
Kurs mod højværdiafgrøder –
fra råvare til avancerede produkter

Plantekongres 2019
Herning, 15. og 16. januar 2019 



Hvem er vi og hvad laver vi?



Vi sælger funktionalitet til 
den globale fødevareindustri

Struktur                         Allergen fri                          Markedstrends                          
Holdbarhed

Lav ”Cost-in-use”               Kvalitet                  Protein erstatning         Fødevaresikkerhed



Lidt nøgletal 

• Årlig produktion af kartofler (17/18) ca. 1.500.000 t. 

• Produktion (17/18)

– Stivelse 255.000 t.

– Pulver/flakes 22.500 t.

– Protein 11.000 t.

• Omsætning (17/18) 1.6 mia. kr. (+10%)

• Resultat (17/18) 135 mio. kr.

• Eksportandel 95 %

• Antal medarbejdere

– KMC 186

– Inkl. ejerfabrikker 300

– Inkl. avlere og følgeerhverv ca. 2.000

• Omsætning pr medarbejder 5 mio. kr.



Udviklingen i den danske produktion af kartoffelstivelse 
- 1933 -2018
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Landbrugets Vækstpris 2015 og 2018 
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Fuld kontrol over værdikæden

“Mark” (avler) orientering “Markeds” (kunde) orienteringKMC

KunderneSalgs-
selskaberne

KMCMelfabrik-
kerne

AvlerneRåvaren

En kæde er ikke stærkere end det svageste led!
Derfor investeres der i hvert led af kæden



Investering i ”hårde” teknologier -
nye fabrikker og lagerfaciliteter

Ny stivelsesfabrik i Toftlund - 2016

Nye siloer i Karup & Brande– verdens største siloer til kartoffelmel
Kapacitet pr silo: 65.000 tons 

Ny stivelsesfabrik i Brande - 2018

Ny stivelsesfabrik i Karup - 2019

Nye stålsigter



Investering i ”bløde” teknologier – ny viden, 
færdigheder og kompetencer
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Åbning af KMC’s Food Innovation Center i 2013



En stærk, bred og voksende markedsportefølje

• Top 7 markeder: Tyskland, USA, UK, Korea, Rusland, Japan og 
Kina

• 50% Europa, 50% øvrige Verden
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Asien er et vigtigt afsætningsområde

10 ud af KMC’ s top 20 
markeder ligger i den 

asiatiske region



Potato Power!



Kartoflen – en fantastisk råvare med et stort potentiale

• Høj produktion af kulhydrater pr ha - 50 tons

• Fri for: allergener, gluten, laktose, GMO

• Gunstig mht CO2 udledning

• Plante-baseret versus animalsk-baseret

• Stivelsernes Rolls Royce

– Interessant viskositets profil - høj vandbindingsevne

– Neutral smag

– Gennemsigtig farve

– Proteinerstatning - kasein, æg, gelatine, guar gummi, gummi arabicum

– Langtids holdbar – kan lagres over længere tid

– Mange uidentificerede stivelses anvendelser – eks: til partikelfiltre, som 
gødningsbinder, mv.
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Højværdi stivelser

Grundfilosofi: 

• erstatte dyre, animalske proteiner med egne plantebaserede stivelsesløsninger
– kasein i ost 

– gelatine i vingummi 

– æg i mayonnaise/dressing



Opgaven: fra commodity til højværdi produkt

Kartoffels
tivelse

Commodity

Højværdi 
Ingredienser

Hvad skal 
der til 

???



”Vidensmøllen” 
Viden og know how er vejen til øget værdiskabelse

Viden om 
stivelse

Viden om 
produktion/

processer

Viden om 
specifikke
fødevarer

Kartoffel
stivelse

Commodity

Højværdi 
Ingredienser



Viden om 
stivelse

Viden om 
produktion/

processer

Viden om 
specifikke
fødevarer

Kartoffel
stivelse

Commodity

Højværdi 
Ingredienser

Funktionelle
egenskaber:
• Konsistens
• Mouthfeel
• Allergen 

free
• Stabilitet
• Kostpris
• Viskositet

Modificerede
stivelser
• X-Amylo
• Amylacetate
• X-Amylacetate
• Adamyl
• ColdSwell
• Texamyl

”Vidensmøllen” 
Viden og know how er vejen til øget værdiskabelse



Native potato 
starch

Contract 

A bag & 

a specification

Commercial

( Quality)   

Modified starches

“Me too” Ingredient

Documentation: 
Brabender curve and 
various sales material 

on ingredients 

Commercial

Quality

R&D

Application specific 
solutions

Recipe/process Sample 
documentation:

Application sheets

Concepts Recipes

Commercial

Quality

R&D

Marketing

Customer specific 
solution

Recipe/process Sample 
Application facilities

Upscaling

Commercial

Quality

R&D

Marketing

Production

Nye og flere kompetencer skal i spil
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Gradvis opbygning af kompetencer/modtageapparat

• Fase 1: Faguddannede med teoretisk overbygning. 

