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De senaste veckorna och månaderna har jag, tack vare det hårda 
arbetet från många av er, haft möjlighet att lära känna Avebe, dess 

medarbetare, historia och medlemmar. Jag har lärt mig otroligt mycket och 
framför allt har det inspirerat mig jättemycket personligen. Vilket fantastiskt företag 

med underbara medarbetare! En sak är klar för mig: det går bra för Avebe. 

Vi har ett starkt medarbetarteam, med mycket kunskap, passion och engagemang för 
Avebe och dess medlemmar. Detta framgår även av det solida resultatet för det gångna 
verksamhetsåret, som är i linje med våra (strategiska) mål och som uppnåddes trots några 
stora utmaningar på vår marknad. 

Även detta år har präglats av sådana utmaningar. Detta förord skriver jag till exempel i 
väntan på hur den gemensamma jordbrukspolitiken och bestämmelserna om miljö- och 
klimatmål i slutändan kommer att utformas. Dessutom ökar kostnaderna för energi, 
transport och hjälpmedel för Avebe och för våra medlemmar markant. 

”Flexibilitet” är ett ord som ofta används i detta sammanhang. Eller är vi tillräckligt 
fl exibla för att klara förändringarna och utmaningarna på marknaden? 
Jag har fullt förtroende för detta eftersom Avebe och dess medarbetare den senaste tiden 
har visat att de klarar sådana utmaningar utan problem! Inte bara ett starkt team, utan 
även en tydlig vision och strategi, med fokus på dess genomförande, säkerställer att vi kan 
fortsätta skapa en stark grund för framtiden och även uppnå kortsiktiga resultat för Avebe 
och dess medlemmar. 

Låt oss tillsammans göra detta till ett bra år.

Jag önskar trevlig läsning, men även tid till eftertanke och vila under de kommande 
helgerna. 

Stort tack för allt engagemang! 

David Fousert
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Att minska det ekologiska fotavtrycket är ett av 
Avebes strategiska mål, bland annat genom att minska 
avfallsflödena. Jord, löv, halm och stenar är av naturligt 
ursprung, men klassificeras enligt lagstiftningen som 
avfall när det levereras till fabriken med potatisen. 
Statliga åtgärder föreskriver att avfall, och därmed även 
tara, måste provtas för att kontrollera kvaliteten, vilket 
sedan avgör vad som ska hända med det. Målet för 
2023 är att minska mängden avfallsflöden från tara med 
25 procent jämfört med 2017/2018. Med nuvarande 
åtgärder är vi på rätt väg.

Åtgärder
Tara är även en stor kostnadspost. Tack vare olika 
åtgärder försöker vi minska mängden tara och därmed 
även sänka kostnaderna. Detta börjar redan vid 

Stärkelsepotatis är Royal Avebes främsta råvara, men 

med leveranserna får fabrikerna mycket mer än bara 

potatis. Varje last innehåller tara: till exempel jord, 

stenar, halm, löv, gräspollen och majsrester. Detta leder 

till ett rejält avfallsflöde, som är en del av det ekologiska 

fotavtrycket. Det medför även extra kostnader. Avebe 

arbetar tillsammans med odlare och avsändare för att 

minska mängden tara.

Samarbeta för  
att minska  
avfallsflödena.

Tjarda och Thijs-Jan Hoving

Avebe Magazine  Minska avfallsflöden
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Willem Rus, Program & Improve Agro på Avebe

Thijs-Jan och Tjarda Hoving är 
jordbrukare i Nieuwe Pekela, 
Nederländerna. Deras företag omfattar 
120 hektar, och på hälften av denna areal 
odlar de stärkelsepotatis. ”Vi gör allt vi 
kan för att begränsa mängden tara”, 
berättar Thijs-Jan. ”Det kostar oss mycket 
pengar, och fabriken likaså, så i slutändan 
får vi betala dubbelt.”

Förvaringsområdet efter skörd är, för 
Thijs-Jan och Tjarda, en av platserna 
där de kan påverka mängden tara. 
”Vi skördar ofta två eller tre gånger 
från fälten. Vi täcker då över potatisen 
på fältet med en fiberduk, för att 

”Ökat bidrag till odlare är ett bra incitament  
för att förhindra tara.”

lastningen och transporten av partierna med stärkelsepotatis.  
Med en potatistvätt tvättas stärkelsepotatisen innan den lastas 
på lastbilen. ”Innan dess har odlare redan vidtagit åtgärder för 
att begränsa mängden tara”, berättar Willem Rus, Program & 
Improve Agro på Avebe. ”Genom fältval, jordbearbetning och, i 
den mån det är möjligt, skörd under gynnsamma förhållanden, 
men även genom att förvara potatisen under optimala 
förhållanden. Vid leverans från fälten mellan mitten av augusti 
och mitten av oktober, kan partiet till exempel täckas över med 
en fiberduk. Om potatisen levereras senare, under de kallare 
månaderna, måste den täckas över med halm.”

Hållbar avyttring
Tara består i genomsnitt av åttio procent jord, tolv procent 
organiskt material och åtta procent sten. ”Taraflödet försöker 
vi att avyttra på ett så hållbart sätt som möjligt”, säger Willem. 
”Jorden använder vi till exempel för att bygga bullerskydd 
och fördämningar. Det gröna avfallet komposteras och stenar 
transporteras till en kross för att användas vid byggandet av 
vägar.” 

Råd och information
Avebe arbetar för att minska mängden tara med demonstrationer, 
råd och information för både odlare och avsändare. ”Faktorer 
som jordtyp och väderförhållanden kan påverkas i begränsad 
utsträckning”, förklarar han. Vinsten kan framför allt göras med 
skörde- och lastningstekniken. ”Odlare är medvetna om att ett 
lågt tarainnehåll gynnar prestandapriset”, säger Willem. ”Odlare 

betalar ett belopp för andelen tara i sitt parti. Vi har nu en tarafri 
avgift på tre procent, den var tidigare fyra procent, som betalas av 
kollektivet eftersom alla har att göra med olika väderförhållanden 
vid lastning. Dessutom har avgiften höjts utifrån principen att det 
är förorenaren som ska betala. Kostnaderna för avlägsnandet av 
material ökar och det ligger i allas intresse att vi når vårt mål på 25 
procent mindre tara. ”Vi måste arbeta tillsammans som en kedja.”

skydda den mot bland annat växlande 
väderförhållanden. Potatis som 
bara korttidslagras, täcker vi över 
efter ett antal dagar med halm tills 
den transporteras till Avebe. Detta 
säkerställer att potatisen kan torka 
ordentligt och förhindrar att den blir 
grön”, förklarar odlaren. 

Tiden för fältberedning och skörd är 
också avgörande. Thijs-Jan: ”Om man 
till exempel börjar vårarbetet för tidigt, 
skapas fler jordklumpar. Och eftersom 
det kostar pengar, är man uppmärksam 
på det.”
Tjarda säger: ”På träffarna visas 

ibland bilder av tara och de är ganska 
skrämmande. När en odlare levererar 
ett första parti med mycket tara, borde 
Avebe kontakta hen för att titta över hur 
man arbetar.”

Thijs-Jan och Tjarda tycker att det högre 
beloppet som odlare betalar vid ökade 
taraprocentsatser är ett bra incitament. 
”Man sågar av grenen man sitter på om 
man börjar slarva med tara. Priserna är 
desamma för alla och i slutändan måste 
vi tillsammans säkerställa ett bra resultat.”

5

 Avebe Magazine  Minska avfallsflöden

SE Magazine_Avebe_winter_2.indd   5SE Magazine_Avebe_winter_2.indd   5 02-11-2021   18:0002-11-2021   18:00



Avebe Magazine  Återblick säsongen

René Speelman (30) driver ett jordbruksföretag tillsammans med 

sin far Jacob i Eerste Exloërmond, Nederländerna. På 110 hektar 

odlar de stärkelsepotatis, sockerbetor, lök och spannmål.  

Dessutom har man ett säsongsavtal med bland annat odling  

av drygt 200 hektar lök. I mindre skala tar de hand om  

den fullständiga lökodlingen för kollegor.

