SUGARTIME
ET BLAD FOR NORDIC SUGARS MEDARBEJDERE · NR 1 · 2015

Fantastisk kampagne
Over 18 mio. tons roer blev flot håndteret på vores 13 fabrikker i en
ekstraordinær kampagne.
Perfekte vejrforhold gav en særdeles stor
roehøst i alle lande, men dog med et lavere
indhold af sukker end normalt. De store
mængder roer gjorde det til en lang
kampagne. Örtofta lukkede og slukkede
for 2014-kampagnen i Nordzucker den
7. februar efter 138 døgn.

I alt 18,3 millioner tons roer har Nordzuckers
13 fabrikker oparbejdet. Det er over 3 mio.
tons mere end i 2013. Og 1,4 mio. tons mere,
end der var ventet før kampagnen.
De mange roer stillede ekstra krav til mandskab, logistik og udstyr, men alt blev løst flot.
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Stærkt koncept
Rørsukker bliver stadig mere
populært blandt danske forbrugere.
Vi har lanceret et koncept med vægt
på bæredygtighed.
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Vi gør os klar
En slank og konkurrencedygtig
virksomhed er nødvendig, hvis vi
skal klare os i den skærpede
konkurrence, siger Hartwig Fuchs.


Side

10

Stærke koncepter til
supermarkederne

SUGARTIME
Nr. 1 marts 2015
Udgives af
Nordic Sugar
Langebrogade 1
1014 København K
www.nordicsugar.com

Nordic Sugar byder ind på private label-markedet for rørsukker.

Ansvarlig udgiver i Sverige
Mariann Mellström
Sugartime, SE-205 04 Malmö
Redaktion
Lisa Thorup (redaktør),
Mariann Mellström
Susanna Söderlund og
Ulrik Larsen

JESPERS HJØRNE

Design og produktion
Datagraf Communications
ISSN 0347-0512
Sugartime udkommer fire
gange om året på dansk, svensk
og finsk. Vi opfordrer dig til at
indsende idéer til artikler og
egne læserindlæg til Sugartime.
Redaktionen er frit stillet med
hensyn til anvendelse og
redaktionel bearbejdning af
det indsendte stof.
Forsidefoto: Kampagnen er også
besøgstid på fabrikkerne.
Hvert år tager vi imod flere
hundrede gæster, som vil se,
hvordan roer bliver til sukker.
Ofte er det pensionerede
medarbejdere, som viser rundt.
Det gælder også Aage Bruun,
der i 1963 blev ansat som smed
i Nakskov og nu er guide på
fabrikken.
Foto: Ingrid Riis.
E-mail
sugartime@nordicsugar.com

