit Shipment Notification’ till både 
våra transportörer som våra brittiska 
kunder eller deras tullombud? Ett 
riktigt automatiseringsprojekt för 
vilket vi lyckligtvis redan hade kunskap, 
programvara och erfarenhet internt. Att 
fastställa rätt information i vårt SAP 
informations- och ledningssystem spelade 
här en viktig roll.”

Kunde Avebes försäljning i 
Storbritannien fortsätta som vanligt?
”Nittio procent av vår försäljning 
till brittiska kunder sker från 
Nederländerna, via direktförsäljning. 
För de resterande tio procenten har vi 
ombildat vårt dotterbolag Avebe UK 
Ltd. för att möjliggöra försäljning inom 
Storbritannien. Då Storbritannien 
inte längre är ett EU-land, är det, ur 
momssynpunkt, bättre att inte längre ha 
några lager i själva landet. 
Under hösten 2020 infogades 
denna brittiska säljverksamhet i vårt 
SAP-system av våra kollegor på Finance, 
Warehousing och SAP-support. Vi hade 
redan ett eget lager i Grangemouth 
(Skottlands största containerhamn) från 

vilket vi snabbt och effektivt levererar till 
ett antal kunder. Leveranser från detta 
lager sker nu genom försäljning från 
Avebe i Veendam till Avebe UK Ltd.”

Det låter som om allting gick smidigt. 
”I alla fall från vår sida. Vår 
automatisering var redan långt 
framskriden och allting var på plats i tid. 
Vi kunde göra alla kopplingar mellan de 
olika systemen och hade stor erfarenhet 
av tullklarering. Men för en smidig 
övergång måste våra kunder och deras 
tullombud även ha allting i ordning på sin 
sida och kunna reagera snabbt. De första 
månaderna i år var exempelvis Ewals, en 
av våra transportörer, tvungna att leverera 
till flera kunder med en viss försening. 
Dessa kunders tullombud klarade inte de 
många (nya) arbetsuppgifterna, vilket 
innebar att varorna inte släpptes igenom 
direkt av den brittiska tullen. Orsaken till 
detta var bristande kapacitet och kunskap 
hos dessa ombud.”

Är ni inte beroende av detta?
”Nej. Dessa tullombud arbetar för 
kunden, importören. De betalas av våra 
kunder och tar hand om de engelska 
importformaliteterna på deras uppdrag. 
Detta kallas att ’klarera’ och är i princip 

inte vårt ansvar. Som leverantör drabbas 
vi naturligtvis så fort det blir förseningar i 
hamnarna på grund av att klareringen inte 
sker tillräckligt snabbt. 
Det är inte vem som helst som kan bli 
tullombud, det krävs licenser, expertis 
och rätt mjukvara. Inför Brexit fanns 
tusentals lediga tjänster för ombud, som 
det krävdes utbildning för. Kapaciteten 
och kunskapen var alldeles för låg.”

Men Avebe drabbades inte?
”De första månaderna tog det ofta relativt 
lång tid efter våra varor hade ankommit 
engelska hamnar innan våra kunders 
ombud hade klarerat försändelsen och 
uppvisat detta för den brittiska tullen. 
Våra transportörers trailers var ofta fast 
alldeles för länge i hamnarna. Så även 
om tullklareringen på den brittiska 
sidan är vår kunds ansvar, var det 
transportören som i slutändan påverkades 
av förseningarnas extra kostnader. Den 
första tiden ringde transportörer ofta till 
våra kollegor på Sales för att skynda på 
tullklareringen och komma vidare. Under 
denna första period lade de  
mycket tid på att lösa och avhjälpa 
enskilda problem i Storbritannien. 
I slutändan vill vi alla ha en korrekt 
slutförande av hela transportkedjan,  
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Vår automatisering var 
redan långt framskriden 
och vi hade allting på 
plats i tid.
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framtidens jordbrukssektor

Världens befolkning fortsätter att växa och behöver mer och 
mer mat. Och jordbruksmarken blir räcker inte till. För att 
kunna fortsätta möta efterfrågan på mat, måste förändringar 
till. Därför deltar Avebe i projektet Fascinating.

Fascinating står för ”Food Agro Sustainable Circular 
Nature Technology in Groningen”. Projektets mål är att 
förverkliga ett cirkulärt jordbrukssystem som skapar jämvikt 
mellan hållbarhet, natur, hälsosam mat och ekonomiska 
konsekvenser. För detta krävs en proteinövergång. 

