
God fortsättning! 

Vi kan nu lägga år 2020 bakom oss vilket nog också välkomnas av många. Pandemin har 

präglat vardagen, nyheterna och politiska beslut. Vi har all anledning att bitvis beakta det 

gångna året som ett förlorat år när världens ekonomi levt på lånade pengar. Men lantbruket 

har klarat året bra och den svensk livsmedelsförsörjningen har blivit en prioriterad fråga. 

Svenska livsmedel 

I en värld med mer protektionistisk retorik och där råvaror inte längre kan ses som ett 

garanterat överflöd har vi nu åter fått en viktig debatt kring självförsörjningsgrad och 

möjligheter till fler svenska livsmedel. En hälsosam diskussion där det tål att upprepas att 

sockret är en av de få råvaror där vi faktiskt kan visa upp en god självförsörjning. 

Sockret är ett gott exempel  

Sockret kan nu förtjänstfullt tjäna som det goda exemplet på hur man bygger en stark 

livsmedelskedja och få såväl svenskt som utländskt kapital att igen börja investera i våra 

livsmedel och inte som tidigare avveckla. Betodlingen kan visa upp ett starkt facit i 

diskussionerna om ökad självförsörjning och tjäna som ett gott exempel på hur man 

långsiktigt når en stabil självförsörjning, en diskussion vi gärna deltar i. 

Sockerpriset vänder uppåt 

På den internationella arenan har världens sockerskörd gått mot ett underskott trots en 

nedgång av konsumtionen p.g.a. pandemin som lett till nedstängda evenemang, resor och 

mycket annat där vi gärna unnar oss sötsaker. Även inom EU är skördeprognoserna inte i 

närheten av de senaste kampanjerna efter avregleringen, vilket också märks på priserna som 

håller emot det tryck nedåt som Corona annars hade gett sockerpriset. Lägre lager ger alltid 

ett stöd till stigande priser. Sockerpriset som drabbades hårt under vårens pandemivåg har 

nu återhämtat sig och visar återigen en styrka och tilltro till framtiden. 

Vår sockerkonsumtion är starkt sammankopplad till den ekonomiska utvecklingen och vårt 

levnadsmönster. Nedstängda restauranger, resmål och olika event som idrottsevenemang 

påverkar vår sockerkonsumtion negativt vilket också syntes på sockerpriset i våras.  

Nu har tilltron till framtiden kommit tillbaka och vi förväntar oss en mer normalisering under 

år 2021 vilket är glada nyheter för oss sockerproducenter, något som också börjar synas på 

de internationella sockernoteringarna. 

En ljus framtid 

När vi stängt kalendern för år 2020 är det lett att slukas av pandemins alla negativa effekter 

men vi har inom jordbruket fått ett större gehör för det vi producerar och vår existens. Det 

ger många nya möjligheter att ta med oss in i år 2021. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla betodlare och samarbetspartners för det gångna året i de 

prövningar vi fått ta oss igenom och ser framemot ett spännande år 2021 tillsammans. 
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