
 
 
 
Betpris och kontrakt 2021 
 
Betodlarna och Nordic Sugar har enats om priser och kontraktsmodeller inför 2021. Till 
nyheterna hör högre minimipris för betorna i en ny prismodell samt att alla kontrakt som 
tecknas inför 2021 kan berättiga till volymbonus.   
 
Med avtalet säkerställs en fortsatt attraktiv prisnivå på sockerbetor samt att det även 
framöver kommer vara lönsamt att vara betodlare i Sverige. ”Det känns bra att kunna erbjuda 
stabila villkor och priser inför de kommande åren, samtidigt som utbyggnaden av Örtofta 
fortsätter enligt plan”, konstaterar Anders Rydén, chef för Agricenter Sverige. 
 
”Avkastningsmässigt har sockerbetorna under årens lopp visat betydligt mindre fluktuation än 
andra grödor. Denna stabilitet i kombination med de avtalade betpriserna gör 
sockerbetsgrödan till en solid hörnpelare i den sydsvenska växtodlingen”, summerar Anders 
Lindkvist, generalsekreterare för Betodlarna. 
 
Ny prismodell 
En nyhet i avtalet är att minimipriset i det variabla 3-årskontraktet höjs till 29,25 EUR (vid 
normal betkvalitet) som sedan justeras uppåt om Nordic Sugar ABs rörelseresultat överstiger 
75 miljoner SEK. Modellen kombinerar ett konkurrenskraftigt minimipris med goda 
möjligheter till högre priser när sockerpriset går upp. 
 
En annan nyhet är att odlare som inte får volymbonus 2020 kan få det 2021, oavsett vilken 
kontraktstyp de tecknar till 2021. 
 
Priserna i följande prismodeller fortsätter vara oförändrade: 
 

 1-årigt fast pris 30,10 EURO (ca 313 SEK) per ton betor 
 

 3-årigt fast pris 30,35 EUR (ca 316 SEK) per ton betor 
 

 1-årigt variabelt pris 30,50 EUR (ca 317 SEK) vid EBIT-resultat på 175 miljoner i 
Nordic Sugar AB. 

 

 3-årigt variabel pris på 30,78 (ca 320 SEK) vid EBIT-resultat på 175 miljoner i Nordic 
Sugar AB. I denna kontraktstyp är det som en nyhet avtalat om ett minimipris på 
29,25 EUR vid ett EBIT-resultat under 75 miljoner SEK. 

 
Alla angivna priser gäller vid normal betkvalitet och vid normal kampangelängd.  
 
Volymbonus  
För de odlare som ökar sin kontrakterade areal med 10% från 2019 till 2021 är det möjligt att 
erhålla en volymbonus. Volymbonusen är på 0,5 EUR per ton betor som nytecknas på 
kontrakt till 2021. Det kan endast uppnås för kampanjen 2021 och gäller odlare som inte var 
berättigade till volymbonusen kampanjen 2020. Även nyodlare är berättigade till bonusen. 
 
Betodlarna och Nordic Sugar har dessutom kommit överens om att ändra beräkningen av 
antalet leveranstillfällen så att dessa framöver baseras på den areal som det är tecknat 
kontrakt på. 
 
Nordic Sugar räknar med att öppna kontraktsteckningen i slutet av augusti eller i början av 
september. Mer information om detta kommer i början av augusti. 
 
 