Torka kontra vattenöverskott
”2021 har varit ett år av ytterligheter. 
Säsongen var kall, blött och blåsig; det 
var svårt att hitta bra sprutningstillfällen. 
Ändå hade vi tur vad gällde nederbörd 
och inga grödor har i år ’drunknat’. Vårt 
företag ligger mitt i torvkolonin i Drenthe 
och ligger ganska högt beläget. Vår mark 
torkar därför snabbt, medan marken i 
byns utkanter bevarar fukten mer.

På grund av den kalla våren, planterade vi 
först i mitten av april och började skörda 
i mitten av oktober. Temperaturmässigt 
har det varit ett riktigt potatisår, men på 
grund av bristen på soltimmar, förväntar 
jag mig fortfarande en måttlig till normal 
skörd. Den tidiga potatisen i grannskapet 
varierade en hel del: 32 till drygt 40 ton 
per hektar.”

Förvaring
”Vår potatislada från 90-talet är inte 
lämplig för långtidsförvaring. Potatisen 

Ett år av ytterligheter.

som vi lagrar där, hämtas därför i 
februari. Även om isoleringen är bra, 
saknar denna lada ventilationskapacitet 
och automatisering. På grund av bristen 
på automatisering, måste vi styra 
ventilationen manuellt i denna lada. Det 
betyder att vi ibland missar gynnsamma 
lägen. Framför allt på våren när det blir 
varmare, är det viktigt att vi släpper in 
kylan under kalla nätter. Med integrerad 
automatisering säkerställer man att 
datorn själv styr ventilationen. För 
att kunna lagra potatis och lök längre, 
byggde vi 2017 en ny lada, speciellt för 
långtidslagring. Här kan vi lagra 1400 
ton potatis och tack vare den goda 
isoleringen och ventilationen begränsar 
vi viktminskningen till ett minimum. Vi 
siktar på att leverera under andra veckan i 
maj, så sent som möjligt alltså.”

”Eftersom vi lagrar all potatis, planterar 
vi endast sorter som är lämpliga för 
lagring: Altus, Avarna, BMC, Festien 

och Supporter. Användningen av en 
bakteriehämmare är för oss grunden för 
en god viloperiod, vi sprutar även som 
standard med bakteriehämmare. Tidigare 
sprutade vi endast potatisen som lagrades 
fram till maj, men sedan två år tillbaka 
sprutar vi all potatis. Det är en rejäl 
kostnadspost, men det säkerställer mycket 
mindre vätskeförlust. En annan fördel är 
att skördeförlusterna på fältet knappt gror 
året därpå vid en lyckad sprutning.”

Kallt och blött
De närmaste åren ligger fokus på 
sjukdomstrycket. Efter tre torra år och få 
problem med svampen phytophthora, var 
trycket i år oerhört högt. Det miljövänliga 
växtskyddsmedlet Zorvec sålde till 
exempel slut blixtsnabbt.
I år var den sista odlingssäsongen som 
medlet Mancozeb var tillåtet, jag är 
nyfiken på hur det kommer att gå i 
framtiden.
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De senaste månaderna har många länder 

fasat ut coronarestriktionerna. Från den stund 

hemarbete inte längre är obligatoriskt, uppstår 

frågan hur och framför allt var 

man kommer att arbeta i framtiden. 

Så även på Avebe, där en pilotstudie startas i Nederländerna 
för att få praktisk erfarenhet av hybridarbete. Fokus ligger på 
fl exibilitet vad gäller arbetsplats och arbetstider. 
Marc van der Aa är projektledare och berättar om planerna: 
”Vad händer om man kombinerar det bästa från två världar? 
Vilka är för- och nackdelarna? Det vill vi ta reda på.”

Efter 18 månaders nödtvunget hemarbete, har många 
organisationer kommit fram till slutsatsen att distansarbete 
fungerar bättre än förväntat, och till och med har vissa fördelar. 
Det är just därför som Avebe startar ett pilotprojekt om 
”hybridarbete”, som äger rum på Innovation Center i Groningen. 
”Den senaste tiden har vi lärt oss att resultatet av arbetet ofta 
inte beror på var och när du utför ditt arbete. Därför vill vi nu 
undersöka vad hybridarbete kan innebära för Avebe. Vissa 
kollegor är mer bundna till en plats än andra. Vi utgår från 
arbetet som medarbetare utför och tittar under pilotprojektet på 
vad som fungerar bäst. Vi delar erfarenheter, diskuterar för- och 
nackdelar med en defi nitiv implementering inom Avebe som 
slutligt mål. Där det är möjligt naturligtvis, då vi är medvetna om 
att hybridarbete inte är möjligt överallt inom organisationen.”

Produktivare på distans
Avebe började med att genomföra en onlineundersökning. Marc: 
”Det gör vi för att få en god bild av våra kollegors önskemål. Vi 
ber medarbetare att dela hur de har upplevt den senaste tiden. 
Vilka är för- och nackdelarna med hybridarbete enligt dem? 
De allra fl esta av de tillfrågade är positiva till hybridarbete. 
Medarbetare tycker att de är mer produktiva när de arbetar 
hemifrån. Färre resor är en fördel som ofta nämns. Men å andra 
sidan saknar man den direkta kontakten med kollegor och 
det är svårare att hålla sig uppdaterade om vad som händer. 

De senaste månaderna har många länder 

fasat ut coronarestriktionerna. Från den stund 

hemarbete inte längre är obligatoriskt, uppstår 

frågan hur och framför allt var 

man kommer att arbeta i framtiden. 

Marc: ”Hybridarbete kräver naturligtvis även en del av våra 
medarbetare, som eget ansvar och mer planering. Detta är också 
någonting som vi måste ta hänsyn till.” 

Så många människor, så många önskemål
Baserat på pilotprojektets resultat, vidtar Avebe åtgärder för att 
ytterligare underlätta hybridarbete. ”Vi uppmanar chefer och 
deras team att undersöka vad som fungerar bra och eff ektivt. 
Behoven kommer att variera. Det är upp till teamen att avgöra 
vad som sker centralt och inte. Arbetsplatser som inte används 
kommer i framtiden att få en annan funktion. När pilotprojektet 
avslutats, kan vi introducera (mer) strukturella lösningar och 
göra hybridarbete på Avebe till en framgång.”

Pilotstudie om hybridarbete
på Innovation Center 
Groningen.
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Avebe Magazine Potatisförökning

Totalt 35 företag i fem olika tyska förbundsstater förökar potatis i samarbete med 

Avebes dotterbolag Averis. Området sträcker sig från Östersjön till Helmstedt. 

Odling, lagring och bearbetning medför ett antal utmaningar. Potatisförökning 

är en lönande och framtidsinriktad gren av jordbruk, som de unga odlarna Leon 

Klaucke från Trebel och Alexander May från Henstedt-Ulzburg har visat.

Resistenta sorter
Företaget förökar sorterna Axion och 
Avamond, samt de vaxartade sorterna 
Karli och Henriette. ”Vårt mål är att vara 
fria från nematoder även i framtiden. 
Därför litar vi på Averis sorter, som 
är resistenta mot potatiskräfta och 
potatiscystnematod”, säger Leon. 
Hans odlingsrådgivare på Avebe Ulrike 
Ziervogel, som sedan två år tillbaka även 
erbjuder odlingsstöd vid förökning av 
utsädespotatis, förklarar: ”Med sorterna 
Axion och Karli kan nematoderna 
inte längre föröka sig på rötterna och 
eventuella befi ntliga nematodangrepp 
minskar också. Den höga nivån av 
Averissorter vad gäller resistens mot 
nematoder och potatiskräfta, kommer i 
framtiden att kompletteras med en hög 
virusresistens i de nya sorterna. Averis 
arbetar även med sorter som är resistenta 
mot svampen phytophthora. Vi förväntar 
oss de första godkännandena inom en 
snar framtid. Averis sortiment stämmer 
väl överens med Leon och hans strävan 
att använda mindre växtskyddsmedel och 
på så sätt sänka kostnaderna och arbeta 
hållbart.”

Noggrann sortering
Varje år skördar gården cirka 70 procent 
potatis i normala storlekar och 30 
procent potatis som är mindre och 
överdimensionerad. ”Vid sorteringen 
måste man vara försiktig så att man inte 
börjar för tidigt, så att potatisen har 

Unga odlare fokuserar 
på potatisförökning.