Enklere og smartere
Selv om det er et godt stykke tid siden, vi blev færdige med kampagnen, vil jeg gerne sige tak
endnu en gang for indsatsen. Det var en mindeværdig kampagne med markante resultater hele
vejen rundt. Og også en kampagne, der flot afrunder den årrække, vi har haft med store roemængder og lange kampagner. Næste år kommer billedet til at se noget anderledes ud, da vi
kommer til at mindske dyrkningsarealerne i flere lande for at få mere balance i markedet.
Markedsforholdene er forsat vanskelige, og vi har iværksat flere initiativer, der skal hjælpe os
igennem denne vanskelige periode.
Ud over at mindske produktionen af sukker, skal vi også sørge for at mindske omkostningerne
overalt i virksomheden. FORCE-projektet, hvor vi undersøger alle muligheder for effektiviseringer, er nu startet, og en række fabrikker og funktioner er gået i gang med at definere nogle
processer og områder, hvor vi kan gøre det enklere og smartere.
Som før, hvor vi også har kørt større effektiviseringsprojekter, tager vi udgangspunkt i vores
egne styrker: At vi har et indgående kendskab til vores produktion og processer, og at vi derfor
selv kan drive optimeringen indefra. Medarbejdere fra flere steder i koncernen har været på fælles uddannelse og kommer til at fungere som støtte for de udvalgte fabrikker og funktioner.
Tag godt imod dem, og byd selv gerne ind med idéer.
Tænk også på, at optimeringen og forandringen ikke kun skal foregå i de enkelte effektiviseringsprojekter. Den skal foregå overalt i virksomheden, og derfor vil alle medarbejdere i koncernen
blive involveret i en række workshops, hvor vi kommer til at arbejde med vores nøglebudskaber,
så vi alle trækker i samme retning.
At vi formår at fokusere på team-ånden og nye løsninger er altså særdeles vigtigt i denne tid, og
derfor kan vi også glæde os over, at vi har fået nogle fornuftige aftaler på plads med dyrkerne i
de nordiske lande. Ved at tage fælles ansvar skaber vi en fælles forretning, der kan stå distancen
og få os styrket igennem den vanskelige periode.
Jesper Thomassen
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Rørsukker er i stadig stigende grad blevet et
populært valg blandt danske forbrugere.
Fra at have været et mere eksklusivt produkter
rørsukker nu at finde i alle lavpriskæder til brug
i den daglige madlavning, og gerne under
detailkædernes eget varemærke.
Det marked er Nordic Sugar nu også blevet
en del af med en fiks plastpose med økologisk
rørsukker til den norske supermarkedskæde Rema1000. – Det er et interessant marked for os,
fortæller Henrik Bramsted, der er ansvarlig for
nye markedsprojekter i koncernen.
– Generelt har vi jo store markedsandele i
Norden, men her er et område, hvor vi indtil
nu har fokuseret på Dansukker-varemærket, og
hvor vi nu kan byde ind med et stærkt koncept.
Konceptet omfatter effektiv og fleksibel
pakning af sukkeret i Kedainiai, hvor vi allerede
pakker 1 kg-poser i plast af høj kvalitet, og derudover bæredygtig
forsyning af selve rørsukkeret.
– Efter en mindre investering og ombygning af
pakkeriet i Kedainiai kan
vi nu tilbyde
omkostningseffektiv em-

ballering, der matcher de danske supermarkeders efterspørgsel på rørsukker i plastposer. Pakkeriet er også blevet certificeret til
pakning af økologiske produkter, og det har
været en meget smidig proces båret af vores
litauiske kollegaer, fortæller Henrik.

Høj standard giver os fordel
På forsyningsdelen adskiller vi os fra andre
EU-sukkerproducenter ved vores lange erfaring
med import/eksport og vores kvalitetssikring af
den enkelte leverandør, forklarer Henrik.
Hertil kommer, at vores indkøbsafdeling har
stor erfaring med køb af rørsukker i forskellige
kvaliteter og typer fra hele verden.
– Vi har en klar fordel her, da vi kan tilbyde
supermarkedskæderne både forsyning og pakning efter de højeste standarder og samtidig
opfylde kædernes behov for at understøtte
deres eget varemærke med kvalitetsprodukter.
Vi er naturligvis opmærksomme på, at vi ikke
kommer til at konkurrere med vores eget
Dansukker-varemærke. Det er en produktkategori hos de danske supermarkeder, hvor vi
nu kan byde ind med et stærkt koncept, og det
er handelshuse og mindre pakkerier, vi tager
markedsandele fra, siger Henrik.
LT

Caféstemning
hjemme
En anden nyudvikling i rørsukkerkategorien er café-sticks
til hjemmebrug. Vores sticks
med rørsukker kan her fra
foråret købes i supermarkeder i
Danmark, Sverige og Finland,
så forbrugerne selv kan skabe
ægte caféstemning hjemme.
Som øvrige sticks i koncernen
bliver de pakket på vores fabrik
i Trencianská Teplá i Slovakiet i
et æskeformat, som fabrikken i
forvejen pakker til det tyske
marked.
– Vores café-sticks er et godt
eksempel på, at vi kan udvikle
vores produktkategorier i flere
retninger, siger Henrik
Bramsted. Her er der ikke tale
om store volumener, men om
et interessant produkt, der
giver blikfang både i supermarkedet og hjemme hos
forbrugerene, samtidig med at
vi forbedrer vores indtjening.
Også supermarkedskæderne –
vores kunder – bliver glade, når
forbruget skifter fra strøsukker
til produkter med merværdi.
Det er vigtigt for vores brand,
at vi fortsat udvikler specialprodukter og nye formater på
vores emballage.
LT
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Sukker i et
andet lys
Bruger I kalken til at gøre sukkeret hvidt? Hvilken
uddannelse har I? Sidder du ved skærmen hele tiden?
Spørgsmålene står i kø, når fabrikkerne inviterer til rundvisning. Disse fotos er fra Nakskov, som i seneste kampagne havde ekstra mange besøg. Det lokale turistkontor fyldte fire hold á 30 personer og kunne nemt
fylde fire mere, siger turistchef Henriette Lund Pedersen
(det runde foto nederst).
I Nakskov vises gæsterne rundt af tre pensionerede medarbejdere – Ib Due, Gert Rolighed og Aage Bruun. Nogle
dage nåede de at have tre rundvisninger á 2½ time.