Vi kan få ut mer värde ur livsmedel, ge tillbaka till naturen 
och bidra till ekonomin när vi hanterar de proteiner som vi 
producerar på ett effektivare sätt. På Avebe gör vi detta mer 
och mer. Potatisprotein har nämligen visat sig vara särskilt 
lämpat för kött- och mejerisubstitut. Med Fascinating går 
vi vidare med dessa utvecklingar och tittar hur bland annat 
natur och klimat kan dra nytta av detta.  
 
Vill du läsa mer om Fascinating? Besök då  
www.ispt.eu/projects/fascinating

>>
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inklusive gränsformaliteterna. Både 
importören, transportören och vi som 
leverantör.”

Hur ser du tillbaka på processen?
”Vi lade mycket tid på förberedelserna 
och vår processer fortlöpte fläckfritt 
från början. Dessvärre kunde vi inte 

förhindra väntetider och förseningar, 
detta låg utom vårt ansvar och var i linje 
med förväntningarna. Sedan mitten av 
mars har saker och ting förbättrats vad 
gäller hanteringen på den brittiska sidan 
och våra varor deklareras snabbare av 
tullombuden. Allt som allt tror jag inte 
att vi hade kunnat göra mer. Ett antal av 

våra transportörer har angivit att Avebe 
är ett föregångsexempel vad gäller hur 
tullfrågor kring Brexit har anpassats. Det 
är något vi ska vara stolta över!”

Logistikkedjan till Storbritannien 
Shipment

notification
Import- 

anmälanAnkomst LossaRegistrera Lasta



Royal Avebe 
deltar i ReThink 
Protein  
Challenge 2021!

Royal Avebe deltar som coach 

i den andra upplagan av 

ReThink Protein Challenge. 

Utmaningen initieras av 

Wageningen University & 

Research. 

I denna utmaning uppmanas studenter 
att komma på en idé eller prototyp 
som hjälper till att förse 9 miljarder 
människor med tillräckligt protein, på 
ett sätt som är hälsosamt och prisvärt 
och som dessutom är bra för planeten. 

Avebe stöder fyra team i deras plan. 
Med vårt deltagande vill vi dela vår 
erfarenhet och expertis, som vi byggt 
upp under åren genom att utvinna 
protein som jordbruksbiprodukt, 
med studenterna. På så sätt bidrar vi 
till proteinövergången och vi hjälper 
teamen att ta det där extra steget för 
att leverera en framgångsrik produkt 
eller prototyp.  
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Tack vare nya Research & Development-maskiner kan 

ännu mer forskning om tillämpningen av ingredienser 

från stärkelsepotatisen nu göras.
 
Pilot extruder
Tack vare installation av en pilot extruder kan ännu mer forskning göras 
kring ny produktutveckling. Extrusion är en teknik som gör det möjligt 
för oss att möta den ökade efterfrågan på växtbaserade produkter ännu 
bättre. Det är även ett steg i Avebes hållbarhetsstrategi: extrudern sänker 
koldioxidavtrycket markant.

Homogenisatorer
Den nya homogenisatorn har ett större homogeniseringsområde 
och möjligheten för aseptisk fyllning av konceptapplikationer, som 
växtbaserade alternativ för mejeriprodukter. Detta säkerställer 
produkternas struktur och kvalitet. Dessutom har vi investerat i en 
andra homogenisator för utvecklingen av ingredienser som är baserade 
på potatis och tillämpningen av dem i emulgerade system, som såser och 
majonnäser. Dessa investeringar har gjorts med stöd av EJFLU (Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Ny utrustning till  
Innovationscentret
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Hybridförädling av  
stärkelsepotatissorter
snabbare reaktion på under rådande förjållanden.

I drygt tio år har Solynta, hybridpotatisföräd lings-
företaget från Wageningen, jobbat på att få Hybrid 
True Potato Seeds (HTPS); en teknisk revolution 
som möjliggör mycket snabbare förädling än med de 
traditionella förädlingsmetoder med knölar. Det krävde 
tid att övervinna betydande barriärer, men arbetet 
ledde 2018 till utvecklingen av en plattform med vilken 
den nya tekniken kan användas. ”Därefter kunde vi 
bygga vidare på förbättringen av genetiken”, berättar 
Edwin van der Vossen, chef för R&D på Solynta.

