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Lovande marknad, men utmanande förhandlingsprocess 
Betfröna är i marken och många betor har dessutom tittat upp. Varje vår fascineras jag 
lika mycket av kraften och potentialen som finns i fröna. Tanken på att inget begränsar 
fröets potential vid säsongens början är både inspirerande och utmanande. En stor del av 
potentialen är upp till odlaren att förvalta, men ramarna för vad som är möjligt begränsas 
givetvis av de förutsättningar som t.ex. väder och vind sätter. Låt oss hoppas att ramen 
blir generöst tilltagen 2022 så att en stor del av potentialen kan utnyttjas. 

Tyvärr är inte den omvärld vi lever i lika fascinerande. Pandemin gör sig fortfarande 
påmind i delar av världen och kriget vi nu upplever på relativt nära håll skapar osäkerheter 
och utmaningar i vår vardag. Dessa oroligheter gör sig också påminda i vår bransch. 

Osäkerheten kring energitillgången ökar priset på etanol. I Brasilien har säsongen precis 
börjat, men de höga priserna på etanol indikerar att den brasilianska sockerproduktionen 
kommer minska med några procentenheter till fördel för etanolproduktionen. Några 
procentenheter kan låta lite, men när det gäller stora sockerproducenter som Brasilien får 
det effekt på marknaden och världslagren som redan är mindre än vanligt beräknas 
minskar ytterligare. 

Sett till Europa är de allra flesta betorna sådda. Starten har varit bra i de flesta länder, men 
den totala arealen förväntas minska något. Konsumtionen förväntas samtidigt öka något i 
Europa på grund av flyktingströmmarna från Ukraina. Ukraina är i normalfallet 
självförsörjande på socker, men har ingen större export. I år förväntas produktionen 
minska och mycket av konsumtionen hamnar i andra europeiska länder.  

En minskad areal i kombination relativt låga ingångslager och en förväntad ökad 
konsumtion gör att stora sockerförbrukare är intresserade av att säkra tillgången. Detta 
innebär i sin tur att spotpriserna på europeiskt socker är rekordhöga med 
toppnoteringar på 750-800 euro/ton. Antalet affärer som görs till dessa priser är dock 
begränsat. Det mesta sockret säljs i långa kontrakt som förhandlades förra sommaren då 
priserna låg mycket lägre. Eftersläpningen gör att det senaste europeiska snittpriset är 
betydligt lägre än de spotpriser vi nu ser, och ligger på 441 euro/ton (februarinotering). För 
många av innevarande sockerårs kontrakt kommer förhandlingarna komma igång i slutet 
av våren, men det geopolitiska läget kommer med all säkerhet påverka hur dessa 
kommuniceras. Efterfrågan på socker är dock hög vilket bådar gott för 
prisutvecklingen. 

Detta är givetvis något vi på Betodlarna har med oss in i våra förhandlingar med Nordic 
sugar. Förhandlingarna pågår och både kostnadsökningar för odlingen, 
sockermarknadens utveckling och världsläget är viktiga delar för att nå attraktiva kontrakt 
med bra villkor och priser.    