Klauckes familjegård har odlat stärkelsepotatis för Avebe sedan 1987. ”Vi 

var en av de första som producerade för Avebe-anläggningen i Lüchow. 

Vi började direkt med 24 hektar stärkelsepotatis”, berättar företagaren 

Leon Klaucke. Totalt odlar företaget 500 hektar mark. På 260 hektar odlas 

potatis, varav 200 hektar är stärkelsepotatis och 60 hektar används 

för förökning. För att upprätthålla en sund växtföljd, har företaget även 

arrenderad mark och bytesmark. ”Tack vare vår andra anläggning i 

Sachsen-Anhalt, kunde vi utöka potatisodlingen rejält under 2015”, förklarar 

den unge jordbrukaren. Förutom potatis odlar familjen Klaucke även 

spannmål och majs. 

När Leon Klaucke, 25 år, kom till sina föräldrars gård, startade 

han potatisförökning som en del av företaget. 
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optimala grobarhetsförhållanden vid 
plantering”, säger Ulrike. ”Leon har den 
stora fördelen att ha mekanisk kylning, 
vilket gör att potatisen kan förvaras 
mycket längre. Vid leverans sorteras de 
ytterligare för att alltid kunna erbjuda 
kunden potatis i rätt groddstadium.” 
Temperatur och fuktighet påverkar 
utsädespotatisens kvalitet markant. 
Därför läggs särskild vikt vid optimal 
förvaring.

Långsiktigt åtagande
Familjen Klaucke tänker inte utöka 
förökningen just nu: ”På grund av den 
politiska situationen är det oklart vilka 
begränsningar som kommer att införas 
för jordbruket. Därför planerar vi inte 
några ytterligare investeringar just nu. Jag 
hoppas att sorterna blir ännu mer robusta, 
så att vi kan odla hållbart och minska 
användningen av växtskyddsmedel.” Leon 
ser Avebe som den perfekta partnern, 
tack vare totalkonceptet med Averis, 
spårbarheten och den välplanerade 
logistiken. Även Ulrike Ziervogel 
betonar detta: ”För oss är det viktigt 
att bygga långsiktiga relationer med 
jordbrukarna. Därför skriver vi kontrakt 
på två till tre år. Detta gör det lättare för 
utsädespotatisförökaren, köparen av 
utsädespotatisen och även för Averis att 
planera.”

Alexander May: ”Mitt mål var att introducera en ny gröda på vår gård 

för att öka den biologiska mångfalden med växelbruk. Därför valde jag 

potatisodling”, berättar Alexander May från 

Henstedt-Ulzburg. 2018 odlade den unge jordbrukaren potatis för första 

gången på 8 hektar. Han började med stärkelsepotatis, och året därpå 

odlade han även utsädespotatis. ”Tidigare hade vi endast spannmål och 

betor på vår gård. Men jag ville testa någonting nytt. Eftersom jag redan 

hade haft kontakt med Avebe under en praktikperiod, ringde jag dem direkt 

och det var så aff ärsrelationen uppstod”, förklarar den unge odlaren.

Alexander May, 31, började odla potatis på sin egen gård 2018. Han och hans familj 

odlar 900 hektar i södra Schleswig-Holstein. 

Bra samarbete
”Vi var glada över att samarbeta med 
en så ung och dynamisk partner som är 
helt ny inom denna del av jordbruket”, 
säger Henning Heuer, som sedan 2014 
samordnar Averis utsädespotatisförökning 
i Tyskland. Sedan dess har familjen Mays 
företag 50 hektar stärkelsepotatisodling 

och 50 hektar förökning. ”Vi förlitar oss 
på sorten Axion och den vaxartade sorten 
Karli. Hittills är vi mycket nöjda med 
avkastningen”, säger Alexander. ”Sorterna 
är mycket intressanta för odlare, eftersom 
de har en hög stärkelseavkastning och 
samtidigt har en god resistens”, säger 
Henning. >>
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Avebe Magazine Potatisförökning

Lampan TOVVEL, 
tuff , snygg och komposterbar
Potatisstärkelse som multifunktionell produkt

Evelien Kamphuis är grundaren av Springt Design. Ett 
företag som tillverkar inredningsprodukter som får dig att 
känna dig som hemma. En viktig förutsättning är att dessa 
produkter är biologiskt nedbrytbara, återvinningsbara och 
stöttåliga. Och varför inte använda stärkelsepotatis till dessa? 

Evelien: ”Nästan alla jordbrukare runt mig odlar 
stärkelsepotatis till Avebe. Det fascinerar mig alltid hur 
många olika saker man kan göra med den. Det verkar också 
vara en logisk ersättning för en del av vår konventionella 
plast. Men det såg jag aldrig i butiken. Därför började jag 
experimentera. Visst är det fantastiskt att vi odla sådana 
råvaror själva? 

Efter några års testande, föddes den första produkten: 
TOVVEL; en lampa gjord av potatisstärkelse. För att komma 
dit, hade en omfattande sökning och många testsessioner 
genomförts efter lämpliga tillverkningsmetoder, lampformer 
och tillhörande råvaror i halvfabrikat. 
TOVVEL är ett groningskt ord för potatis. Lampan fi nns i tre 
modeller, är biologiskt nedbrytbar, tillverkad av potatisrester 
och tillverkad i Groningen. ”Jag är stolt över slutresultatet! 
Det är fi na lampor och vi har redan fått de första 

beställningarna. Förutom lamporna, arbetar vi hårt med nya 
inredningsprodukter. Vi vill att våra kunder ska känna sig 
hemma samtidigt som de tar hänsyn till miljön. För om det 
går att göra miljövänligt, varför skulle vi inte göra det?”

Vill du läsa mer? Besök då springtdesign.com

Frisk jord
På gården fi nns knappast några problem 
med nematoder eller virus, vilket delvis 
beror på valet av sort samt platsen. ”Vi 
har mycket tur. Hittills har lite eller ingen 
potatis odlats på vår mark. Vi vill gärna 
ha det så även i fortsättningen, då vi vill 
skapa en växtföljd på sex eller sju år”, säger 
den unge jordbrukaren. Henning Heuer 
är övertygad: ”Det faktum att potatisen 
odlas för första gången på familjen 
Mays mark, säkerställer en mycket hög 
hälsostandard.” 

Medelsäsong
2021 byggde entreprenörerna en ny 
anläggning med sortering, lager och 

kylning. Som har plats för maximalt 
2 700 ton potatis. Tack vare det 
nya systemet med lådventilation, 
kan potatisen torka snabbare, 
vilket förhindrar kvalitetsförlust. 
Även lagringssjukdomar begränsas 
till ett minimum. Målet är en så 
hög andel säljbara produkter som 
möjligt. Alexander förväntar sig en 
genomsnittskörd: ”Detta beror antagligen 
på vädret. I början av året var det mycket 
kallt och blött, så vi planterade först i maj. 
För skörden hoppas vi på en torr höst.”

Hållbart jordbruk
Utsädespotatis använder i allmänhet 
mindre kväve än konsumtionsgrödor. 

Sådana hållbara aspekter är också viktiga 
för den unge jordbrukaren: ”Det är viktigt 
att tänka på framtiden, därför arbetar 
vi med bred växtföljd för att förhindra 
sjukdomar.” Han har Hennings fulla stöd: 
”För oss är det viktigt att våra jordbrukare 
kan odla stärkelsepotatis idag och i 
framtiden. Därför odlar Averis resistenta 
sorter som är hållbara och fungerar bra på 
lång sikt.” 

10

SE Magazine_Avebe_winter_2.indd   10SE Magazine_Avebe_winter_2.indd   10 02-11-2021   18:0102-11-2021   18:01



Vår nya 
webbplats är 
nu live!

Royal Avebes företagslogo 

kompletterades nyligen med 

två nya former och färger. 

Det är med stolthet vi kan 

berätta att även webbplatsen 

nu har denna nya look & feel. 

Den nya webbplatsen är mer 

användarvänlig och mer 

fokuserad på marknaden och 

kunderna. Den nederländska 

versionen kommer inom kort.