Skepsis
Johan Hopman, Manager Breeding & Research på 
Averis, stötte bara för fem år sedan på stor skepsis när 
hybridförädling kom på tal. Den tiden är nu förbi. 
”Nu när resultaten är så tydliga, var det dags att gå 
in i ett samarbete där tekniken även blir tillgänglig 
för stärkelsepotatissorter.” Edwin lägger till: ”Med 
samarbetet förenas Averis specifika kunskaper om 
egenskaper och genetik för stärkelsepotatisodling 
med Solyntas teknik för hybridförädling. Tillsammans 
bygger vi vidare på utvecklingen av förbättrade 
potatissorter för stärkelseindustrin.”

Det handlar mer om att göra större framsteg i 
förädlingsprocessen, än löftet att få ut sorter snabbare 
på marknaden, förklarar Johan. ”Averis är historiskt 
mycket duktigt på att korsa in nya resistenser, men 
det kräver ofta femton till tjugo års arbete. Med 
hybridförädling blir processen mycket snabbare. Då 
pratar vi ungefär fem års arbete.”

Om hybridförädling inom potatisodling tidigare bara 

var ett löfte, har det nu utvecklats till ett beprövat 

koncept för odlingen av matpotatis. Tiden är nu även 

mogen för att använda tekniken för förädlingen av 

stärkelsepotatissorter, berättar Johan Hopman från 

Averis och Edwin van der Vossen från Solynta. I april 

undertecknade de två företagen ett avtal för en 

gemensam utvecklingsplattform. De första plantorna 

som korsats med varandra, står redan i växthusen.

Edwin van der Vossen från Solynta
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Hybridförädling av  
stärkelsepotatissorter
snabbare reaktion på under rådande förjållanden.

Kontrollerad blandning
Edwin: ”Med hybridförädling kan man 
blanda genetik mycket kontrollerat. 
När man har hittat någonting bra, då 
kan man behålla det och sedan bygga 
vidare på detta. Johan: ”Inom den gängse 
förädlingen har man två bra sorter med en 
genkombination som fungerar bra, men 
om man korsar dem blandar man ihop 
dem helt och man måste egentligen börja 
om från början.” 
Han fortsätter: ”Vi kommer inte att odla 
en slutlig gröda från frö direkt. Men det 
kommer att påskynda uppbyggandet 
av utsädespotatis enormt, där vi idag 
behöver fyra till fem år. Den första 
sådden är många gånger större med 
HTPS-teknik. Det får följder för 
utsädespotatiskedjan, men inte direkt 
för Avebes odlare. De kommer få vanlig 
utsädespotatis. Förväntan är att de 

kommer att byta sort mycket oftare. 
Eftersom utvecklingen går snabbare, 
kommer sannolikt en ny generation sorter 
att finnas på marknaden med några års 
mellanrum som skiljer sig från tidigare 
generationer.”

Utmaningar
Förädlingsmetoden kan framför allt bidra 
till att göra stärkelsepotatisodlingen 
mer hållbar, säger Johan. ”Vi kan ta itu 
med utmaningar snabbare. Effektiv 
användning av konstgödsel och mindre 
växtskydd till exempel, men även den 
allt starkare variationen mellan torra 
och våta, varma och kalla perioder 
samt sjukdomar som phytophthora, 
potatiströtthet och vårtsjukdom som 
allt snabbare anpassar sig till resistenser. 
Med den gängse förädlingen förblir dessa 
förändringar betydande utmaningar. 

I slutändan bestämmer dessa faktorer 
tillsammans att vår potatisodling kan 
fortsätta i framtiden. Med plattformen 
för hybridförädling kan vi svara mycket 
bättre på detta.”

Nyfiken på Averis roll och hur 
potatissorter odlas? Kolla in Averis-
videon på vår YouTube-kanal  
”Royal Avebe” eller 
skanna QR-koden 
nedan. 

