Ännu en lång kampanj
Om bruket stänger efter den 5 februari, blir årets kampanj den längsta någonsin. Det är tredje
gången i Örtoftas historia som avslutningen sker i februari. Tidigare har det inträffat 2014 och 2019.
Årets långa kampanj beror nog bl a på ett eftersatt underhåll av bruket. Tre interna strömavbrott och
en vital massaskruv, vilken har havererat fem gånger, är det som påverkat mest. Detta medför ofta
följdfel som fördröjer uppstarten. Kanske har underhållet blivit eftersatt p.g.a. att stort fokus lagts
på de större investeringarna?
Sena kampanjer är ett dyrt kapitel för NS. Förutom löner, energi, underhåll m.m. så får de betala ut
Europas högsta sentillägg till oss odlare. Den 1 februari får vi odlare 83 kr per ton plus ett TT tillägg
på 15 kr per ton. Omvänt är det en fin kalkyl för oss odlare om vi lyckas med lagringen, men riskerna
är stora. Vid dessa tre långa kampanjer har vi haft en sagolik tur med vädret, fina höstar, inga starka
frostknäppar och ett stabilt lagringsväder. En rejäl frostknäpp runt Mårten, som inträffade 2016,
hade varit förödande en lång säsong som denna…
I nuläget vet jag inte var dygnsavverkningen på Örtofta landar. 2014 var den 18 400 ton/dygn och
2019 14 380 ton/dygn. En skillnad på ca 4 000 ton per dygn eller grovt räknat, 60 ha mindre avverkat
2019 än 2014 per dygn, vilket motsvarar 108 färre lastbilar varje dygn. Det är alltså av största vikt att
bruket kommer upp i dygnsavverkningen nästa år!
Det har diskuterats mycket runt renheten de senaste åren, så även denna säsong. Många upplever
att renheten är någon, eller några procent, för låg gentemot förväntningarna innan leverans. I år lär
vi landa strax under 90 % renhet, precis som torråret 2018, vilket känns fel efter dessa torra, fina
höstar med bra upptagningsförhållanden. Våra västra grannar har dessa säsonger legat på 91,5 % i
renhet. Mellan 2001 och 2009 hade vi i Sverige en renhet på över 90 %, förutom 2008. Tvätten på
Örtofta är från 1983 och är nog inte konstruerad för dagens betmaterial. Vi i styrelsen jobbar
intensivt med frågan.
Sockerhalten har varit jämn hela säsongen och landar runt 17,4 %, rotskörden uppskattar NS till 67
ton/ha vilket betyder att sockerskörden blir ca 11,6 ton socker/ ha, vilket är 0,6 ton över
femårssnittet.
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