fabrikker

– 13 rekordkampagner
18,3 mio. tons roer blev flot håndteret.
Koncernen afsluttede i begyndelsen af
februar rekordkampagnen 2014/15. Som
sidste fabrik sluttede Ortöfta efter 138 dages
kampagne. I alt blev 18,3 mio.tons roer
oparbejdet på vores 13 fabrikker. Sidste år
var det 15 mio. tons. Hver af de 13 fabrikker
gav et flot bidrag til en lang kampagne.

Alt forløb stabilt på et højt niveau, selv om
der også var store tekniske og logistiske
udfordringer, der skulle overvindes. Den
største udfordring for de fleste af fabrikkerne
bestod i den store mængde sukkerroer.
Det blev til over 1,4 mio. tons roer mere
end planlagt.

– Det var en ekstraordinær kampagne
med ekstraordinære krav til logistik og til
produktionsudstyret på fabrikkerne, men
naturligvis især for kollegerne. Disse udfordringer blev mestret til perfektion, siger
Chief Operating Officer Axel Aumüller.

Nordisk kraftpræstation
Roemængderne gav tryk på energien.
Kampagnen 2014/15 i Nordic Sugar var også
noget af en kraftpræstation. Jesper Thomassen,
produktionsansvarlig for de nordiske fabrikker,
siger:
– Vi har haft en fantastisk kampagne.
Produktionen har kørt godt og stabilt på
næsten alle fabrikker, men resultatet er ikke
kommet af sig selv. Vores medarbejdere har
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med deres lange erfaring og store engagement taget de udfordringer op, der er
kommet undervejs, herunder ikke mindst
opgaven med at få årets store sukkermængde
sikkert i hus. Resultatet er i høj grad deres
fortjeneste.
– De store roemængder har naturligvis også sat de nordiske fabrikkers energieffektivitet

og udstyr på prøve. I år har vi virkelig kunnet
se fordelene ved damptørrere som dem, vi nu
har i Nakskov og Örtofta. De har, efter lidt
opstartsproblemer, levet op til alle vores forventninger og har indvirket positivt på energiforbruget, siger Jesper.
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Svær at overgå
Fabrikken i Nykøbing bankede alle tidligere rekorder.
− Det er andet år i træk, at vi bare banker
rekorden!
Produktionschef Olof Dahlgren er svært
tilfreds med Nykøbings kampagne. 13.500
tons roer snittet pr. døgn. Det er 10 procent
mere end i 2013. Som også var rekord.
− Det her skal medarbejderne have kredit
for, fortsætter Olof. Alle har leveret en superflot indsats. Der har været god gejst hele vejen
rundt. Hele tiden vilje til at finde den optimale
måde at køre fabrikken på og teste, hvad den
kan med hensyn til max-fart. Og hvis man
støder på noget, der halter, er folk kreative til
at planlægge et stop og få repareret med det
samme.

Rekord på det meste
Nykøbing har leveret som aldrig før. 1,6 mio.
tons roer snittet er rekord. 260.000 tons
sukker er rekord. Tre gange var fabrikken
over 15.000 tons snitter pr. døgn = rekord.

Og 2.134 tons sukker pr. døgn er – ja, ny
rekord. Eneste lille minus, Olof må notere, er
energiforbruget. Det blev lidt højere, fordi
roerne indeholdt mindre sukker og dermed
mere vand, der skal dampes væk.

