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Av Lill Eriksson

BETOR. Sockerbetor förädla-
de i Landskrona kan bli fram-
tidens råvara för fordonseta-
nol. På Syngenta utvecklar
man betor för etanolproduk-
tion.

–  Redan dagens sockerbe-
tor är mycket bra energipro-
ducenter. Jäm-
fört med vete,
så får man ut
dubbelt så
mycket etanol
från ett hektar
sockerbetor,
säger Elisabeth
Wremerth
Weich som är
forskningsle-
dare vid Syn-
genta i Landskrona. En hek-
tar odlad med sockerbeta ger
i Sverige 5 000 liter etanol.
Spannmål på samma yta ger
drygt 2 500 liter. 

Kompletteras med vete

– Vi har material i vår gen-
pool som skulle kunna ge be-
tydligt mer energi än de be-
tor som sockerindustrin an-
vänder sig av idag. Om vi inte
behöver ta hänsyn till de kva-
litetskrav som behövs för att
producera vitt socker, kan vi
höja energiinnehållet i betan
med över 10 procent. Betod-

lare i olika länder har visat
stort intresse, men enligt Syn-
genta märker man inget stör-
re intresse från de svenska
etanolproducenterna. I Skå-
ne finns idag ingen anlägg-
ning för sådan produktion.
Sockerbetans nackdelar i det
här sammanhanget är att
den innehåller mycket vatten

och är dyr att
transportera.
Dessutom går
den inte att lång-
tidslagra.

–  Man skulle
behöva kom-
plettera med
vete för att få en
jämnare pro-
duktion, säger
Jan Lindstedt

projektansvarig vid BioAlco-
hol Fuel Foundation, BAFF.
Men veteodlare finns det ju
gott om i Skåne, så varför kör
man inte igång?

–  Investeringarna för en ny
fabrik ligger runt en halv till
en miljard kronor. Sen är jag
också osäker på om det finns
tillräckligt många socker-
betsodlare, fortsätter han. 

Men Laga Bioenergi vill
bygga Sydsveriges första eta-
nolfabrik i Hov, strax utanför
Laholm intill väg 24. I Hov
finns idag Vallberga Lant-
män och Laholms Biogas, två

anläggningar som styrt loka-
liseringen.

–  Det går långsamt framåt,
vi söker tillstånd och diskute-
rar med finansiärer, berättar
Anders Bergman, bonde och
ordförande i Laga Bioenergi
AB som beräknar kunna bör-
ja gräva nästa höst.

Nere på kontinenten satsas
det mer på betor. I Frankrike

har man sedan länge använt
sig av betor för att göra eta-
nol. Och i Tyskland och Eng-
land bygger man fabriker för
att producera etanol av sock-
erbetor.

Fler användningsområden

Om man ska klara en framti-
da målsättning för biobräns-
le, måste man använda sig av

högavkastande grödor. Mar-
ken ska också räcka till för
odling av livsmedel och
foder. Men det är inte bara
hög avkastning som efter-
strävas - hela betans livscykel
ses över.

–  Vi jobbar för att få fram en
ännu bättre anpassad beta
för industriellt bruk. En
målsättning är att förlänga

tiden för tillgång av socker-
betsråvara för socker- och
etanolfabriken, genom en
förändrad odlingsperiod och
bättre lagringsduglighet hos
betan, berättar Elisabeth
Wremerth Weich.

Halkbekämpa med socker

Utbyggnaden av den socker-
betsbaserade etanolproduk-
tionen kan påskyndas av att
EU har ändrat skyddstullarna
på socker. I flera svenska ut-
redningar tittar man på vad
betodlarna ska göra istället.
På Syngenta har man liksom
alla andra i branschen påver-
kats av sjunkande sockerpri-
ser.

–  Men eftersom vi förbered-
de oss i god tid inför refor-
men och också satsade på en
marknad utanför Europa,
har vi inte drabbats så hårt,
menar Elisabeth Wremerth
Weich. Det finns också andra
användningsområden för
sockerbetor. Ett stort områ-
de, förutom etanol, som dis-
kuteras mycket är olika plast-
produkter. Sedan några år
tillbaka utvärderar också
Vägverket att använda socker
i samband med halkbekämp-
ning. Förhoppningen är att
miljön ska belastas mindre
om man kan blanda vägsaltet
med socker. 
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Elisabeth Wremerth Weich, forskningsledare på Syngenta i Landskrona arbetar med att ta fram en

sockerbeta för etanolindustrin. Foto: Syngenta


