
 

 
Betodlarnas månadsbrev – Maj 2022 

Signerat Lars Bäksted, Styrelseledamot 

 

Vi gjorde precis som vi lärt oss men lyckades inte helt ändå. Den perfekta såbädden ena 
året kan var rent kass året därpå. Resonemanget efter året trista upplevelser kring 
omsådd av betor får inte medföra att vi framöver senarelägger betsådden för att undvika 
skorpbildning och packad såbädd. Lärdomen vid tidig sådd i mars månad bör i stället 
bli att inte så för djupt, att undvika allt för fin struktur i såbädden samt att pausa 
sådden i god tid om det utlovas stora regnmängder. 80 % av potentialen i betskörden 
finns i etableringsfasen och det behöver inte bli sämre för att den görs i mitten på mars 
månad. ”Först sådda betfält ger alltid bäst avkastning, det slår sällan (aldrig) fel”  

Som ordförande för LRF Växtodling läggar jag, tillsammans med Växtodlingsdelegationen, 
en del tid på att bevaka, analysera och slutligen försöka påverka gemensamma policys 
och ställningstagande inom LRF. Många duktiga och engagerad medarbetar inom LRF 
gör ett fantastiskt jobb kring att samla in information, presentera och följa upp 
problemställningar och inte minst publicera beslut som görs inom organisationen. Det 
som senaste tiden har engagerat LRF mest är att följa och analysera följderna av kriget i 
Ukraina. Ett krig som har förstärkt utvecklingen av priser på energi och insatsvaror. Det 
har slutligen mynnat ut i ett ekonomiskt hjälppaket ”Krispaketet” från staten. Ett annat 
hett ämne inom LRF är beslutet om den nya CAP-reformen, 2023-2027. Sverige har skickat 
sitt förslag till Bryssel, men fått backning på flera punkter. Inte så lätt med en gemensam 
jordbrukspolitik för hela Europa och kanske inte heller så lätt för EU-kommissionen att 
förstå vilka stödordningar och regler som fungera bäst inom svenskt jordbruk. 
Förhoppningen är att Regeringen ändå får gehör för sitt förslag som i botten bygger på 
förslag från LRF och Jordbruksverket.  

”Carbonfarming” är ett nytt ord att lära sig. Det kan översättas till ”jordbruk med fokus på 
inlagring av kol” i marken. I debatten kring hur vi får åkermarken att absorbera mest 
möjligt av den CO2 vi människor producerar har det upptäckts att ”kolet”, 
nerbrytningsprodukten från t.ex. plantrester, kan absorbera stora mängder CO2. För oss 
som jobbar med jordbruk kan det känns som ”gammalt vin på nya flaskor”, vi myllar 
redan ner mycket halm, odlar mellan-/fånggröda och tillför organisk gödsel. Utmatningen 
för jordbruket framöver blir att få betalt för den positiva miljöinsats vi bidrar med 
genom kolinlagring. Tillsammans med andra nordiska länder jobbar LRF på att ta fram 
affärsmodeller. Även inom den europeiske lantbruksorganisation Copa Cogeca jobbas det 
intensivt för att kolinlagringen inte skall bli en obligatorisk insats som jordbruket skall 
bidrag med utan att få ersättning för insatsen man gör. 

Sedan Ida skrev senaste månadsbrevet har förhandlingen kring betpriset 2023 inte blivit 
mera konkreta. Vi har träffat Nordic Sugar och de är medvetna om den hårt pressade 
betkalkylen med nuvarande priser och utmaningarna detta medför inför 2023. Ingen lät 
situation för industrin heller som har sina utmatningar, speciellt kring energikostnader. 
Alla kring förhandlingsbordet är dock positiva till att hitta lösningar för att 
upprätthålla betarealen och hålla full produktion på Örtofta 2023. 