Nye mål er sat
Det flotte resultat bygger på en solid indsats
hele vejen rundt, påpeger Olof.
− Et godt vedligehold i mellemkampagnen
er grundlaget for den høje stabilitet i kampagnen. Og så har vi et rigtig godt teamwork, hvor folkene hjælper hinanden og
tager ansvar. Vi har nogle flaskehalse, hvor vi
stadig skal finjustere.
− Denne kampagne bliver svær at overgå,
men den behøver ikke være en éngangsforeteelse. Et gennemsnit på 2.300 tons sukker pr. døgn kunne godt være et mål at gå
efter. Men det kræver, at vi hele tiden justerer
vores udstyr og processer, fastslår Olof. 

Kedainiai holder
højt niveau
Mere end 100.000 tons sukker for fjerde år i træk og flere rekorder.
Flere af de rekorder, som Kedainiai har sat i de
seneste år, fik baghjul i denne kampagne. En
produktion over 100.000 tons er efterhånden
blevet standard. Denne gang blev resultatet
116.000 tons sukker og dermed pænt over
2012-rekorden på 111.000 tons.
Rekorder var der også på snittet roemængde
(773.000 tons) og foderpiller (14.500 tons).
Alt dette blev nået i en 124,5 døgn lang
kampagne, der sluttede 18. januar.

Perfekt indsats
− Vi producerede 25 procent mere sukker,
end vi forventede før kampagnen, siger
fabriksdirektør Dainius Cibulskis. At vi formåede det, skyldes i høj grad medarbejderne.
I en meget travl kampagne skulle vi samtidig
køre to nye teamledere ind, men det er gået
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perfekt. Alle teams har leveret en topindsats,
så fabrikken har kørt fint med kun få, kortvarige stop.

Succes med kundeløsning
Ude i markerne oplevede roedyrkerne også
rekordresultater og leverede roer i god kvalitet frem til nytår. Herefter gav vekslende frost
og tø udfordringer, men de fleste dyrkere var
dygtige til at beskytte deres roekuler.
− Vi har derfor produceret sukker af god
kvalitet. Til en enkelt kunde skulle vi i denne
kampagne producere 2.500 tons sukker i en
krystalstørrelse større end normalt.
T&I rådgav os undervejs, så vi også lykkedes
med dette kunde-projekt. Det var en stor
succes for os, bemærker Dainius.

BO JØRGENSEN
Nykøbing
− Jeg er smed og i kampagnen vagtassistent, hvor mine opgaver er service
ude på fabrikken. Denne her kampagne
er mindst lige så god som sidste år.
Problemerne har været småting.
− Meget af hverdagen handler om at
optimere. Vi har hver vores forcer, og jeg
synes, at vi er gode til at komme frem
med vores ideer. Her på fabrikken har vi
tradition for tæt dialog, hele vejen op.
− I de 23 år, jeg har været her, har vi
rykket os rigtig meget på effektivitet.
Selvfølgelig er der stadig steder, der kan
optimeres. Selv er jeg meget opmærksom
på den varme, vi sælger til byen. Får vi det
ud af det, som vi skal? Eller kan vi optimere
systemet? Måske er der ikke meget at
hente lige her, men jo flere summer, vi kan
hente ved at optimere, jo bedre bliver den
samlede økonomi.

221.000 tons
I hele kampagnen havde Nakskov travlt med at få sukkeret ud fra siloerne og væk fra fabrikken for at få plads til den løbende produktion.

Hurtigt fremad
Nakskov kom hurtigt over skæv start og kørte den
bedste kampagne i flere år.
VAINIUS CIVILKA
Kedainiai
− Jeg er en ny på fabrikken, hvor jeg i
sommer blev ansat som formand i vedligehold og teamleder i kampagnen. I den
første del af kampagnen blev jeg sidemandsoplært af de andre teamledere. Fra
1. december og kampagnen ud kunne jeg
lede mit eget team. Der var meget nyt at
lære med udstyr og processer, men kollegerne har hjulpet mig rigtig meget.
− Næste kampagne bliver lettere, fordi
jeg nu kender tingene langt bedre. Jeg
tror også, at fabrikken kan præstere en
endnu flottere kampagne. Alle er meget
opmærksomme og kommer med forslag
til, hvad vi kan forbedre.
− Den største succes i kampagnen? Den
store produktion og den høje sukkerkvalitet. For mig selv var den største succes, at
jeg ikke begik fejl. Og at jeg den 28. november blev far for første gang!

