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NBR Nordic Beet Research

– nu i full gång
Robert Olsson, NBR Nordic Beet Research

Som vi berättade redan i Betodlaren nr x 2007 så har betodlarna i Danmark
och Sverige tillsammans med Danisco Sugar bildat en ny forsknings- och utvecklingsenhet med det juridiska namnet NBR Nordic Beet Research Foundation (fond). I dagligt tal blir det NBR eller Nordic Beet Research. Verksamheten i SBU och Alstedgaard är överflyttad till NBR från och med den 1 januari
2008.
Uppgiften som gavs sommaren 2006 kunde inte missförstås: Vänligen skapa en ny
gemensam försöks- och utvecklingsverksamhet för Danmark och Sverige. Trots
flera års samarbete kunde vi konstatera att
listan på frågor som behövde diskuteras
blev längre än vi förställt oss. Stora delar
av vår verksamhet var redan koordinerad,
samsyn rådde på många områden men på
andra märkte vi att vi tänkte och gjorde
på olika sätt.
Vi har lärt oss mycket under resan. Inte
minst har processen skapat det nödvändiga
förtroendet parterna emellan som alltid
är grundförutsättningen för en lyckad
verksamhet.
Nu är det upp till styrelse och NBR att
bygga vidare på en väl lagd plattform till
gagn för branschen, rådgivare och framförallt den enskilde betodlaren.

Målsättning
Så här lyder NBR:s målsättning:
NBR ska säkra sockerbetor som en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig gröda
och som en säker högkvalitativ råvara för
sockerproduktion i Danmark och Sverige
genom ändamålsenlig forskning och utveckling.
Försöksaktiviteterna kommer även fortsättningsvis att finnas både i Danmark och
Sverige. Placering av enskilda försök och
aktiviteter avgörs utifrån fackliga, finan-

siella och demonstrativa aspekter. Förmedling av kunskapen blir på svenska i Sverige
och på danska i Danmark. Den säkras av
en personell plattform bestående av både
svenskar och danskar.
NBR:s främsta målgrupper är betodlare,
sockerindustri, rådgivare och forskningsinstitutioner. Våra viktigaste verktyg blir
vår årsrapport, löpande artiklar på våra
NBR-sidor i Betodlaren och Sukkerroenyt,
vinter- och sommarmöten samt demonstrationer. All information kommer efterhand
också att kunna hämtas på vår hemsida:
www.nordicbeet.nu.
Finansieringen av NBR innebär ett betydande krav på självfinansiering. Målet är
att 50 % av verksamheten ska täckas via
medel som inte kommer från ägarna. Det
innebär rent praktiskt forskningsmedel, t
ex från SLF i Sverige, och betald provning
eller utveckling från kommersiella företag
som t ex fröfirmor eller leverantörer av
växtskyddsmedel.
Resterande 50 % kommer från ägarna,
liksom tidigare med fördelningen 50/50
mellan odlare och industri. Fördelningen
mellan Danmark och Sverige är kopplad
till kvotmängden så att båda bidrar med
samma summa per ton sockerkvot 2006.
Ditt bidrag till NBR ingår i den serviceavgift som du som betodlare betalar till
Betodlarna Ek. för.

31

Styrelsen består av åtta personer (se
ruta). Ordförandeposten innehas två år i
taget och växlar mellan Danske Sukkerroedyrkere, Betodlarna och Danisco Sugar.
En arbetsgrupp bestående av ordföranden
och de två vice ordförandena hanterar de
löpande frågorna med NBR.

Styrelsemedlemmar i NBR
Från Betodlarna
Bo Danielsson (vice ordförande)
Sven Åkesson
Från Danske Sukkerroedyrkere (DKS)
Vagn Juszczyk (ordförande)
Jörn Dalby

Jens Nyholm Thomsen

Robert Olsson

Försökschef – verksamhetsansvarig
aljnt@danisco.com

Försökschef – tekniskt ansvarig
robert.olsson@danisco.com

0709-53 72 60

+45 54 69 14 40

Från Danisco Sugar
Christer Sperlingsson (vice ordförande)
Niels Nordgaard
Thomas B Olsen
Lars M Petersen
Externa ledamöter
Dave Sevin SLU, Sverige
Carl-Åge Pedersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Danmark

NBR blir, liksom SBU varit, en liten
kärnorganisation med fem försöks- och
projektledare plus en administrativ medarbetare. Samarbetsavtal med praktiska
försöksorganisationer har ingåtts på både
den svenska och danska sidan. För svensk
del blir det med Hushållningssällskapet i
Borgeby som vi ser fram emot fortsatt gott
samarbete. Med sju års samarbete bakom
oss och placering i samma byggnad från
och med slutet av 2008 har det alla förutsättningar att lyckas.
Förutom viktiga partners på utförarsidan
så hoppas vi på NBR kunna bygga på och
utveckla det nät av samarbetspartners inom
forskning och utveckling som byggts upp
av SBU och Alstedgaard på båda sidor om
sundet. Framöver kanske också längre söder- eller västerut.

Anne Lisbet Hansen

Åsa Olsson

Försöks- och projektledare
alalh@danisco.com

Försöks- och projektledare
asa.olsson@danisco.com

+45 54 69 14 40

0709-53 72 62

Lone Linke

Otto Nielsen

Support, försök och information
samt administration
allol@danisco.com

Försöks- och projektledare
alon@danisco.com

+45 54 69 14 40

+45 54 69 14 40

