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För första gången sedan torråret 2018 kommer Örtofta att stänga grindarna i 
januari. Tyvärr beror det inte på ökad kapacitet från brukets sida utan det är 
”exporten” av betor till Danmark som har kortat ner den svenska säsongen med 
knappt tre veckor, samtidigt som den danska säsongen förlängts med ca två 
veckor. 

Denna lösning har Nordic Sugar skött mycket smart och bra. Lastningen har 
fungerat perfekt och inga klagomål har framkommit till Betodlarna från 
levererande lantbrukare.  

Ett år som detta med en riktig köldsmocka i december, hade det inte varit kul 
med en kampanj in i februari. Vi ser nu att frostskadorna ökar i provtvätten varje 
dag, enbart TopTex har varit för lite att mota kylan. Kampanjen beräknas i nuläget 
avslutas i mitten av januari vilket troligtvis gör att vi klarar oss från havererade 
stukor. 

Våra kollegor i Danmark hade också rejäl kyla men där är plast på stukorna ytterst 
sällsynt, vilket märks nu då båda bruken går trögt trots tillsatser med kemikalier. 
Känns lite tungt att danskarna får ta den största frostsmällen. 

Örtofta har klarat sig från större haverier, men har svårt att få upp farten längre 
perioder. Detta problemet, som innebär förskjutningar av leveransplanerna, är 
väldigt irriterande för oss odlare och måste prioriteras från Nordic Sugars sida. 

Vi ser ett år som detta att långa kampanjer är riskfyllt för oss odlare. Nästa säsong 
lär bruket öppna tidigare dels för att slippa en sen kampanj som är dyr för Nordic 
Sugar, men även för att utnyttja ånga från Kraftringen som finns tillgänglig innan 
kylan sätter stopp för leveranser. 

Säsongens glädjeämne är den fina sockerhalten som kommer att landa runt 
18,25%. Ekonomiskt innebär det ett tillskott på priset med över 11 %! Det är första 
gången som den genomsnittliga sockerhalten överstiger 18 % sedan 2005. Då var 
sockerskörden 8,9 ton/ha vilket ska jämföras med årets beräknade på 11,5 ton/ha. 

Även renheten lyser upp i vintermörkret, vi landar troligtvis över 90 % vilket senast 
hände 2014. De senaste årens problem med sönderspolning av betmaterial i 
provtvätten har inte försvunnit, men vi upplever att problemet har minskat 2022. 
Vi ser fram emot den nya provtvätten som enligt överenskommelse ska vara på 
plats till kampanjstart 2024. 