− Starten kunne være bedre, men efter tre
uger med forskellige udfald kom vi flot tilbage
og fik rigtig god og stabil fart på fabrikken,
siger Runi Egholm i et tilbageblik på sin første
kampagne som fabriksdirektør i Nakskov.
Især elforsyningen voldte problemer. Der
var også en del mekaniske nedbrud, men dem
fik medarbejderne gerne fikset så hurtigt, at
de næsten ikke påvirkede produktionen.

Næste generation på plads
2014 var også en speciel kampagne, fordi
generationsskifte medførte en del oplæring.
Blandt andet er flere af de meget erfarne
maskinmestre gået på pension. Derfor blev tre
nye lært op som vagtholdsledere i første del af
kampagnen, så de selv kunne lede deres vagthold i kampagnens sidste del.
− Et så kraftigt generationsskifte kræver en
del af alle. Det er flot, at vi har kunnet køre så
hurtigt og stabilt. Nu har vi generationsskiftet

på plads, så det tegner godt til næste kampagne, siger Runi.

Flotte resultater
På flere punkter præsterede Nakskov det bedste resultat i flere år. 1.446.000 tons snittede
roer er kun overgået i 2011. Og 11.700 tons
snitter pr. døgn er den højeste gennemsnitsfart siden 2006. Sukkermængden endte på
221.000 tons.
Runi fremhæver især holdånden som
grundlag for det fine resultat, men også at der
er grundlag for en bedre opstart.
− Medarbejderne har sørget for, at vi hurtigt
kom i fart igen efter nedbrud. Og trods de
store udfordringer i begyndelsen formåede de
at holde humøret oppe. Men vi skal blive bedre til at starte fabrikken. Derfor vil vi i mellemkampagnen have endnu større fokus på at
sikre, at udstyret er helt klart, siger Runi.

STEFFEN RASMUSSEN
Nakskov
− Kald mig bare en erfaren sukkerhusmand, for nu har jeg arbejdet der i 37
år. Denne gang var de tre første uger
ekstremt hårde med mange nedbrud.
Det var ekstra ærgerligt, fordi vi gerne
ville vise den nye direktør, hvad vi
kunne. I stedet blev vi ramt af uheld på
uheld, men da vi så kom i gang, kørte
det bare fantastisk.
− Efter uheldene lykkedes vi med at
holde en høj fart med god sukkerkvalitet. Vi fik også lukket godt ned.
Tit kan der være filterproblemer til sidst,
men i år kørte vi med høj fart lige til det
sidste læs roer. Det var en stor fornøjelse
at kunne lukke så flot af efter den start.
− Du lærer noget i hver kampagne.
Denne gang var det opstarten. De nedbrud må vi tage ad notam og sikre, at vi
undgår de værste af dem næste år. Vi
trænger til en god start.
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Super resultat
i Säkylä
Finsk sukkerproduktion lander på top tre.
− Vi har haft en kampagne, hvor alt er gået op
i en højere enhed. En af vores bedste kampagner nogensinde, lyder det fra Sune Berghäll,
fabriksdirektør i Säkylä.
Facit blev 92.000 tons sukker. Det tredjebedste resultat i fabrikkens historie. Og langt
over 2013-resultatet på 74.000 tons. Det er
der flere grunde til, forklarer Sune:
− Først og fremmest var sukkerudbyttet ude
i markerne rekordhøjt, nemlig 7,6 tons pr.
hektar. Det skyldes tidlig såning og meget
gunstige vejrforhold. Og da vi samtidig fik
104 nye dyrkere og nu er oppe på 812, har vi
naturligvis modtaget ekstra meget råvare.

Ny fordampning en succes
− Dernæst har fabrikken kørt en meget stabil
og jævn kampagne. De investeringer, vi foretog

i mellemkampagnen, levede alle op til vores
forventninger. Især var det nye set-up omkring
fordampningen en succes, påpeger Sune.
Det er fabrikkens største investering i mere end
ti år og har krævet en stor indsats af mandskabet.