Förutom utseendet har även 
funktionerna på den nya webbplatsen 
anpassats. Innovation och hållbarhet 
går som en röd tråd genom vår 
strategi. Dessa teman är nu enklare 
hitta på webbplatsen och har fått en 
större roll i berättelsen som vi berättar. 
Vi berättar mer, men använder mindre 
text och fl er bilder. Har du inte sett 
webbplatsen än? Besök den genom att 
skanna QR-koden nedan.

Under pandemin förra året, startade Royal Avebe ”demofält online”. 
Denna webbplats innehåller all information om test- och demofälten. 
Stärkelsepotatisodlare kan på detta sätt hitta all kunskap och information 
om bland annat nya sorter, gödsling och hållbarhet online. Webbplatsen 
fi nns på nederländska och tyska och har varit välbesökt under det gångna 
året. Reaktionerna från våra odlare var positiva! Därför bestämde vi oss för 
att även i år visa demofälten online. Alla tester som gjorts i Nederländerna 
och Tyskland under våren redovisas på webbplatsen. Du kan även se test- 
och demofälten från 2020.

Både i Nederländerna och Tyskland har intressanta försök gjorts. 
Många av försöken fokuserar på hållbar odling. 
Ta en titt på demo.avebe.com.

Testfält med stärkelse-
potatis kan även
besökas online!

11
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Avtackning Bert Jansen

Den 1 oktober tackades Bert Jansen av, efter drygt 13 år som 
styrelseordförande och CEO på Royal Avebe. Under hans ledning 
har Avebe blivit ett fi nansiellt starkt företag. Hans kursändring 
har sett till att Avebe är ett kooperativ som växer vad gäller 
mervärde för sina medlemmar, medarbetare och kunder.

”Det har varit mitt 
roligaste jobb hittills.”

Marijke Folkers, tillsynsrådets ordförande, 
Ed Kraaijenzank, tidigare CFO, och Henk van Kalsbeek, 
företagsrådets ordförande, blickade tillbaka på Berts 
ledarskap i sina tal. Föreläsaren Roanne van Voorst, 
antropolog med fokus på morgondagen, talade om hur 
vi kan arbeta för en hållbar framtid. Dessutom tog alla 
EC-medlemmar avsked av Bert i videohälsningar. 

Under avtackningen överlämnades en plakett till Bert, 
som kommer att hänga i den nya fabriken i Gasselternijveen. 
Den nya fabriken kommer därmed offi  ciellt att kallas 
”Bert Jansen fabrik”. Slutligen fi ck Bert en check på 1500 
euro till den nederländska stiftelsen ”Stichting met je hart” 
som arbetar för att sammanföra ensamma äldre genom att 
organisera olika aktiviteter. Det var med både skratt och 
tårar som Bert avtackades från Avebe efter 13 år. 

Avebe Magazine Avtackning Bert Jansen

12
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”Ge oss utrymme så 
tillhandahåller vi lösningen.”

CEO David Fousert och tillsynsrådets ordförande Marijke Folkers:

på innovation och produkter med ett 
större mervärde, är kooperativet idag 
fi nansiellt solitt. Prestationspriset visar en 
uppåtgående trend.

Man skulle kunna säga att vår nya CEO
kommer till ett dukat bord. 
Tillsynsrådets ordförande Marijke 
Folkers ser det på ett annat sätt: ”Det 
kunde naturligtvis vara värre. Nu behövs 
inga större omorganisationer för att 
stimulera innovation eller för att få 
kontroll på kostnadspriset. Det återstår 
dock fortfarande mycket att göra. Vi är 
fortfarande för beroende av råstärkelse. 
Vi måste göra ytterligare insatser.” >>

”Inspirerande!” Så beskriver David Fousert bekantskapen med 
Avebes medarbetare och medlemmar, sedan han tillträdde i 
september. ”Människorna som arbetar här är otroligt engagerade. 
Det märker jag hos alla som jag pratar med; oavsett om de har 
jobbat här i 2 år, 10 år eller mer än 50 år. De bryr sig verkligen om 
Avebe och de har en vilja att ständigt förbättra saker och ting.”
”Jag ser dessutom att våra jordbrukare är progressiva 
och framtidsinriktade. De är medvetna om de stora 
samhällsutmaningarna som de står inför och erbjuder 
entreprenörskap och kreativitet i gengäld.”

Fokus på innovation och hållbarhet
Fousert ser ett helt annat Avebe än sin föregångare Bert Jansen 
för 13 år sedan. Då var det kris. Kooperativet producerade 
stärkelse för en bulkmarknad med låga marginaler. Dessutom 
var Avebe beroende av europeiskt stöd som fasades ut. Sedan 
dess har kursen ändrats markant. Tack vare en strategi baserad 

I somras utsågs David Fousert till styrelseordförande och CEO. Han efterträder 

Bert Jansen efter 13 år. Hur har han upplevt den första bekantskapen och vilka 

är utmaningarna de närmaste åren? I en intervju blickar han framåt tillsammans 

med tillsynsrådets ordförande Marijke Folkers. 

”Den största utmaningen är tiden och utrymmet som vi får från politiken.”

13
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Vi är en del av lösningen 
i övergången av vårt 
jordbruks- och livsmedelssystem.
Avkastningen per hektar måste bli 
bättre
David Fousert tillägger: ”I den 
nuvarande långsiktiga strategin Binda & 
Bygga, ligger fokus på innovation som 
tillväxtmotor, i kombination med att 
göra kedjan mer hållbar. Vi vill att detta 
ska påverka jordbruket, i form av ett 
prestationspris som under de kommande 
åren successivt kommer att höjas till 
100 euro 2024. Detta är ambitiösa mål. 
Det måste konkretiseras ytterligare de 
närmaste åren.”

Marijke: ”Vi har haft två år med ett 
mycket högt prestationspris. Men det 
hade inte bara med strategin att göra. Det 
fanns helt enkelt en brist på marknaden. 
Avkastningen per hektar måste höjas 
strukturellt till en ännu högre nivå, 
det är nödvändigt för att det ska vara 
fortsatt intressant att odla. Kostnaderna 
fortsätter att öka och odlare behöver en 
högre ekonomisk avkastning för att kunna 
fortsätta investera och bli mer hållbara i 
framtiden.” 

Ny strategi
Vår nuvarande strategi löper i ytterligare två år, fram till 2023. Bakom kulisserna 
funderas redan på fortsättningen. David: ”De kommande sex till tolv månaderna 
kommer vi att påbörja förberedelserna för vår nya långsiktiga strategi. Detta gör vi 
tillsammans med tillsynsrådet och intressenter inom Avebe, distriktsråden och våra 
medlemmar.”

Vad är den största utmaningen de närmaste åren?
Marijke ”Den allra största utmaningen är den tid och det utrymme vi får från politiken. I 
Nederländerna är det en enorm press på marknaden för jordbruksmark. Frågan är hur vi 
tillsammans kan se till att vi får ihop tillräckligt med råvaror.”

Kan Avebe övertyga politikerna att de måste ge detta utrymme?
David: ”Vi är en del av lösningen i övergången av vårt jordbruks- och livsmedelssystem. 
Avebe producerar växtbaserade och innovativa produkter av hög kvalitet för livsmedel, 
foder och industriella ingredienser. Det är där framtiden fi nns. Med protein, har vi ett 
mycket starkt trumfk ort. Hela världen pratar om proteinövergången och efterfrågar 
alternativ till animaliska proteiner. Det fi nns även stora möjligheter på stärkelsesidan, 
med nya blandningar av hög kvalitet och innovativa ingredienser.”

David Fousert, 
Styrelseordförande och CEO
Efternamnet uttalas på franska ”Fou-sèr”, men förfäderna 
till vår nya CEO David Fousert (43) är nederländska sedan 
många århundraden. David växte upp i provinsen Brabant, 
i södra Nederländerna. Hans föräldrar var inte jordbrukare, 
men jordbrukssektorn har alltid lockat honom. Han ville 
bli veterinär, men förlorade lottningen (fem gånger!) till 
utbildningen. Han studerade farmakologi, men hamnade 
till slut inom jordbruksnäringen. Han har arbetat för den 
internationella råvaruhandlaren Cargill (nästan 14 år) 
och djurfoderkoncernen ForFarmers (5 år). I somras tog 
han steget över till Avebe, som efterträdare till CEO och 
styrelseordförande Bert Jansen.

14
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Även i Haag måste 
de veta vilka pärlor som 
fi nns i torvkolonierna.

