
Högre betpris 2022 

Nordic Sugar och Betodlarna har kommit överens om priser och kontraktsvillkor för 2022. 

Ett gynnsamt marknadsläge och fortsatt god efterfrågan på svenskt socker, gör att Nordic 

Sugar och betodlarna kommit överens om en påtaglig höjning av betpriset inför 2022. I 

erbjudandet ingår ett marknadstillägg för nya kontrakt som tecknas inför 2022. Tillägget 

utbetalas till de odlare som odlar betor 2022 i en omfattning som motsvarar minst 80 % av 

arealen 2021. Överstiger arealen 90 % blir marknadstillägget ännu högre.  

Marknadstillägg i nytecknade kontrakt inför 2022 

Kontrakterad areal ≥ 90 % 1,8 €/ton betor 

Kontrakterad areal 80 – 89,9 % 1,4 €/ton betor 

 

”Efter ett par år med oförändrat betpris, känns det bra att kunna erbjuda ett marknadstillägg 

inför 2022 som ger en rejäl prishöjning, så att betorna bibehåller sin konkurrenskraft och 

fortsätter vara en självklar del i sydsvensk växtföljd”, konstaterar Anders Rydén, chef för 

Agricenter Sverige. 

Betpris för ettåriga kontrakt med fast pris, vid oförändrad kontraktsvolym 

 

Konstruktiva lösningar 

”Vi har lyssnat på våra medlemmar i många frågor och fört samtalen vidare till Nordic Sugar, 

där vi nått konstruktiva lösningar”, konstaterar Betodlarnas ordförande Jacob Bennet och 

fortsätter: ”Om kampanjeslutet skulle bli efter den 25 januari bidrar Nordic Sugar med 100 

000 kr extra per dag (dock maximalt 1 000 000 kronor) till interförsäkringen. Detta visar att 

Nordic Sugar tar ett extra ansvar vid mycket långa kampanjer, vilket har varit ett önskemål 

från många odlare.” 

”En stor andel av våra medlemmar levererar sina betor vid ett leveranstillfälle. Många har 

uttryckt oro den gång man hamnar sist i leveransperioden och därmed har hela betmängden 

kvar att leverera. Vår nya uppgörelse innebär att engångsleverantörer inte hamnar i 

leveransperiod 5, det vill säga sist i kampanjen, utan roterar i leveransperioderna 1-4. Även 

detta ser vi som en framgång i den nya uppgörelsen”, avslutar Jacob Bennet. 

Bättre likviditet 

Betalningsvillkoren anpassas till ny EU-lagstiftning, vilket innebär att alla betor 

fortsättningsvis avräknas till fullo under kampanjen. Detta bidrar positivt till likviditeten på 
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gårdsnivå och införs redan kampanjen 2021. Efter varje kalendermånad summeras och 

avräknas alla betleveranser och Nordic Sugar betalar ut 100 % av såväl grundpris, 

sockerhaltsreglering, tidiga och sena tillägg, renhetstillägg med mera. Den enda slutreglering 

som av förklarliga skäl sker efter kampanjen, är för de kontrakt som tecknats till rörligt pris 

samt eventuella utbetalningar från internförsäkring. Dessa belopp kan inte beräknas förrän 

kampanjen och Nordic Sugars räkenskapsår är avslutade. Alla andra utbetalningar sker 

alltså månadsvis under kampanjen.     

Årets kontraktsteckning 

Inför 2022 erbjudes två ettåriga kontrakt, ett med fast pris och ett med rörligt. Närmare 

detaljer om prismodellerna presenteras löpande under sommaren. Själva 

kontraktsteckningen är planerad att starta under andra halvan av augusti.  

 

 