God projektledelse
− Selvfølgelig har der i høj grad været eksterne leverandører involveret i at designe og
sætte udstyret op, men selve projektledelsen
stod vores egne folk for, bemærker Sune.
Udstyret fungerede helt efter planen lige fra
dag 1, og målet om at spare cirka 10 procent
på energi blev mere end indfriet. Sammen
med de faldende energipriser har det medført
en markant besparelse og dermed haft en positiv effekt på omkostningerne pr. produceret
tons sukker.

DAVID LEWIS
Säkylä
− Jeg står for afregning til roedyrkerne,
planlægger indlevering og står for information til dyrkerne og vognmændene.
Derfor har denne kampagnes store
udfordring for mig været et nyt vægtsystem, der svarer til de standarder, der
gælder på de øvrige nordiske fabrikker.
Til at begynde med gav det lidt besvær,
men da begynder-vanskelighederne var
overstået, gik det glat. Vognmændene
lærte hurtigt at bruge vægten.
− Den gode roehøst hos de finske dyrkere
var bestemt et højdepunkt. Og for mit eget
vedkommende vil jeg igen nævne den nye
vægt som en vigtig begivenhed.
− Jeg har lært meget i denne kampagne,
fordi jeg havde nye opgaver. Den erfaring,
jeg nu har opnået, betyder, at jeg i næste
kampagne kan gøre en endnu bedre
indsats.

92.000 tons

Svensk rekordhøst gav lang kampagne
Örtofta stoppede som den sidste fabrik
efter at have modtaget 2,5 mio. tons roer
138 døgn er, ifølge fabriksdirektør Bengt
Högberg, den længste kampagne i nyere tid.
Lørdag 7. februar var det slut. Og Örtofta
sluttede på toppen.
To store investeringer i damptørrer og kontinuerlig kogning ændrede så meget på udstyr
og processer, at starten blev udfordrende.
Men da først indkøringen var på plads, gik det
rask afsted. Og fabrikken holdt både tempo og
sukkerkvalitet på højt niveau kampagnen ud.

indkørt, gav den store energibesparelser og
stabil drift. Damptørreren krævede også en
vis indkøring, men siden starten af december
kørte den stabilt og bidrog også til at spare
energi. Problemer med en fordamper betød
dog, at damptørreren må lukkes ned i januar.
– Hvis bare sukkerindholdet i roerne havde
været højere, havde vi fået et endnu flottere
resultat på energiforbrug pr. ton sukker, end
vi fik, noterer Bengt.

Meget nyt at lære

2,5 mio. tons roer

– Operatørerne i sukkerhuset har virkelig
formået at håndtere det nye og ukendte med
kontinuerlig kogning, siger produktionschef
Jan Stenzelius. De har haft meget nyt at sætte
sig ind i. Gunther Sittel fra Nordzucker i
Braunschweig og eksperterne fra T&I var god
støtte for os under indkøringen.

Örtofta endte med ca. 390.000 tons sukker.
Resultatet har været større før, men roearealet
er blevet mindre. Til gengæld var der en stor
roehøst. I alt modtog fabrikken godt 2,5 mio.
tons roer.
Stor roemængde, lavere sukkerindhold og
nyt udstyr er en cocktail, der betyder lang
kampagne.
Jan: – Vi har været heldige, at roekvaliteten
var god hele vejen. De sidste roer, der har

Har sparet meget energi
Da den kontinuerlige kogning først var
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138 døgn

SÅDAN VAR VORES KAMPAGNE I ÖRTOFTA

ligget længe i kule, kan være vanskelige,
men landmændene har gjort et godt arbejde,
ligesom der er leveret en flot indsats på
fabrikken. Vi vil huske 2014 som en lang,
men også ganske veludført kampagne.
Nu ser vi frem til at få det fulde udbytte af
udstyret fra dag 1 i næste kampagne.

HANNA ELF

MALIN PALM

IRENE LEANDER

Hanna blev i 2014 ansat som procesingeniør. – Sukker er en helt ny
branche for mig, så i kampagnen var
jeg med lidt over det hele for at få
indblik i processerne.
– Energi er mit primære arbejdsområde. Her er en sukkerfabrik jo
super spændende, fordi den bruger
så meget energi.
– Örtofta er ekstra interessant, da
vi i denne kampagne har fået kontinuerlig kogning og damptørrer.
Det er to projekter, som reducerer
vores energiforbrug kraftigt.

