
Vad får du för pengarna? 
 
Det är en mycket relevant fråga och flera personer har ställt den i olika sammanhang (om än 
med ett svärord med i frågan). Tidningen Betodlarens nuvarande gästkrönikör Tommy 
Ingelsson ifrågasätter vad svensk public service levererar för pengarna vi stoppar in. Leif 
Östling ifrågasatte vad han fick för sina skattepengar. De senaste dagarna har Östling i alla 
fall fått ett svar och det är en irakisk försvarsminister! 
 
Skämt åsido - jag tänker i detta månadsbrev redovisa vad du som betodlare och medlem i 
Svenska Betodlarna ekonomisk förening (nedan nämnd Betodlarna) får för pengarna du 
betalar i serviceavgift per ton kontrakterat socker. Historiskt så var serviceavgiften år 2012  
6 kr/ton socker och from år 2013 tom 2018 har den varit 9 kr/ton socker. För innevarande år 
kommer det att tas ut 12 kr/ton socker. Innebär att de senaste åren har man som betodlare i 
snitt betalat ca 100 kr/ha sockerbetor till föreningen.  
 
Betodlarna drivs av en anställd generalsekreterare på 80 %, en säsongsanställd kontrollant 
bruket, en säsongsinhyrd kontrollant bruket, inhyrda tjänster i form av ekonomi och 
redovisning, hemsida, tidningsproduktion, datasupport, mm. Till detta kommer en 
förtroendevald styrelse på 7 personer som alla har varsina ansvarsområde där man jobbar 
mycket operativt. Kort och gott kan man nog säga att vi är en liten men naggande god 
organisation, d v s vi jobbar effektivt och stundtals även intensivt. 
 
Totala kostnader i Betodlarna + Stiftelsen ligger på ca 7 000 tkr för år 2018. De fyra största 
posterna uppgår tillsammans till ca 6 050 tkr: Forskning (NBR) 2 850 tkr, Förtroendevalda  
1 400 tkr, Personal 950 tkr och Tidningen Betodlarna 850 tkr.  
Kostnaderna 7 000 tkr delat på 300 000 ton socker blir ca 23,5 kr/ton socker. Som odlare har 
man alltså betalt ca 40 % i serviceavgift de senaste åren (9 kr/23,5 kr).  
 
Var kommer då resterande 14,5 kr ifrån? Jo från kapitalet! När Danisco Sugar såldes till 
Nordzucker fick Betodlarna ca 96 miljoner kronor för att säkerställa sockerbetor till bruket 
kommande år. Av denna summa delades största delen ut till er odlare, men en summa på ca 
26 miljoner kronor behölls i föreningen för ev. skatteinbetalning som vi sedemera inte 
behövde göra. Dessa ca 26 miljoner kronor har förvaltats på kapitalmarknaden och 
genererat reavinster under åren till föreningen. Totalt under åren 2010-2018 har kapitalet 
sponsrat Betodlarna med ca 18 miljoner kronor i reavinster och dessutom har vi också sålt av 
värdepapper och tagit ut pengar för att driva runt Betodlarna.  
 
De 9 kr/ton socker man betalt som odlare de senaste åren är egentligen bara kostnaden för 
odlingsutvecklingen i NBR (2850 tkr/300 000 ton socker = 9,5 kr). Historiskt sett är det också 
så att sätter vi in 1 kr i NBR så får man som odlare ut 29 kr på gårdsnivå i sin betodling och i 
vissa fall även skördeökning i andra grödor på gården. Ja det låter otroligt men det är sant 
och dessa siffror kommer från statistik de senaste 33 åren. Men sortförädlingen har också 
gjort sitt så vi ska räkna bort ca hälften av den totala skördeökningen på 4,7 ton socker/ha 
under 33 år som kommer därifrån. Men visst är det ändå fantastiskt att 1 kr kan ge 15 kr i 
avkastning efter några år - bättre investering får man leta efter! 
 



Det börjar ta på kapitalet i Betodlarna och därför blir serviceavgiften 12 kr/ton socker för år 
2019 (50 % rabatt). Framöver behöver vi fundera på hur föreningen skall finansieras och 
vilket arbete vi skall göra. 
 
Jag vill nämna några saker vi i Betodlarna jobbar med både internt och externt: 
Branchavtalsförhandlingar med NS, Lilla kommittén med NS, NBR, kontroll av bruket, 
utgivning av tidningen Betodlaren, förvaltning av kapitalet, engagemang i olika 
internationella sammanhang som CIBE och WABCG, LRF Växtodling, LRF Stämma, kontakter 
och grupper med NS i diverse uppkomna frågor, kontakter med myndigheter i olika frågor 
och ärende, mm. 
 
Avslutningsvis vill jag välkomna er att komma till Betodlarnas föreningsstämma i mars och 
tycka till och diskutera hur vår och föreningens gemensamma framtid skall se ut! 
 
Lycka till med andra halvan av betkampanjen! 
 
Stefan Hansson 
Vice ordförande 
 
 
 