Johan Hopman från Averis
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Håkan ansvarar för hållbarhetsmålen och 
-projekten på Avebe Stadex. Vad gäller 
hållbarhet, fokuserar Håkan och hans 
team på CO₂- och vattenreduktion. Avebe 
Stadex ligger mitt i staden och har samma 
mål som Avebe som helhet. Anläggningen 
följer även den svenska regeringens 
och Malmö stads mål, för att vara helt 
CO₂-neutrala 2030. ”Detta ledde till 
beslutet att Binda & Bygga inom Avebe, 
men även med andra intressenter utanför 
Avebe och för nio år sedan bestämde vi 
oss för att vi måste vara bäst, även när det 
kommer till minskning”, förklarar Håkan.

Elektrisk panna
Teamet på Avebe Stadex, under ledning 
av Kenneth Ekborg, extern projektledare 
AFRY, Bo Malmborg (el) och Jan 
Strömberg (underhåll), har nu nått ett 
av Avebes hållbarhetsmål: minskning av 
CO₂-utsläppen. Teamet valde en elektrisk 
panna för att minska CO₂-utsläppen 
ytterligare. Mer än femtio procent av 
Sveriges energiproduktion kommer från 
fossilfri vattenkraft.  
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Toppmodern  
elektrisk panna  
för AB Stadex. 
Högst på agenden hos AB Stadex, Avebes anläggning i 
Malmö, står att reducera CO₂-utsläpp och använda mindre 
mängder vatten. Anläggningen bidrar på olika sätt till 
företagets hållbarhetsmål. Ett av dem är installationen  
av en hypermodern elektrisk panna. Technical Manager 
Håkan Nebréus är stolt över sitt teams prestationer och  
över Avebes strategi. ”Vår anläggning är idag helt CO2-fri:  
vi släpper inte ut ett enda ton CO2 längre.”

Kenneth Ekborg, Bo Malmborg och Jan Strömberg.

En minskning på  
trettio procent  
jämfört med 
basåret 2017/2018.



”Denna vattenkraft möjliggör 
ångproduktionen i vår fabrik”, säger 
Håkan. ”Ångan som vi använder i vår 
produktionsprocess, producerades först 
i en panna som drevs med fossil naturgas. 
Vi tog tillfället i akt att omvandla detta till 
CO₂-neutral elektricitet.
För ett år sedan bestämde vi oss för 
att köpa in en elektrisk panna med ett 
investeringsstöd på fyrtio procent från 
energiprogrammet ’Klimatklivet’”, 
fortsätter Håkan. ”Fördelarna är att 
våra CO₂-utsläpp minskar, men vi 
sparar dessutom energi eftersom en 
elpanna är effektivare. Detta bidrar 
till prestationspriset, eftersom 
produktionskostnaden för våra produkter 
har minskat. Bara denna elektriska panna 
innebär en minskning på två procent 
av Avebes totala CO₂-utsläpp. Och, 
mycket viktigt, vi har nu kunskapen 
som krävs för att installera en sådan 
panna. Denna kunskap kan vi dela inom 
Avebe, till exempel med våra kollegor i 

Gasselternijveen och Ter Apelkanaal, som 
är på väg att installera en sådan panna. Ett 
annat sätt att bidra till vår affärsstrategi.”
 
Rekordtid
”Projektet genomfördes på rekordtid”, 
berättar Håkan. ”Vi fick grönt ljus för vår 
panna mitt under den första coronavågen 
2020 och den var i drift inom åtta 
månader, från beställning och installation 
till användning. En fantastisk laginsats, i 
synnerhet med tanke på att leveranstiden 
var drygt sex månader. Den nya elektriska 
pannan togs i bruk 17 februari 2021. 
Jag vågar påstå att vi är världens första 
CO₂-neutrala stärkelsefabrik. Avebe 
Stadex och Avebe kan vara stolta över 
att de efterlämnar detta till framtida 
generationer.”

Vattenreduktion
Under stärkelseproduktionen används 
mycket vatten. Avebe Stadex har med sin 
nya tvättlinje redan nått en del av  

Avebes strategiska mål att minska 
vattenförbrukningen med tjugo procent. 
Teamet, som leds av Mats Alklint och 
Björn Sjöblad, förbättringsteamet och 
produktionspersonalen, har lyckats 
minska vattenförbrukningen långt över 
förväntan. ”Avebe Stadex har redan 
uppnått en minskning på trettio procent 
jämfört med basåret 2017/2018”, säger 
Håkan. ”Detta är vi naturligtvis mycket 
stolta över. Jag är stolt över att jobba på 
Avebe samt att har roligt på jobb.”
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Avebe Stadex ligger centralt i Malmö.
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