
 
 

 
Besøg på Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland i Toftlund den 
25.10.2016   
 

18 glade medlemmer/ledsagere mødtes på P-pladsen foran Kartoffelmelsfabrikken i Toftlund – i flot 
solskinsvejr.  

Vor rundviser – næstformand for leverandørkredsen Laurits Rosenlund tog i mod os, og han underholdt os 
om fabrikkens historie, medens vi indtog vor medbragte kaffe, dagmartærter og småkager. Laurits 
Rosenlund er en af de større leverandører – med levering næsten hver uge (10 gange ca. 40 ton – han har 
egen lastbiltræk) i kampagnen, der løber over ca. 14 uger fra medio august til medio december. Han har en 
gård ved Skrydstrup med 500 ha jord. 6 dage om ugen modtages ca. 100 lastbiltræk med kartofler fra 
leverandørerne, der har ret og pligt til at levere de aftalte mængder. Sidste sæson modtog fabrikken ca. 55 
lastbiltræk daglig – men med udvidelsen, der netop er taget i brug er leverancerne fordoblet. Tidligere kom 
leverancer indtil medio februar. Efter at have fortalt om fabrikkens historie, startede vor rundvisning. Først 
til indvejning, hvor de mange lastbiler kommer ind. Der tages prøver af lasten (for at måle stivelsesindhold),  
jorden vaskes af, der tages sten samt andre urenheder fra, og det er afregningsgrundlaget for hele læsset, der 
efterfølgende tippes ned i nogle kæmpe transportanlæg. Hvis det går glat igennem kører bilen ud igen efter 4 
min. Der afregnes efter stivelsesindhold – i gns. 20 %, men Laurits har i år leveret med indhold op til 26 %. 
Gik ind til magasinerne, hvor vaskede kartofler anbringes til søndags og nat produktion. Derefter gik vi 
gennem produktionshallerne til et operatørrum, hvor alt overvåges. Medarbejderne arbejder på 12 timers 
skift og arbejder rigtig mange timer, der så kan afspadseres efter kampagnen, hvor der ikke bruges så mange 
mandetimer. I den fuldautomatiske pakkehal kommer kartoffelmel i big bags med 1000 kg, i 25 kg 
papirsække eller i mindre plastposer med vægt efter kundens ønsker. Der er specielle trucks, der kan læsse 
sækkene og lade pallerne stå, når de skal læsse i containere Der eksporteres til det meste af verden. Vi 
sluttede af i mødelokalet og Leif takkede Laurits Rosenlund for gode informationer og en spændende 
rundvisning. Abena Seniorklub forærede ham et par flasker rødvin.       

 

Et moderne andelsselskab.Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland (AKS) er et moderne andelsselskab, 
der på årsbasis beskæftiger ca. 30 medarbejdere og har 225 andelshavere som ejere. Læs evt. mere på   
www.a-k-s.dk  

170.000 tons kartofler. Produktionen af kartoffelmel foregår i den såkaldte kampagne, der strækker sig fra 
august til januar. I den periode leverer andelshaverne kartoflerne, som forarbejdes til kartoffelmel og protein.  

På bestyrelsen vegne – Ove Hansen 


