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Undertecknad har avverkat sitt första år som anställd i föreningen. Ett spännande år med 
många nya möten och mycket nya erfarenheter. 

Året har givetvis präglats av situationen i vår omvärld. Med jämna mellanrum sedan 
februari deltar jag på möten med LRF där vi får information om läget, men också får göra 
inspel om hur vår bransch påverkas, både direkt och indirekt, av oroligheterna i Europa.  

Jag har under året också fått möjlighet att sätta mig in i och bekanta mig med kollegor 
runt om i framförallt Europa, men även globalt. Vid dessa möten är det slående att vi alla 
står för ungefär samma utmaningar. Oavsett om man är sockerrörsodlare i Sydamerika 
eller betodlare i Sverige ser man stora utmaningar med tillgången på växtskydd, stora 
krav från myndigheter och kostnaden för insatvaror. Dessutom engagerar diskussionen 
om kolinlagring och vår roll i denna. Även vår gemensamma lobbyorganisation, CIBE, 
jobbar mycket med dessa frågor. Dessutom jobbar CIBE med de handelsavtal som 
påverkar importen av socker till Europa. Socker som importeras till Europa bör produceras 
på ett sätt som motsvarar de krav som ställs på europeisk betodling och 
sockerproduktion. 

För att även det lilla betlandet Sverige ska beaktas i de beslut som fattas på svensk och 
europeisk nivå förser jag kontinuerligt både CIBE och LRFs representanter med underlag 
och information som stöttar deras arbete i olika sammanhang såväl i Sverige som i 
Bryssel. 

På hemmaplan ser betåret ut att landa på en sockerskörd som ligger nära 5-års 
medelvärdet. ”Tack vare” lite lägre rotskördar och, framförallt, bettransporterna till 
Danmnark har vi också en kampanj som för första gången på flera år ser ut att sluta redan 
innan januaris månadsmitt. Efter föregående veckas kyla kan det vara länge nog för de 
betor som ska levereras sist. Låt oss hålla tummarna för jämt och svalt väder den närmsta 
månaden för både betodlare och sockerbrukets skull. 

Ta dig tid under vintermånaderna att reflektera över odlingsstrategier och utvärdera 
utfallet. Var ligger den största potentialen i din odling? Finns intressanta strategier som är 
möjliga att testa? Träffa kollegor, utbyt erfarenheter och låt er inspireras av varandra! 

Slutligen vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott slut på detta betår. Nästa år 
bjuder med all säkerhet på nya utmaningar, men också nya möjligheter. Vi har ett betpris 
som i förkalkylerna är hoppfullt, vi har en sockermarknad i Europa som är fortsatt god, vi 
har över 100 betodlare som förkovrar sig i kursen ”När kunskap växer betan” och, som en 
före detta kollega ofta sa; ”för varje dag som går närmar vi oss en ny rekordkörd”… 

 