Odlingsplan för torvkolonier
I dagens samhällsklimat är användningen av växtskyddsmedel 
och gödselmedel pressad och fokus ligger på naturutveckling 
och biologisk mångfald. Har den intensiva odlingsplanen för 
torvkolonier framtid i detta sammanhang?

Marijke: ”Ja, absolut. Jag tror att det är en utopi att färre ton per 
hektar skulle vara en framtidslösning. Med en eff ektiv odling 
med hög avkastning får man mycket protein och stärkelse från 
en hektar och man producerar ett relativt litet fotavtryck per 

ton. Avebe stimulerar denna utveckling. 
Ta till exempel vårt samarbete med 
potatisförädlingsföretaget Solynta. Detta 
gör att vi ännu snabbare kan utveckla nya 
hållbara potatissorter, som ger en hög 
avkastning med mindre växtskyddsmedel 
och gödselmedel.” 

David: ”Min känsla är att man i den 
off entliga debatten ofta ser på hållbarhet 
på ett förenklat sätt. Lösningar är bara 
hållbara om de även är ekonomiskt 
hållbara för företagare. Vi kan väl 
knappast fortsätta subventionera i det 
oändliga med skattebetalarnas pengar? 
Dessutom är kunskap och kunskapsutbyte 
av avgörande betydelse. Det fi nns fl era 
lösningar för liknande teman.”

Vad kan Avebe göra för att säkerställa 
framtiden?
Marijke: ”Grunden är förståelse. Vi måste 
fortsätta förklara vad vi gör och varför 
vi gör det. Både inom kooperativet och 
utanför det. Det är någonting vi måste bli 
bättre på. Avebe har alltid varit ödmjukt. 
Det är inte vår stil att skryta. Men det 
måste vi! I dessa tider går utvecklingen 
snabbt och idébildning har blivit så 
viktig. Även i Haag måste de veta vilka 
pärlor som fi nns i torvkolonierna. Hur vi 
erbjuder lösningar för framtiden.”

David: ”Det fi nns få företag som 
kan implementera den växtbaserade 
revolutionen (plant based revolution) 
lika bra som Avebe. Och då gör vi det 
dessutom i en transparent, sluten kedja. 
Så att alla kan ta reda på varifrån våra 
produkter kommer. Jag tycker att det 
är en otroligt stark framställning! Men 
vi behöver råvaran för att göra allt detta 
möjligt. Och det är endast möjligt om våra 
jordbrukare har en bra aff ärsmodell. Ge 
oss utrymmet så erbjuder vi lösningen. 
Vi måste verkligen arbeta med den 
framställningen. Den hoppas jag mycket 
på.”

Marijke Folkers - 
In ’t Hout, 
ordförande till-
synsrådet
Marijke Folkers (38) driver, 
tillsammans med sin bror 
och deras familjer, ett 
blandat jordbruk i Veendam, 
med åkerbruk, grisar och 
slaktkycklingar. Sedan 2016 är 
hon medlem i tillsynsrådet, som 
hon sedan 1 november 2018 även 
är ordförande för. Tillsynsrådet 
består av nio ledamöter, 
varav fem är medlemmar i 
kooperativet. Tillsynsrådet 
övervakar kooperativets ledning 
och policy och ger, på begäran 
eller spontant, råd om policyn i 
kooperativet. 
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En titt i köket  
på Avebe Customer  
Experience Center.

 
Customer Experience 

Center är inte bara en plats 
att besöka fysiskt. Kunder från hela 
världen kan ta en titt i köket via en 

live-anslutning. Denna form av virtuell 
inspiration och kunskapsdelning har fått 
ett rejält uppsving tack vare pandemin 

och gör det möjligt för Avebe  
att stödja kunder när och  

var som helst.

Royal Avebe förnyar ständigt och hjälper 

livsmedelsproducenter att utveckla nya och 

välsmakande produkter. 2018 öppnade Avebe  

ett Customer Experience Center i Innovation Center 

i Groningen, där kunder kan uppleva de många 

tillämpningarna av potatisstärkelse och -protein  

i livsmedel med alla sina sinnen. Här 

experimenteras, undersöks, lagas och framför  

allt smakas det för fullt.

Övergången från animaliska till 
växtbaserade livsmedel är ett viktigt 
steg för att göra livsmedelsindustrin 

mer hållbar. Avebes innovationer bidrar 
till detta. Potatisstärkelse och -protein 
kan till exempel förbättra vegetariska 

produkters smak och textur, som 
växtbaserade hamburgare, korvar och 

nuggets.
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En titt i köket  
på Avebe Customer  
Experience Center.

 
Avebe undersöker  

hela tiden hur stärkelse och 
protein kan användas för att göra 

maten godare, nyttigare och enklare. 
På Customer Experience Center kan 

kunder se, lukta, känna och smaka på 
hur vetenskap och teknik ger allt 

bättre livsmedel.

 
I olika länder och 

kulturer tillagas och upplevs 
mat på olika sätt. Avebes experter 

hjälper livsmedelsproducenter över hela 
världen med rätt tillämpning av stärkelse och 
protein i livsmedel. Från asiatiska nudlar med 

det perfekta tuggmotståndet till en krämig 
indisk curry och desserter avsedda för den 

västerländska marknaden där stärkelse 
används som bindemedel i stället för 

gelatin.

 Avebe Magazine  Avebe i bilder

På Customer Experience 
Center bakas en pizza 
med ost som är fri från 

mejeriprodukter, men där våra 
potatisingredienser ger den 

perfekta texturen. 

17
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Avebe Magazine  Framtidssäker odling

” Back to basic” för  
framtidssäker odling.

18

Se filmen  

”Motståndskraft i Torvkolonierna” här.

”Vad vi gör kanske verkar spännande,  

men det är det inte. Men det är outforskat”,  

säger jordbrukaren Detmer Wage från  

Wedde i provinsen Groningen. Tillsammans med  

fem kollegor, har han en ”rejält avvikande” markstrategi.  

Den fokuserar på att göra marken så motståndskraftig igen,  

att den naturligt ger tillbaka åtminstone vad de tidigare 

själva brukade tillsätta med gödselmedel. Detmer och hans 

kollegor ingår i Innovationsprogrammet Torvkolonierna, 

där Royal Avebe är en av parterna.
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Innovationsprogrammet Torvkolonierna 
startade 2012 för att förhindra 
jordbrukares inkomstminskning i 
regionen. I EU:s nya gemensamma 
jordbrukspolitik har inkomststödet till 
jordbrukare minskat ytterligare. Genom 
att fokusera på avkastningsökningar, 
hållbarhet och med hjälp av ett 
kunskapsnätverk, vill programmet göra 
jordbrukare oberoende av extra statligt 
stöd. 

Detmers och hans kollegors 
experimentella strategi stöds nu 
ekonomiskt med så kallade POP3-fonder 
för kretsjordbruk i Groningen. Detta 
möjliggör kontroll, avkastningsprognoser 
och inköp av preparat.  

Forskning
Forskaren Miranda Meeuwissen 
från WUR forskar om jordbrukets 
motståndskraft i Europa. I filmen 
”Motståndskraft i Torvkolonierna” 
beskriver hon hur man traditionellt har 
vädjat till jordbrukarnas motståndskraft 
i området. När torven schaktades bort, 
odlade de stärkelsepotatis i sandjorden. 
Avskaffandet av det europeiska stödet 
krävde återigen motståndskraft. Nu står 
branschen inför nya utmaningar, som 
klimatförändringarna, baksidorna med 
intensiv odling och en regeringspolitik 
som inte är tillräckligt konstruktiv. 
”Jordbrukare i Torvkolonierna är 
motståndskraftiga”, avslutar Miranda 
Meeuwissen. 

Detmer: ”Mer än bara jordbrukarna, 
då marken faktiskt är mycket 
motståndskraftig.” Ändå uppstår sex 
av tio problem med grödor på grund 
av otillräcklig jordresistens. ’Mer är 
bättre’ är fortfarande många odlares 
uppfattning och därmed förstör de 

jordens motståndskraft. Ett antal företag 
köper upp de mindre företagen och växer 
nu mycket snabbt med intensiva grödor.”

