
Linser och quinoa i växtföljden

ÄR DU NYFIKEN PÅ VAD SOM KRÄVS FÖR ATT ODLA QUINOA OCH LINSER? 

Under en digital eftermiddag delar rådgivare från Skåne och Gotland med sig av sin kunskap och 
samlade erfarenhet. Vi kommer att gå på djupet i frågor om odling av linser och quinoa och deltagare 
kommer ges möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter. Du bjuds dessutom på en allmän 
introduktion till ytterligare några av framtidens potentiella proteingrödor. 
Vi kommer att diskutera frågor som: 

 

I slutet av dagen kommer dessutom en aktiv och kommersiellt odlande lantbrukare dela med sig av 
sina erfarenheter av grödorna linser och quinoa. 

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är intresserad av ny kunskap inom nya grödor. 
Projektet ”Rätt från Slätt” och Naturbruksförvaltningen arrangerar mötet tillsammans med Agroväst 
Gröna Möten.  
Inför evenemanget sänds aktuell information och länk till mötet ut till en e-postadress du anger i 
anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761078173. 
Anmäl dig i formuläret nedan senast fredag 4 mars innan 15.00. Varmt välkommen! 

SKARABORG7 MARS, 2022 14:00 - 15:45 DIGITAL MÖTESPLATS

Samarrangörer

Gröna Möten är en 
oberoende mötesplats för dig i gröna näringar. 

• Varför ska jag odla nischgrödor?
• Varför är det intressant med en ny gröda i växtföljden och vad ska jag byta ut?
• Vad krävs för av jorden för odling av linser och quinoa?
• Vilka problem kan det innebära?
• Växtskyddssjukdomar, vad behöver jag känna till?
• Hur gynnar odlingen biologisk mångfald?
• Vilka affärsmöjligheter finns?

23 mars arrangeras steg två med förädling i fokus.



Program

14.00 Arrangörer hälsar välkommen 

14.10 Odling av proteingrödor i praktiken 
Per-Erik Larsson, Växtodlingslärare Uddetorp, pratar odling av framtidens proteingrödor. 

14.30 Svensk linsodling - fördelar, erfarenheter och utmaningar 
Stefan Uddin, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Gotland. 

14.50 Quinoa i Sverige - fördelar, erfarenheter och utmaningar 
Per Modig, Växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Skåne 

15.10 Erfarenheter från fältet 
Per Modig en av dagens aktiva, kommersiellt odlande lantbrukare delar med sig av sina erfarenheter av 
linser/quinoa. 

15.30 Erfarenheter och frågor från mötesdeltagare 

15.45 Avslut 


