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COBRI står för Coordination 
Beet Research International 
och är sedan 2010 namnet 
på ett mer organiserat och 
formellt samarbete mellan 
NBR och tre andra organ för 
betutveckling i Europa.

Världen blir allt mindre i olika 
sammanhang. Så också plånbo-
ken. Det gäller även betvärlden.
”Ensam är inte stark”.
”Vi behöver en kritisk massa”.
”De flesta problem och möjlig-
heter är gemensamma”.

”Ett plus ett plus ett kan bli 
mer än tre”.

Med dessa tankar som ge-
mensam värdegrund beslöt 
NBR, verksamma i Danmark 
och Sverige, tillsammans med 
IfZ i Tyskland och IRS i Neder-

COBRI – mer kunskap
till delad kostnad
TEXT: Robert  Olsson,  NBR Nordic Beet Research
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länderna 2010 att bilda en ge-
mensam plattform för betod-
lingsutveckling. 2012 fogades 
även IRBAB i Belgien till detta 
nätverk.

Strukturen framgår av figur 
1. Verksamheten bedrivs till 
100 procent i projektform. Det 
innebär att en aktivitet blir till 
ett COBRI-projekt först om och 
då alla medlemmar är eniga 
om det. COBRI har ingen egen 
personal, utan arbetar genom 
de forskare som finns i de fyra 
medlemsorganisationerna. Det 
finns heller ingen egen hem-
sida.

De första COBRI-projek-
ten startades 2010. Fram till 
2013 har ett dussintal projekt 
initierats. De första resultaten 
räknar vi med kommer att re-
dovisas på IIRB-kongressen i 
Dresden sommaren 2014.

Mer för mindre, fortare eller 
säkrare
Med större geografisk sprid-
ning kan vi fånga flera års ”vä-
der och vind” på ett år. I stället 
för fem försök i Sverige satsar 
vi ett försök var i fem olika län-
der. Vi får ut mer för mindre 
satsade egna pengar. På ett el-
ler två år fångar vi den årsva-
riation som det kanske skul-
le ta fem år att få fram enbart 
i svenska försök. Exempel på 
områden där detta gäller är lag-
ringsförsök, provning av ogräs- 
och betningsmedel.

Mer för och från andra
Också våra leverantörer av nya 
sorter eller bekämpningsme-
del letar efter kostnadseffektiva 
lösningar. Med GEP-godkända 
lösningar i varje land och ett 

Medlemmar i COBRI
IRS Instituut voor Rationele Suikerproduktie, Bergen op Zoom, Holland

NBR Nordic Beet Research foundation, Danmark/Sverige

IFZ Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen, Tyskland

IRBAB Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave, Tienen, Belgien
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Figur 1. COBRI har en enkel struktur. Ett styrelsemöte och två möten per år i den tekniska kommittén 
driver verksamheten. En programledare på halvtid står för samordningen och all verksamhet drivs i 
projektform, ledd av en utsedd projektledare. 

samordnat upplägg under en 
projektledare är vi som enskil-
da utvecklingsorganisationer 
tillsammans en mycket intres-
sant partner. Det gäller inte den 
nationella basprovningen av 
nya sorter, utan mer olika typer 
av specialundersökningar, t.ex. 
frågor kring resistens, miljöpå-
verkan eller liknande.

Mer slagkraft
Vårt viktigaste mål är en fort-
satt konkurrenskraftig betod-
ling – sett mot andra grödor 
och mot andra leverantörer 
av socker. Det kräver fortsatt 
högre hektarskördar och kost-
nadsmedvetenhet. Men det 

kräver också vettiga spelreg-
ler, satta av politiker och kon-
sumenter. Dialogen med dessa 
kräver ständigt ny kunskap och 
ny uppföljning av det vi gör, 
det vi använder och det sättet 
vi odlar betor på. Här tror jag 
COBRI har sin allra viktigaste 
roll. Att säkra att vi, i mindre 
länder som Danmark och Sve-
rige, har råd att vara med och 
är bland de första och främsta. 
Inte minst här är ensam inte 
stark.

Med början under 2014 räk-
nar vi med att mer konkret 
kunna rapportera från slutför-
da COBRI-projekt.




