
Betpris 2019 

Ett genomsnittligt sockerbetspris för innevarande kampanj kommer att vara någonstans kring 

300 kronor per ton. Läs vidare nedan. 

 

Kontraktsbetor 

Betpriset består av många olika beståndsdelar. 

Utgångspunkten är ett baspris vid 17 % sockerhalt. 

Sockerhaltsregleringen innebär +/- 9 % på baspriset för varje procent upp eller ner på sockerhalten. 

Det sockerhaltsreglerade baspriset är i euro och utfallet i svenska kronor avgörs av valutakursen i 

september. 

Vidare finns det ett antal beståndsdelar som påverkar slutpriset oberoende av valutakurs. Dessa är: 

Tidiga tillägg 

Sena tillägg 

Internförsäkringen 

Renhetsbetalning 

Provtagningsavgift 

Odlarkostnad för transport av orenheter 

Odlarkostnad för transport över 80 km 

I genomsnitt betyder dessa delar ca 7 kronor per ton betor, men stora variationer mellan odlare kan 

förekomma.  

Ersättningen för täckning med TopTex finns inte med i beräkningarna. 

 

I tabellen nedan finns två scenarier 

För det första normalläget 

Betpris vid normal betkvalitet (17,25 % sockerhalt, 90 % renhet) och en normal kampanjelängd  

(d v s 15 september – 13 januari). 

Begreppet ”normal betkvalitet” var det kända femårsgenomsnittet vid tidpunkten då avtalet ingicks 

mellan Betodlarna och Nordic Sugar, d v s år 2018. 

 

För det andra ifall sockerhalten blir 16,5 i stället för 17,25. Summan av alla andra tillägg och avdrag 

har hållits oförändrad 

För innevarande kampanj blir sockerhalten sannolikt lägre än de kalkylerade 17,25 procenten.  

De tidiga tilläggen blir lägre än normalt, då kampanjen startade sent. Å andra sidan kommer de sena 

tilläggen att bli högre än normalt. 

Var renheten hamnar i år vet vi ingenting om. 

Neutralpunkten är 89,5 % i renhet. Varje procent upp eller ner från denna betyder 5 kronor per ton 

betor. (För 2020 och framåt är detta ändrat till 2 kronor.) 



 

 

 

 

 Ett års fastpris  1 EURO = 10,6974 SEK 

 ”Normalt” I svenska 
kronor 

Om 16,5 %  
sockerhalt 

I svenska 
kronor 

Baspris vid 17 %  28,71  28,71  

Sockerhaltsreglering 0,65  -1,29  

Sockerhaltsreglerat 
baspris 

29,36 314 27,42 293 

     

Summa tillägg och 
avdrag 

 7  7 

     

Totalt medelpris  321  300 

 

 

 

Överskottsbetor 
 

För 2019 är det fullt kontraktsbetpris upp till 105 % av kontrakterad volym. 

Därutöver är baspriset (vid 17 % sockerhalt) 25,18 euro. D v s betpriset ”på sista raden” blir 

cirka 40 kronor lägre än det för kontraktsbetor. 

Nordic Sugar betalar transporten (upp till 80 km). 

Betalning sker i Betuppgörelsen i juli månad 2020. 

 


