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Signerat Jacob Bennet, styrelseordförande 

Med omvärlden i fokus 
Ett omskakande år i Europa med invasion av Ukraina och en tillnyktring efter pandemin 
har lett till en inflation som vi inte sett sedan 1900-talet. Centralbanker runt om i världen 
höjer styrräntor till nivåer vi inte upplevt på mycket länge. Detta är ännu ett bevis på hur 
känsliga och påverkade vi är av vår omvärld. 

Under pandemin stängdes gränser med stora begränsningar, inte minst för möten med 
kollegor och samarbetspartners. Styrelsen sätter därför nu fokus på att åter knyta 
kontakter såväl inom Sverige som över gränserna. Vi är en liten förening och vårt arbete 
bygger på att finnas i nätverk med kunskap för att stödja och marknadsföra svensk 
betodling.    

I Sverige levererar vi betorna till Nordic Sugar (f.d. Danisco Sugar) som sedan år 2008 ägs 
av tyska sockerkoncernen Nordzucker (www.nordzucker.com). Nordzucker (NZ) är, efter 
kollegan Südzucker, Europas största sockerindustri och ägs av tyska betodlare. NZ har 
dotterbolag och fabriker, förutom i norra Tyskland (och Sverige), i Finland, Litauen, 
Danmark och Polen. Man äger även Mackay Sugar i Australien där man processar råsocker 
från sockerrör. Detta sammantaget gör NZ till en global och viktig spelare på 
sockermarknaden. 

NZ har, utöver stora investeringar i Örtofta, också genomfört stora kostnadsnedskärningar 
som en följd av den krympande lönsamheten som avregleringen år 2017 medförde. Idag 
är det vår bedömning att företaget är e av de finansiellt starkaste sockerindustrierna och 
har en konkurrenskraftig plattform för att möta framtiden. Därför var det extra kul att 
styrelsen för moderbolaget bjöd ner Betodlarnas styrelse för en diskussion om framtiden i 
såväl Sverige som Europa. 

 

http://www.nordzucker.com/


 
Mötet tog sin plats på Nordzuckers huvudkontor i Braunschweig i norra Tyskland, inte 
långt från Hannover. Vi träffade CEO Lars Gorrisen och hans kollega Alexander Godow 
(COO) som tillsammans med ledningsgruppen styr Nordzucker koncernen. 

Ett uppskattat möte där vi diskuterade framtiden för europeisk och svensk betodling, där 
det inte råder någon tvekan om att NZ koncern ser positivt på sin sockerproduktion i 
Sverige. 

Några av de faktorer som visar på stor tilltro till svensk sockerproduktion är: 
- De stora investeringar som är gjorda i Örtofta och som sätter en ny standard på 

många områden 
- Den historiskt starka svenska inhemska sockermarknaden 
- Ett stabilt klimat (jfr övriga Europa) 
- Mindre utmaningar med insekttryck och andra pesticid relaterade problem  

Men det finns också utmaningar som man jobbar för att förbättra, t.ex.  
- Stabil och bättre produktion i Örtofta 
- Ökade skördar hos våra medlemmar i Sverige 

Sedan Alexander Godow kom in i bilden sätter ledningen ett mycket stort fokus på Örtofta 
och att få upp produktionen. Redan 2023 från 14 000 till 16 000 ton betor om dagen.  

Örtofta har en hög prioritet från NZ sida just nu, precis som vi inom föreningen sätter en 
hög prioritet på att få upp de svenska skördarna. Vårt 5-årssnitt ligger nästa 1,5 ton socker 
per hektar efter Danmark som är ett land som också erbjuder ett starkt alternativ när NZ 
gör strategiska planar inför framtiden. För att vara med i framtiden måste vi därför bli 
bättre på att skörda socker på våra värdefulla hektar! 

I Sverige får vi en ny provtvätt i Örtofta, ett ämne som också fanns på agendan vid ett 
besök på sockerbruket i Clauen under styrelsens Tysklandsresa.   

   

Tvätten som studerades och motsvarar den som ska byggas på Örtofta håller ”europeisk 
och NZ standard” och är betydligt mer automatiserad än vår nuvarande tvätt. Vi ser därför 
framemot att följa arbetet med den nya provtvätten i Örtofta som står klar till kampanj 
2024. 

Slutligen vill jag tack NZ styrelse och ledningsgrupp för en riktigt trevlig resa och bra 
diskussioner. Vi ser framemot att utveckla den svenska sockermarknaden tillsammans 
med er alla! Till Er medlemmar ser jag framemot ett se Er alla på stämman på torsdag! 