Malin har i otte år overvåget sukkerhuset. – Den kontinuerlige kogning
var selvfølgelig den store nyhed i år.
Vi, som overvåger anlægget, besøgte
inden kampagnen fabrikken i
Nordstemmen i deres saftkampagne
og fulgte over nogle dage, hvordan de
kørte deres anlæg. Det havde vi stor
nytte af.
– Vores egen indkøring gik fint, men
det er en meget anderledes proces. De
fem kamre i kogeapparatet skal på skift
renses hver 10. dag, og det tager seks
timer hver gang. Den arbejdsgang skal
man lige vænne sig til.

Irene arbejder i kedelhuset.
– For mig og kollegerne var den nye
damptørrer en kæmpe forandring.
Det var en spændende og sjov
opgave at være med til at få et så stort
og helt nyt udstyr indkørt.
– I starten havde vi en del udfordringer med småting, der skulle
justeres. Nogle gange måtte vi prøve
os frem, men vi lykkedes med at
holde den kørende. Og da den først
kom i stabil drift, gik det over al
forventning. Så næste kampagne
bliver rigtig god – bare vent og se!
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Tre

til Hartwig Fuchs
1. Priserne er lave, markedet presset. Vores
svar er forandring og forøget effektivitet.
Kommer det til at fungere?
Hele branchen er i en svær fase. Der er
betydelige mængder i overskud på markedet,
og den skærpede konkurrencesituation, vi
forventede ville komme i 2017, er allerede sat
ind. Vi forventer, at priserne vil stige igen,
men de vil svinge betydeligt mere fremover
og være mere afhængige af verdensmarkedet.
Derfor skal vi være i stand til at overleve
økonomisk i længere perioder med et lavere
prisniveau. Der er kun én løsning: At vi
foretager omkostningsbesparelser på både
kort og langt sigt og tilpasser vores processer
til kundens behov.
2. I slutningen af sidste år fik vi en ny organisationsstruktur. Hvordan hjælper den os med
at blive hurtigere og mere kundeorienteret?
Den nye struktur giver mulighed for ét samlet
Nordzucker. Det, der af ledelsen altid kaldes
"One Company". Den nye struktur forenkler
planlægning, både af investeringer, vedligehold og arbejde. Det giver mulighed for
større fleksibilitet og bedre koordinering på
tværs af funktioner, lande og lokationer.
Dertil kommer viljen til forandring. Vi må
blive bedre til at forstå, hvad "konkurrence"
vil sige og involvere os i den. Sådan bliver vi
bedre og hurtigere til at reagere på
kundernes behov og ønsker. Her har hver
enkelt et ansvar, uanset hvor han eller hun
befinder sig i virksomheden.
3. Skal vi forvente, at der i sidste ende skal
lukkes fabrikker eller fyres medarbejdere?
Som Nordzuckers ledelse har vi et ansvar over
for vores aktionærer. Vi skal sørge for at opretholde virksomheden og køre den rentabelt.
Vores effektiviseringsprogram FORCE skal derfor analysere alle omkostninger i funktioner
og områder og gennemgå alle parallelle processer og arbejdsgange.
FORCE er ikke sat i værk for at nedlægge
stillinger eller fabrikker. Vi fortsætter dog med
at være åbne for mulige løsninger. Derfor vil
vi selvfølgelig også undersøge mulighederne
for nedlæggelse af stillinger. Alt, hvad der
bringer os nærmere målet om langsigtet at
blive en mere slank og konkurrencedygtig
virksomhed, bliver vi nødt til at overveje.

»

Vi skal være i stand til
at overleve økonomisk
i længere perioder med
et lavere prisniveau.

Flere team baner vejen til succes
Nordzucker forbereder sig på 2017: For at møde markedets udfordringer, skal vi blive hurtigere, slankere og mere effektive. En omfattende
forandringsproces er sat i gang. En række team har fået forskellige roller, der præsenteres her. Yderligere information om de enkelte team finder
du i MyCube.