Precisionsjordbruk
Själv odlar han 1/3 stärkelsepotatis, 
1/2 spannmål och 1/6 sockerbetor 
på 170 hektar i Wedde. Han kanske 
motsäger bilden av de motståndskraftiga 
torvkolonierna, även om han själv verkar 
vara ett bevis på det. Med sin bakgrund 
inom IKT-sektorn, ägnade han år åt att 
undersöka vad digitala tekniker och data 
kunde göra för att förbättra avkastningen 
på sitt företag och hur man hanterar 
utsäde och potatisutsäde samt 
växtskyddsmedel på ett effektivare sätt. 
”Jag har provat all ny utveckling inom 

precisionsjordbruk på min gård. 
Avkastningsskillnaderna är ibland en 
faktor 2 eller högre, även på samma åker. 
Med precisionsjordbruk kunde vi bara 
förklara två eller tre procent av dessa 
avkastningsskillnader.” 
Efter att ha varit på en föreläsning om 
markbiologi, bytte han taktik. ”Vi följer 
inte längre de råd som är fokuserade 
på maximal avkastning, och vi tror 
inte heller att det är det rätta att göra. 
För oss handlar det om mer biologi i 
marken. Det handlar till stor del om att 
vi måste göra ett mer medvetet val av 
bättre gödselmedel. Vi försöker minska 
mängden klorhaltiga gödselmedel, 
kalciumammoniumnitrat (KAS) och 
Kali-60 så mycket som möjligt. Dessutom 
förbjuder vi klorhaltiga restflöden 
från industrier, även de från våra egna 
industrier. Vi arbetar inte helt utan 
gödselmedel, men vi använder mycket 
mindre. En Kali 50 med svavelgödsel är 
till exempel mycket dyrare än Kali 40 eller 
Kali 60, men den är lämpligare.”
Detmer använder sig av flera 

kunskapskällor, även från utlandet. ”Vi 
går ’back to basic’ med hjälp av gammal 
kunskap, som vi som odlare inte har 
fått på länge.” Att hålla marken grön är 
en viktig utgångspunkt. ”Marken mår 
bra av växter och det socker som dessa 
växter utsöndrar. Marken förbättras 
med växternas tillväxt och inte bara med 
gödsel.”

Nematoder
Genom att så blandningar av 
gröngödslingsgrödor finns risken för 
att antalet nematoder i jorden ökar. Det 
är inte vad odlare brukar förvänta sig. 
”Skadorna som dessa nematoder kan 
orsaka, kompenseras dock av de positiva 
effekterna av annat jordliv som utvecklas 
samtidigt”, säger Detmer. Om man provar 
detta i ett eller två år, blir resultatet 
negativt, men om man fortsätter längre, 
blir resultatet positivt.” Han fortsätter: 
”För en del innebär biologisk mångfald 
blomsterrika åkerkanter. För mig 
handlar det främst om en jord som är i 
balans tack vare encelliga organismer, 
bakterier och svampar som man inte kan 
se med blotta ögat, säger Detmer. ”Den 
biologiska mångfalden börjar längst ned i 
näringskedjan. Med svampar, nematoder, 
hoppstjärtar, kvalster, tusenfotingar, 
insekter och daggmaskar.”

Näringsvärde
”Vi låter våra produkter växa 
långsammare. Detta leder till starka 
växter och ett annat bladlösstryck. Löss 
är naturliga utrensare av svaga och sjuka 
växter. Eftersom grödan är starkare, 
behöver vi dessutom mycket mindre 
vatten för att producera torrsubstans. Vår 
slutprodukts näringsvärde är bevisligen 
högre. I slutändan måste detta även leda 
till ett annat avkastningspris. Vår metod 
innebär ett system där alla faktorer är 
viktiga för ett framgångsrikt resultat. 
Om man gör minimal jordbearbetning, 
men utelämnar viktiga åtgärder som 
användningen av bakterier och rätt 
gröngödslingsgrödor, då fungerar det 
inte.”

För oss handlar det om mer 
biologi i marken.

” Back to basic” för  
framtidssäker odling.
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”Tillfredsställande att 
skörda framgångar.

Utvinna nyttiga, näringsrika och miljövänliga ingredienser ur stärkelsepotatis 

tillsammans med andra, det är Royal Avebes uppdrag. I första hand gäller det 

naturligtvis potatisen, ur vilken vi utvinner stärkelse och protein. Men ’tillsammans’ 

gäller även hur vi utför vårt arbete. Därför arbetar vi med WCOM-programmet  

(se ruta). På Avebes produktionsanläggning i Ter Apelkanaal, startade  

WCOM-specialisten Roel de Vries Autonom hantering för två år sedan. 

Logistikoperatören Harry Komies har varit med från början. Tillsammans  

berättar de om programmet och dess framgångar.

Arbeta smartare med Autonom hantering

”
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”Autonom hantering är en del av WCOM som främst 
fokuserar på de dagliga uppgifterna på arbetsplatsen”, berättar 
Roel. ”Vi jämför det även med primärt underhåll, som är 
verksamheter som operatörer utför själva för att säkerställa att 
produktionsprocessen förlöper utan problem. När vi började med 
WCOM, frigjorde jag två operatörer, varav en var Harry, för att 
Autonom hantering. Sedan började vi strukturera.”

Digitalisering utgör ett viktigt steg i förbättringsprocessen. 
Roel: ”Alla uppgifter och arbetsdokument är tillgängliga via 
ett system som vi har utvecklat själva. Detta system ansluter 
till våra processer. I systemet planerar operatören till exempel 
de uppgifter som måste utföras vid bestämda tidpunkter 
för ett helt år. Nu arbetar vår personal med en pekdator och 
ser vad som behöver göras varje dag.” Harry tillägger: ”Från 
kvalitetskontroller till inspektioner av maskiner, allt sker enligt 
planeringen och man kan inte glömma någonting.”

Verktyget säkerställer att vi nu arbetar på ett mer organiserat och 
strukturerat sätt. ”Det är synd att vi gör denna intervju via en 
bildskärm, annars kan du se hur städat det är här nu”,  

skämtar Harry. ”Eftersom uppgifter och ansvarsområden är 
fastställda, har personalen blivit noggrannare. Tidigare kanske 
man tänkte, ’äsch, det städar någon annan upp’. Nu tar man 
ansvar för saker och ting själv.” Det är även innebörden av 
Autonom hantering; genom att göra medarbetare ansvariga, 
utför de nödvändiga arbetsuppgifter självständigt. 

Den nya arbetsstrukturen ger resultat. Roel: ”Pallar som 
skickas till kunder ser bättre ut och vi får färre klagomål.” Harry 
tillägger: ”Man ser resultatet och det är tillfredsställande. Det 
tog lite tid att vänja sig, men folk har tagit det till sig och bidrar 
till kommande förbättringar. Operatörer är mer engagerade, 
kontrollerar sitt arbete bättre och ingriper tidigare. Detta leder 
till färre störningar och färre fel. Det gör jobbet roligare, det 
gör mig glad.” Metoden används nu även på andra anläggningar, 
så att investeringen utnyttjas optimalt både vad gäller tid och 
digitalisering.

WCOM står för World Class Operations Management. 
Det är ett strukturerat tillvägagångssätt som Royal Avebe 
använder för att organisera verksamheten allt bättre. 
Fokko Greven är Director WCOM och berättar mer om 
programmet: ”Genom att diskutera våra dagliga uppgifter 
och resultat tillsammans, upptäcks flaskhalsar. Dessa kan ofta 
lösas på kort sikt. Ibland är det nödvändigt att sätta ihop ett 
förbättringsteam, som under en fast period på tolv veckor 
kommer fram till ett resultat.” 

Sedan starten 2017 har fina resultat uppnåtts med WCOM. 
Fokko: ”Vi producerar mer och produktionen är mer stabil. 
WCOM hjälper oss även att arbeta mer hållbart, eftersom 
vi alltid försöker kartlägga slöseri. Det kan vara att värdefull 
produktionstid går förlorad på grund av ett fel. Men tänk 
även på ineffektiv energianvändning. Förbättringsteamens 
resultat leder till förbättringar i de dagliga processerna. 
Därmed elimineras slöseri definitivt och vi förstår mervärdet 
av vår personals ansträngningar och  
våra resurser.”  