– Slagtere, kokke eller bagere med levnedsmiddel tekniker uddannelse.

– Rekruttering fra den danske ingrediensklynge: Arla Ingredients, Danisco, Chr. Hansen, 
mv.

– Teknisk, pragmatisk, praktisk tilgang

– Kommerciel forståelse, gode til at observere, intuitive i deres tilgang. 

– ”Nu virker det!”

– MEN: hvorfor virker det?

• Fase 2 medarbejdere: Specialister/akademikere.  

– Eks: Mejeriingeniør, Fødevareteknolog, Analytisk kemiker, Kandidat i ernæring, PhD’er

– ”Derfor virker det!”

– analytisk tankegang, 

– dokumentation, 

– vidensopbygning

– Optimerer 100% løsninger



Gradvis opbygning af kompetencer/modtageapparat

• Fase 1: Faguddannede med teoretisk overbygning. 
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Gradvis opbygning af kompetencer/modtageapparat

• Fase 1: Faguddannede med teoretisk overbygning. 

– Slagtere, kokke eller bagere med levnedsmiddel tekniker uddannelse.

– Rekruttering fra den danske ingrediensklynge: Arla Ingredients, Danisco, Chr. Hansen, 
mv.

– Teknisk, pragmatisk, praktisk tilgang

– Kommerciel forståelse, gode til at observere, intuitive i deres tilgang. 

– ”Nu virker det!”

– Løser opgaven 70%

– Ved ikke, hvorfor det virker!

• Fase 2: Specialister/akademikere.  

– Eks: Mejeriingeniør, Fødevareteknolog, Analytisk kemiker, Kandidat i ernæring, PhD’er

– Rekruttering af yngre, nyuddannede 

– Analyse, dokumentation, vidensopbygning

– Optimerer 100% løsninger

– ”Derfor virker det!”



Analog     
oste base

Recept

Proces

Skræddersyede
recepter:
•Available raw 
materials
•Desired 
properties

Adjust process:
•Speed
•Temperature
•Time

Værktøjskassen:
•Ost
•Mælkepulver
•Gums
•Fedt
•Stivelse

Oste produktion i nyt perspektiv

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=nT_2YwdoEIJ9tM&tbnid=0mqgY5OPIprCHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tutor2u.net/blog/index.php/economics/comments/mature-banking&ei=qtAmUsmXM8HYtQbdwIGQCw&psig=AFQjCNGU-9DCsM3bue21tD01ApUL5gdv8g&ust=1378361833049955
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Financial year 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Target IB Mill Dkr 57,1 63,1 69,1 75,1
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Fokus Applikationer siden 2011 
(Værditilvækst)

DKK/md

Indtjeningsudviklingen for højværdi stivelser



Potato Power - Uudnyttede potentialer!
Mod på mere – cirkulær tankegang
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Uudnyttede potentialer

Kartoffel protein i fødevarekvalitet

• En sidestrøm ved stivelses produktionen

• Potentiale på fødevareprotein: ca. 10.000 t

• Udvikling og opskalering af effektiv produktionsproces

• Afklaring af funktionelle og ernæringsmæssige fordele ved brug af kartoffelfibre

• Identifikation af forretningsområder



Uudnyttede potentialer

Kartoffel fibre

• Potentiale: ca. 25.000 t

• Dokumentation af funktionelle og ernæringsmæssige fordele ved kartoffelfibre

• Identifikation af forretningsområder

• as fertiliser



KMC’s spildevand

• Bionedbrydelig plastik 

• Potentiale: 1.000 t



Nye potentialer vil generere ekstra indtjeninger

Potentiel stigning i ”netto salg”: min 50%

- Udvikling og investeringer er nødvendige

Produkt Udvikling Effekt på indtjening

Stivelse Specialiteter €€

Protein Fødevarer - funkt ionalitet €€€

Fiber Fødevarer €

Frugt juice Biogas + Gødning €



Avlerindtjening fra stivelseskartofler – nu og fremover

Avlerindtjening 
pr. hektar

30.000 DKK
=

€ 4.000

201
5

2025

37.500 DKK
=

€ 5.000
+25%

NPS

Højværdi
stivelser

Protein

Øvrige




