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Ute i världen händer mycket som kan få effekt på sockerpriset. Vad som sker i 
stora sockerländer som Indien och Brasilien kan få stor inverkan även om Europas 
marknad till viss del skyddas av handelstullar. Än mer skyddad är på sätt och vis 
den svenska marknaden, eftersom vårt svenska socker företrädesvis förbrukas i 
Sverige.  

I världen har prognosen för innevarande års sockerproduktion höjts till att vara 
den hösta sedan 2017/18. Dessutom kan den ekonomiska situation som stora delar 
av världen befinner sig i komma att påverka våra konsumtionsmönster av socker 
neråt. Detta skulle få effekten att de lager som varit låga åter byggs upp. 

I EU har för första gången sedan avregleringen 2017 det genomsnittliga 
försäljningspriset på socker överstigit 500 euro/ton. Detta är en ökning med 25 % 
jämfört med samma tid förra året. Samtidigt får vi rapporter om att de kontrakt 
som skrivs för kommande affärer (sockerår 2022/23) görs till högre priser, vilket 
tyder på att det genomsnittliga försäljningspriset kommer fortsätta öka ett tag 
framöver. Få affärer görs till spotpris, men för de som görs är priserna mycket 
höga. Höga sockerpriser i EU är givetvis bra, men får också effekten att det kan 
vara intressant för industrin att importera råsocker för raffinering från andra delar 
av världen i större utsträckning än normalt. 

Att industrin kan göra bra affärer på socker är en förutsättning för att de ska 
kunna betala ett högt betpris även kommande år. Kan bra sockerpris dessutom 
kombineras med att fabriken fortsätta avverka betor med hög och jämn fart, 
denna och kommande kampanjer, skapas förutsättningar för att Nordic Sugar ska 
kunna leverera bra resultat kommande år.  

Ett annat sätt att, som betodlare, följa sockermarknaden är med terminskontrakt. 
I årets andra nummer av Betodlaren fanns en artikel med erfarenheter från 
England där odlare erbjudits terminskontrakt för sina sockerbetor. Till kommande 
säsong testas en liknande modell i Danmark. Danska odlare ges nu möjlighet att 
teckna ny areal till terminskontrakt eller konvertera redan tecknad areal till 
terminskontrakt. Betodlarna följer utvecklingen av denna prismodell för att se om 
det är något som även kan vara intressant för svenska betodlare i framtiden. 
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