Change! Team: Medarbejdernes medvirken er en vigtig forud-

Force Core Team: Force Core Team, ledet af Henning Thiem, er

sætning for, at noget kan ændre sig – forandring er chancen for

oprettet for yderligere at forbedre omkostningsstrukturen og for at

at være med til at skabe noget nyt. Change! Team, ledet af

optimere produktionen og ledelsesprocesserne. Med støtte fra

Christian Kionka, er ansvarlig for arbejdet med at ændre måden,

konsulentfirmaet A.T. Kearney er udviklet en proces, der omfatter alle

som vi arbejder og agerer på i virksomheden.

funktioner og lokationer, og som kan rumme mange forskellige
løsninger.

Vores værdier

Ny
organisationsstruktur

Change!

FORCE

6 nøglebudskaber

Focus on Realizing
Company Efficiencies

Change Team

Value & Change!
Sounding Board

FORCE
Core Team

Centrale
navigatører

Værdiambassadører

Lokale
navigatører

MEDARBEJDERE
Value & Change! Sounding Board

Lokale navigatører: Som kontaktpersoner

Centrale navigatører: De centrale naviga-

Er et udvalg, der blev oprettet sidste år som

i det daglige arbejde er de lokale navigatører

tører er blevet trænet i lean management-

virksomhedens sparringspartner i værdi-

til rådighed som dialogpartnere i forandrings-

metoder og arbejder på tiltag for at øge

processen. Udvalget støtter netværket af

processen. De følger dermed vores strategi

effektiviteten sammen med kolleger i

værdiambassadører i deres arbejde og finder

om, at optimering skal ske indefra. De lokale

Nordzuckers funktioner og lokationer.

og afprøver nye værktøjer og ideer til

navigatører endnu ikke er udpeget.

De arbejder nu i forskellige pilotprojekter.

værdiprocessen. Udvalget støtter nu også
Change! Team for at sikre, at vores værdier er
fast forankrede i vores forandringsproces.
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Masser af finsk
sirup til Rusland

Timo Piilola ved præsentationen
af vores produkter i Minsk.

Eksporten fra Finland til Rusland var livlig
sidste år. Den største eksportartikel var
bagerisirup med 1,3 millioner kilo i 2014.
Alene i november blev der sendt 15 lastbiler
med bagerisirup af sted til Rusland.
Eksporten sker i samarbejde med den finske
koncern Leipurin. Det første parti sirup på
fem kilo blev sendt til Leipurins prøvebageri i
Sankt Petersborg i 2007. Siden er eksporten
vokset støt, og nu har den bagerisirup, der
eksporteres til Rusland, endda sit eget varemærke.
Leipurin samarbejder tæt med finske og
russiske bagerier og har vores bagerisirup
med i mange opskrifter. Salgs- og produkt-

udviklingsspecialist Timo Piilola
har deltaget i mange arrangementer, hvor vores produkter er blevet
præsenteret. Senest var han med
til i åbningen af Leipurins nye
prøvekøkken i Minsk.
– Det er en stor fordel, at vi er tæt på
kunderne. Vi får
konstant feedback fra dem
vedrørende vores produkter, så vi
kan matche kundernes
behov, fortæller Timo.

Jelgavas Cukurs vender
tilbage til Baltikum
Efter at været blevet fremstillet i Sverige i en årrække vender vores særlige storkornede sukker –
Jelgavas Cukurs – tilbage til Baltikum, hvor det
skal produceres på fabrikken i Kedainiai.
Jelgavas Cukurs er en type roesukker, der
historisk set er blevet produceret i Letland, hvor
det var meget værdsat og efterspurgt.
Efter at den lettiske produktionen af sukker
stoppede, er varemærket og sukkertypen videreført med produktion i Arlöv.

Proces testet i Kedainiai
Efter forespørgsel fra Salg om muligheden for
at fremstille de store, flotte sukkerkrystaller
regionalt har Kedainiai og T&I med testet, om det var muligt at køre en langsommere krystalliseringsproces på anlægget dér, med godt resultat.
– Vi er meget tilfredse med det nye lokalt produceret storkornede sukker,
som er resultatet af en fælles indsats mellem Salg, Kedainiai og T&I, siger
Niels Vad Sørensen, der er salgsansvarlig for vores detailprodukter på det
østeuropæiske marked.
– Indtjeningen bliver nu større, da vi sparer både logistik og raffineringsomkostningerne, og vi kan styrke varemærket med den regionale produktion.

