
 
 

Från kilo till ton 
 
När man ska sätta sig ner och skriva något så går det ibland lätt och ibland är det lite trögt. 
Häromdagen hade jag en sådan dag då texten flöt på bra och det blev fort några stycken 
skrivna. Men jag blev avbruten av något och lämnade datorn och givetvis glömde jag att 
spara och vips hade datorn stängt ner och något hänt och texten borta – ja då är det bara till 
att börja om och försöka komma in i det där flowet igen! 
 
När vårbruket är över och spannmålen växer på och det blir grönt och fint så är betfältet 
fortfarande svart. Men sen sätter betorna fart och det blir grönare och grönare. Härligt! 
Etableringen blev tidig och vi fick ett medelsådatum runt 3 april, vilket är mycket bra. Tyvärr 
blev såbädden i många fält lite torr och andra generationen betor grodde inte förrän efter 
valborgsregnet. Trots detta ser de flesta fälten bra ut och vi fick tidig radtäckning runt 10 juni 
i många fält. Tillväxten är bra, vi har fått svalare väder med regnskurar där det kommit regn 
på de flesta platser. De få kilo betfrö vi sådde för några månader sedan per hektar håller på 
att utvecklas till runt 65 ton färdiga sockerstinna betor. Fotosyntesen är en makalös manick! 
 
Det branschavtalet vi är inne i nu löper på utan slutdatum och vi håller på att förhandla om 
eventuella justeringar i det samt betpriset för odling 2021. Viktigt för oss odlare är ju att 
sockerbetor är en långsiktigt stabil och lönsam gröda så vi kan göra investeringar i odlingen. 
Som bekant är sockerbetor den gröda som växer länge på hösten och ligger sedan lång tid 
lagrad utomhus med alla de risker det innebär. Vi odlare måste få en bra ersättning för den 
risken vi tar och sentilläggen har höjts till kommande kampanj från 1 kr/ton till 1,5 kr/ton per 
dygn fr o m 1 januari. Denna förändring ger Nordic Sugar incitament att se till att ha Örtofta 
Sockerbruk i bra skick och starta i tid så kampanjen flyter på smidigt och lätt – vi får se vad 
som händer om några månader! 
 
Nordic Sugars bokslut för senaste verksamhetsåret är ännu inte fastställt vid Nordzuckers 
generalförsamling, men det är säkert ingen upplyftande läsning. Koncernen har gjort stora 
neddragningar i samband med omstruktureringar och tagit engångskostnader. Det låga 
sockerpriset påverkar också resultatet negativt. Den föregående kampanjen 2019 i Örtofta 
var ju heller inte något som lyfte resultatet precis. Kampanjen blev cirka 1 månad längre än 
planerat med mycket strul i fabriken vilket innebar lägre sockerutbyte, högre kostnad för 
inköp av betor, högre personalkostnader, mera/högre ombyggnadsinsatser, m m. Totalt sett 
en dyr kampanj för Nordic Sugar. 
 
Med hopp om en fortsatt lagom sommar med ömsom bad och ömsom regn så kommer 
denna betskörd att bli kanonfin. 
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