”WCOM har blivit en allt större del av Avebe. Sedan 
introduktionen 2017 har vi fått stöd av en extern konsult. 

Kunskapen som vi nu har internt genom utbildning och 
erfarenhet, har lett till att vi kan genomföra programmet på 
egen hand. Den externa konsulten tvingar oss regelbundet 
att granska oss själva för att hålla oss på tårna. Genom att 
själva utföra programmet, uppstår ett värdefullt utbyte av 
erfarenheter mellan våra produktionsanläggningar och 
överföring av varandras processförbättringar.” 

Fokko jämför WCOM med hur idrottare eller musiker uppnår 
resultat: ”Det måste finnas talang och passion, detta leder 
dock bara till prestationer om det utvecklas med struktur 
och disciplin. I Avebes uppdrag beskrivs vad vi som företag 
vill uppnå. WCOM handlar om hur vi gör det. Hur vi arbetar 
smart mot våra mål.” 

Om WCOM
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Lösningar som 
kunder verkligen 
väntar på. 

Innovation by nature:

Fetaost utan mejeriprodukter, hamburgare utan kött 

och lakrits utan gelatin. Med Good Food (bra livsmedel) 

som strategisk pelare, tillgodoser Avebe den växande 

efterfrågan från konsumenter och producenter på 

goda, hälsosamma och hållbara alternativ till animaliska 

ingredienser. På Avebe Innovation Center på Zernike 

Campus i Groningen utvecklar innovationsteam ständigt 

nya tillämpningar baserade på potatisprotein och 

potatisstärkelse. Processen från idé till marknadslansering 

är verkligen som elitidrott, säger Ronald Apeldoorn, 

Manager Intellectual Property Protection (IPP).

Flexitarianer, veganer, konsumenter 
med komjölkallergi och personer som 
undviker ingredienser med e-nummer 
eller genetiskt modifi erade ingredienser: 
efterfrågan på hälsosamma och hållbara 
alternativ till produkter med animaliska 
ingredienser ökar. Tiden då konsumenter 
var tvungna att göra eftergifter för 
smak och konsistens är förbi: tack vare 
innovativ utveckling har en hamburgare 
baserad på potatisprotein samma ”bite” 
och den är lika saftig som en hamburgare 
gjord på kött.

Samarbete
Good Food, Clean Label, Plant-Based och 
hållbarhet utgör hörnstenarna i Avebes 
strategi. 

Avebe Magazine  Avebes innovationsväg
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Samarbete är viktigt  
för att snabbt och effektivt  
hitta nya tillämpningar.

”Framför allt på marknaden med 
växtbaserade kött- och mejeriprodukter 
finns en stor efterfrågan på nya lösningar 
och tillämpningar inom ramen för 
Good Food och Clean Label”, berättar 
Gerard ten Bolscher, Managing Director 
Innovations. ”Om Avebe tidigare var ett 
företag som utvecklade produkter och 
sedan sökte en marknad för dem, arbetar 
vi idag med marknadsdrivna innovationer. 
Samarbete är viktigt för att snabbt och 
effektivt komma med nya tillämpningar. 
Avdelningar som Innovations, Marketing 
och Sales har samlats i Innovations 
Center. Här växlar vi enkelt mellan de 
olika avdelningarna, men även med våra 
samarbetspartners som Groningens 
universitet och Hanzehögskolan.” 

Radikala innovationer
Avebe skiljer mellan fyra olika typer av 
innovation, som alla börjar med ett tydligt 
marknadsbehov:
• Radikala innovationer: långsiktiga 

projekt som kännetecknas av 
teknik som är ny för Avebe, relativt 
stora investeringar och en hög 
innovationsnivå; 

• Stegvis innovationer: projekt på 
medellång sikt som bygger vidare på 
tidigare innovationer för att skapa 
mervärde med en relativt begränsad 
investering;

• High Capex: projekt som innebär 
mindre innovation, men i stor skala och 
med en relativt stor investering; 

• Low Capex: projekt som är jämförbara 
med High Capex, men i mindre skala 
med tillhörande kapital.

”Genom att hantera det kontinuerliga 
flödet av innovationsprojekt på ett 
strukturellt sätt, håller vi koll på att vi 
arbetar med rätt tillämpningar, hjälper 
våra kunder med sina aktuella problem 
och om möjligt hittar lösningar på 
problem som kunder själva inte har sett 
ännu”, berättar Ronald.

Kompetenser
”Våra medarbetare gör skillnad”, 
fortsätter han. ”Genom projekterfarenhet, 
specifik utbildning och kunskap från 
litteraturen, utvecklar de kontinuerligt 
sina kompetenser, så att vi kan hjälpa våra 
kunder ännu bättre och ännu snabbare.” 

Innovationsprocessen har fem faser: 
1.  Project Idea 
2.  Business Feasibility 
3.  Development 
4.  Trial & Validation 
5.  Launch  

Alla innovationer börjar med en idé. 
Dessa idéer genereras huvudsakligen 
av plattformarna som känner till 
sina specifika marknaders önskemål 
i olika länder väl: (växtbaserat) Kött, 
(växtbaserat) Mejeri, Konfektyr/Bageri/
Snacks, Soppor & Såser, Nudlar & 
Färdigrätter och Konstruktion. En idé 
presenteras och bedöms utifrån värde på 
marknaden, anslutning till trender samt 
risker, varefter en granskningskommitté, 
med chefer från bland annat Marketing, 
Sales, Finance, Innovations och 
Operations, bedömer om projektet är 
tillräckligt utvecklat för att fortsätta till 
nästa fas. 

Lovande
Om ett projekt anses vara lovande efter 
fas 1, utses en projektledare och projektet 
går in i fasen ”Business Feasibility”, där 
man undersöker genomförbarheten för 
en framgångsrik marknadslansering. 
Denna fas är relativt kort och är den 
viktigaste beslutsfaktorn: antaganden om 
marknaden, produkten och utvecklingen 
verifieras och justeras vid behov. 

Projektteamet, som bildas under de olika 
faserna med lämpliga experter, informeras 
av portfoliomanagement om den aktuella 
tidsramen, finanser och uppnådd kvalitet, 
så att det efter varje fas är tydligt hur 
projektgruppernas resultat förhåller sig 
till varandra. Vid varje fas vägs risk och 
avkastning mot varandra och de bästa 
projekten väljs ut för att gå vidare. 

Elitidrott
Ronald: ”Innovation är som elitidrott: 
allt måste stämma och vara perfekt, och 
bra resultat kan endast uppnås genom bra 
samarbete mellan olika discipliner. Endast 
tjugo procent av projekten kommer att 
vara framgångsrika och uppfylla de höga 
krav som vi ställer på dem.”
Om man får ”grönt ljus” efter fas 2, 
kan Development starta; detta är 
utvecklingsfasen för pilotproduktion 
och marknadsföring. Om även denna 
fas godkänns, kan Trial & Validation, 
test- och valideringsfasen, starta. Denna 
fas varierar mellan några månader till 
ett år, innan produkten har godkänts av 
Operations och några utvalda kunder har 
accepterat konceptet på marknaden. Det 
sista steget är lanseringen.  

Ronald avslutar: ”Med detta 
strukturerade arbetssätt lanserar 
Avebe stora, välbekanta innovationer 
som Solanic, Etenia och Perfectasol på 
marknaden. Vi tittar kritiskt på varandra 
och det innebär att vi med rätta kan vara 
stolta över de fina koncept som vi här 
förverkligar tillsammans.”
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Arbeta tillsammans 
med kunden på  

nya hållbara  
tillämpningar.

Ställer kunder andra hållbarhetskrav än för 
fem år sedan?  
Hållbarhet är ett allt viktigare tema på Avebe och det gäller även 
för Saint-Gobain, en av våra största kunder inom industrisektorn 
och världsledande inom byggmaterial som murbruk och 
beläggningar. Hållbarhet har varit en pelare i deras industriella 
och kommersiella strategi i flera år nu. Saint-Gobain satsar stort 
på hållbar utveckling och detta avgör delvis de strategiska val 
som företaget gör. Idag ser vi att andra följer i samma fotspår 
och att Avebe gör rätt val för att möta deras krav. I Avebes 
väsentlighetsanalys beskriver vi relevanta ekonomiska, sociala 

Hubert Jannin har arbetat på Avebe i 32 år.  

