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Hur det började i Sverige…
■ 1837 första kampanjen
■ 1870 - tal spannmålspriserna rasar
■ 1880 - tal take off för betodlingen
■ 1900  14 råsockerbruk

Priserna faller



1907 –
Svenska Sockerfabriks AB SSA
■ Sveriges största industrikoncern!
■ 7 000 personer vid råsockerfabrikerna
■ 75 000 personer i betodlingen 
■ 1000-tals järnvägsarbetare 



Råsockerbruk 1910

Källa: Sockerbolaget – Cardo 1907-1982



1910 - Det är nu resan börjar….

Betodlingen driver utvecklingen framåt!



Betareal 1907-2020



Arbetstimmar /ha  - 1910-2019

1950-65

1965-85



Arbetstimmar  1985-2020



Sockerskörd  - ton/ha - 1907 - 2020

3,7

6,6

5,6

9,5

8,9

12,2



Sockerskörd  ton/ha, rullande femårsmedeltal
1907 - 2020



Sockerskörd  ton/ha, rullande femårsmedeltal
1911 - 2020

Ökning med 50 kg socker per år



Sockerskörd  ton/ha, rullande femårsmedeltal
1995 - 2020

Ökning med  173 kg socker per år



”Vägen som varit” 
… och vägen framåt

Robert Olsson

KSLA Håstadiusseminarium 2021



Sockerskörd  - diff DK-SE – ton/ha,
rullande femårsmedeltal - 1977 - 2020



PY skörd enligt AB sugar modell

Skiljer 1 ton socker
mellan länderna



Mekaniseringen dröjer…

De stora stegen …

Såmaskin 1963

Betupptagare 1958Källa: Sockerbolaget – Cardo 1907-1982



Mekaniseringen dröjer…

De stora stegen …

Betupptagare Hilleshög – Lilla Harrie

Enradig Hilleshög

Källa: Sockerbolaget – Cardo 1907-1982



Betans Dag 1965, Råbelövs Gård
Hilleshög A Specialutrustad 1-radig betskördemaskin

Tillverkare: Överums bruk, Överum

För att förbättra driftsäkerheten är 
bl.a. följande förändringar vidtagna 
gentemot Hilleshög A original. Plog-
ramen är skild från blastaggregats-
ramen. Härigenom åstadkommes 
en bättre styrning. Framförings-
elevatorn är lika lång som bet-
elevatorn.
Större rensaggregat. Betorna
samlas på traktortaket. 
Maskinens vikt är 1 700 kg.

Riktpris: 18 500 kr



1997:4

Gör som du säger eller säg som du gör

Alla över ribban



Sockerskördar, t/ha. 2014–2016 

5T 
ordinarie 
leverans     

14,3

5T 
leverans 
15 nov

5T         
i fält    

15 nov

16,8

5T           
potentiell 

skörd

19,5

12,4

DK/SE

20 ton socker/ha 

19,1



Hur ser betodlingen ut om tio år?

Precision och kapacitet till perfektion!
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