I sin nuvarande tjänst som teknisk kommersiell 

chef för industriella tillämpningar, arbetar 

han med den sydeuropeiska marknaden. 

Hans hemmabas är Frankrike. Hur viktigt är 

hållbarhet för Royal Avebes sydeuropeiska 

kunder och hur uppfyller Avebe marknadens  

behov?

och ekologiska aspekter som påverkar vår organisations resultat. 
Denna analys tilltalar Saint-Gobain, i synnerhet vår innovativa 
kapacitet, vårt kundfokus och vår policy för att minska vår 
verksamhets påverkan. Allt detta ansluter perfekt till Saint-
Gobains väsentlighetsanalys, där bevarande av biologisk mångfald 
är en prioritering. Detta innebär bland annat att spara in på och 
minska energiförbrukningen och, mer allmänt, resurser. 
 
Är det svårt att tillgodose dessa kunders 
krav? 
Tvärtom. Den naturliga råvaran, stärkelsepotatis, som vi arbetar 
med passar en hållbar strategi perfekt, eftersom råvaran är hållbar 
i sig. Potatis absorberar CO2 från atmosfären under tillväxten. 
Hållbarhet är en av de viktigaste utgångspunkterna i Avebes 
affärsstrategi och detta är positivt för kunder som vill utmärka 
sig. Vi är en viktig aktör inom hållbarhetsområdet, bland annat 
för att vi fokuserar på tillgängligheten av förnybara råvaror och 
återvinningsmöjligheter.  

Vilka utmaningar står ditt team inför?  
De viktigaste råvarorna kommer från Nederländerna. En 
utmaning är tillgången på råvaror på lång sikt. Den nederländska 
produktionen av stärkelsepotatis har en gräns vad gäller areal. 
En annan viktig sak är transport. Utmaningen är att kompensera 

Hubert Jannin
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den och hitta ett transportsätt som är CO2-neutralt, som vi har 
gjort med tåget. Byggnadsmaterialindustrin kännetecknas av en 
hög efterfrågan på avancerade produkter. Långsiktig efterfrågan 
drivs av de affärsval som våra kunder gör och de segment som de 
investerar mest i. 

Vilka är Avebes prioriteringar?  
Våra prioriteringar är på kort sikt. När det gäller byggmaterial är 
våra produkter särskilt effektiva: en mycket låg dos ger fantastisk 
prestanda och vi kan vanligtvis producera mer än tusen ton 
(mur)bruk med ett ton av våra produkter. Vi har haft ett nära 
samarbete med Saint-Gobain i ungefär fem eller sex år för att 
hitta nya tillämpningar för våra produkter. Men sedan i våras 
har vi dock varit tvungna att hantera speciella omständigheter; 
det råder brist på nästan alla byggmaterial, som trä och metall. 
Efterfrågan från Kina spelar här en viktig roll. På grund av 
pandemin har en global lagerbrist uppstått för nästan alla 
byggmaterial. Dessutom har krisen skapat en enorm efterfrågan 
på byggvaruhus. Just nu är det därför viktigt att upprätthålla vår 
försäljning, på en marknad som präglas av knapphet. 
 
Vad mer kännetecknar industrimarknaden?  
Som representant för Avebe tycker jag att det är lugnande att 
se att företag investerar i hållbarhet, att de förstår att hållbar 
produktion är avgörande. De som inte förstår hur viktigt detta 

är, förstår inte den värld som vi lever i. Vi har inget val om vi 
bryr oss om framtida generationers välbefinnande. Hållbarhet 
är framtiden och jag är verkligen stolt över att jag kan arbeta 
på Avebe, just för att det är ett företag som investerar i hållbara 
affärsprocesser.  

Avebe har även ett bra rykte när det kommer till kvalitet, 
tillförlitlighet och stabilitet. Våra kunder har förtroende för 
oss och detta förstärks av det faktum att vi är ett kooperativ. 
Kooperativet kännetecknas av kontroll, fördelning mellan 
medlemmar och återanvändning av resurser för dess ändamål. 
Till skillnad från börsnoterade företag, där det kortsiktiga 
finansiella intresset ofta kommer i första hand. 
Vi har ett nära samarbete med våra kunder och lyssnar noga 
på dem. Vi är aktiva över hela världen med tillväxtmöjligheter 
som fortfarande är mycket viktiga i regioner som Sydostasien, 
Afrika och Latinamerika. Vår tekniska inriktning är viktig 
för att kunna presentera våra produkter och för att kunna 
uppfylla specifika frågor och specifik utveckling i dessa länder. 
Genom att samarbeta med våra kunder, tar vi den kommersiella 
utvecklingen till nästa nivå. 
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Avebe Magazine  Årsberättelse

AVEBE I SIFFROR 2020/2021

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

gruppkapital* 208,6 205,5 203,7 203,6 202,4

främmande kapital* 375,5 284,9 269,7 263,1 211,0

totalt kapital* inkl anläggningar 584,1 490,4 473,4 466,7 413,4

solvens 35% 41,9 43,0% 43,6% 49%

Genomsnittligt
antal

procent
kvinnor

procent
män

2021/20 1389 18% 82%

2020/19 1381 19% 81%

2019/18 1424 19% 81%

2018/17 1326 18% 82%

2017/16 1311 18% 82%

* x 1 mio euro 
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Johanna Sierck äger ett jordbruksföretag på 120 hektar  

i Deutsch Evern, Niedersachsen. Förutom sin egen gårdsbutik, där 

hon säljer nyskördade grönsaker, odlar hon potatis på 50 hektar.

”Potatis har alltid varit en del av vår 
gård. Idag odlar vi 40 hektar med 
de vaxartade sorterna Henriette och 
Karli. På ytterligare 10 hektar odlar 
vi konventionell stärkelsepotatis. Vi 
har knappt haft några problem med 
sjukdomar med den vaxartade potatisen.” 

Säsongsanpassning
”På grund av det kalla vädret och den 
mycket våta jorden, kunde vi i år plantera 
relativt sent, först i slutet av april”, minns 
Johanna. Samtidigt gynnades gården även 
av väderförhållandena i år. ”Tack vare 
regnet behövde vi inte vattna så mycket. 
Det var bara i juni och juli som det fanns 
perioder när detta var nödvändigt. Det 
gjorde att vi kunde spara mycket pengar 
och tid.” 

Utbyta erfarenheter
”Stärkelseinnehållet i vår potatis 
verkar vara bra i år, åtminstone om 

man ska tro på provskördarna”, säger 
Johanna. Hon deltar i Avebes tvååriga 
studiegrupp, där odlare utbyter 
erfarenheter med varandra. Bland annat 
genomförs provskördar på hennes fält. 
”Studiegruppen är fantastisk för att dela 
erfarenheter. Jag får en fascinerande 
inblick i andra företags praktik och jag 
kan utbyta tankar och idéer om eventuella 
utmaningar med kollegor. Snart börjar en 
skördeutbildning. Här kommer en expert 
att visa oss vad vi måste vara särskilt 
uppmärksamma på under skörden.” 

Expansionsområden
”Odlingen av stärkelsepotatis är en viktig 
grund för vårt företag. Jag är säker på att 
alla mina produkter kommer att säljas, 
till skillnad från grönsaksodlingen. Där 
levererar vi till detaljhandeln och saknar 
garanti för att våra produkter kommer att 
säljas. Därför utökade vi potatisarealen 
för två år sedan. Detta har inneburit 

att vi även kunnat spara in på antalet 
anställda. Under potatisskörden behöver 
vi bara tre personer, för grönsaksskörden 
behöver vi femton, vilket syns tydligt på 
kostnaderna.”

Bra samarbete
”Vi är mycket nöjda med Avebe som 
partner. Kommunikationen och 
samarbetet har hittills varit bra. Per 
e-post får vi information om aktuella 
ämnen som växtskydd. Framför allt 
under växtsäsongen får vi viktiga tips och 
rekommendationer inom detta område. 
Feedback från oss som bönder beaktas 
och genomförs direkt.” Johanna Sierck är 
säker: ”Stärkelsepotatis kommer även i 
framtiden att vara en viktig pelare för oss.”
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Stärkelsepotatis som  
säker livlina.
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