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I försöksodlingen har man tes-
tat med olika utsädesmängder 
av lins, olika sorter samt med 
stödgröda för att säkerställa 
skörden då linserna växer väl-
digt lågt. Det har även varit de-
monstrationsodlingar på   SLUs 
gård Hallfreda. Försöksodlingar 
har genomförts av Bo Pettersson 
som är Hushållningssällskapets 
försöksledare på Hallfreda och 
försöken har legat dels på Gotland 
Grönt Centrum AB och dels hos 
Ebbe Andersson i Vallstena. 
All odling har varit ekologisk 
eftersom efterfrågan på ekologisk 
lins är stor.

Nästan 3000 ton linser impor-
teras till Sverige varje år och om 
vi skulle odla 5% av den volymen 
(150 ton) behöver vi odla linser på 
200 ha. Eftersom linserna funge-
rar bra i det gotländska klimatet 
så tycker vi att det finns en stor 
möjlighet att utveckla odlingen 
på ön. Linserna trivs bäst på lite 
”sämre”  eller kargare jordar, där 
man med fördel kan odla linser 
istället för spannmål och få ett be-
tydligt bättre täckningsbidrag.

2017 ökades odlingen till 5 ha 
och förhoppningen var att man 
skulle kunna odla 3 olika sorter; 
Gotlands lins, en grön lins och en 
röd lins. Men utsädet av den grö-
na och röda räckte bara till för-
söksodlingen. Odlingen gick bra 
och man hann skörda innan höst-
regnet kom så resultatet blev bra 
trots den regniga hösten. I försö-
ken hade man rekordskörd men 
även den vanliga odlingen var bra. 

I försöken testades 3 olika utsä-
desmängder av linsen men för 
stödgrödan som var havre var det 
samma mängd i alla led förutom 
ett där man testade utan stödgrö-
da (se tabell 1 och 2). 

Odlingsåret 2018 utökades od-
lingen ytterligare och då man 
hade fått fram mera utsäde av 
både grön och röd lins kunde fler 
gårdar så ett större antal hektar 
av alla tre sorterna. I försöken 

ökade man utsädesmängderna på 
linsen men behöll samma mängd 
på stödgrödan, detta på grund av 
försöksresultaten 2017. Året blev 
dock väldigt torrt och skördarna 
blev inte alls som 2017, även om 
linserna är ganska torktåliga så 
måste det finnas tillgång till vat-
ten under blomningen. 

Under vintern och våren under-
sökte hur man kunde gå vidare 
med förädlingen av linsen och 
kunna få fram en färdigrensad 
vara på Gotland. Tidigare hade 
varan gått orensad till fastlandet, 
men nu när volymen blivit större 
var målet att klara av det på Got-
land 

I juli levererades en optisk 
rensmaskin som ägs av Nord-
isk råvara och Gotland Grönt 
Centrum AB gemensamt. Under 
sommaren trimmade man in 
rensutrustningen med hjälp av 
leverantören för att få fram en 
godkänd vara till grossister och 
butik. Arbetet med att ställa in ut-
rustningen är inget som görs i en 
hast utan tar tid så att det arbetet 
fortsätter kontinuerligt.

2017 startade Gotland Grönt Centrum ett projekt för odling av linser på Gotland, men 
redan året innan hade Mickelgårds Lantbruk provat att odla linser åt företaget Nordisk 
råvara som på olika håll i Sverige återupptagit odlingen av många bortglömda kulturgrödor. 
Första linsodlingen var av den gamla sorten Gotlandslins som tidigare (för ca 50 år 
sedan) har odlats här på ön. Odlingen 2016 låg hos Mari Håkansson och Jörgen 
Thomsson på gården Mickelgårds i När och var på 2 hektar. Odlingsresultatet blev bra och 
man beslöt att gå vidare med odlingen. Därför sökte Gotland Grönt Centrum finansiering 
hos Leader Gute 2017 för att kunna ta fram ett kunskapsstöd till de odlare som vill börja 
med linsodling samt även köpa in en utrustning för att kunna sortera linserna från havren 
som den samodlas med.



Sammanfattningsvis kan man 
säga att 2018 var ett år vi inte skall 
ta för stor hänsyn till när vi sam-
manställer försöksserien, men vi 
såg också att där det fanns möjlig-
het till bevattning var skörden och 
storleken på linsen större.

2019 blev ett betydligt bättre år än 
2018 även om det på vissa håll på 
ön föll väldigt lite regn. Odlings-
säsongen gick bra och det odlades 
sammanlagt  45 ha lins av de tre 
sorterna. Det blev en normal sådd 
och det var inga större problem 
under växtsäsongen förutom för 
lite nederbörd på sina håll. Skör-
demässigt blev resultatet bra med 
relativt tidig skörd och bra skörde-
väder. Linserna var betydligt stör-
re d.v.s. högre tusenkornvikt och 
gav bättre skörd än 2018. Snittet 
på alla sorter och hektar blev ca 
800-900 kg lins. 

Vid fältbesök under året så ser 
man att odlarna har blivit bättre 
på ogräsbekämpning och man un-

der åren lärt sig att välja rätt fält 
för odlingen samt blivit bättre på 
inställning av tröskan vid skörd. 
När det gäller ogräs så ser vi att 
snärjmåra är ett besvärligt ogräs, 
man ser inte det så tydligt i fälten 
som man gör med t.ex. målla och 
den är svår att rensa bort efter 
skörd.  

Det gäller att få fram en så ren 
vara som möjligt utan att få för 
mycket spill och inte slå sönder 

linserna samt inte få med sten 
och jordpartiklar, det underlättar 
väldigt mycket i det fortsatta rens-
ningsarbetet. 

I försöksodlingen testade vi med 
två olika utsädesmängder samt 
med ett led ärtor som stödgröda. 
Ärtorna har ungefär samma 
mognadstid och är lätta att rensa 
ifrån, vi ville även se om det blev 
någon kväveeffekt från ärtorna 
som då gynnade skörden på lin-
serna. 

Under säsongen gjordes flera 
fältbesök för att kontrollera upp-
komst, ogräsförekomst, skade-
görare och mognadsstadie. Efter 
skörd kontrollerades även spill 
och stubbhöjd i fält

Arbetet med rensmaskinerna fort-
sätter och utvecklas hela tiden för 
att få fram så bra vara som möjligt   

tabell 1



Intresset för linsodlingen och pro-
jektet har under åren ökat och 
det har varit reportage i riksradi-
on, lokalradion och tidningar un-
der åren. Under 2019 har vi haft 
besök av Livsmedelsföreningen, 
reportage i tidskriften gröna af-
färer samt uppmärksammats i lo-
kalpress och radion.

Syftet med projektet var att eta-
blera linsodling på ön och även 
kunna förädla dem själva. I 
försöken och i samarbete med 
odlarna och deras erfarenhet 
få fram en odlingsanvisning för 
linsodling.  Det 3 åriga projektet 
är nu slut och vi kan se att vi lyck-

tabell 2 och 3

Resultatet i försöken 2019 visar på nästan lika höga skördar som 2017 och bekräftar våra funderingar kring utsädesmängderna 
som finns i odlingsanvisningen d.v.s. Gotlandslinsen och Rosana skall sås med ca 350-400 frö /m2 och Anicia ca 400-450 frö /m2.  
Samodlingen med ärtorna gav inget i positiv riktning varken i skördemängd eller proteinhalt hos linserna, som det ser ut just nu 
så är fortfarande havre den bästa stödgrödan. Leden med rena linser utan stödgröda ger fortfarande de högsta skördarna men 
det är i försöken där man skördar med väldigt smalt skärbord och kan ligga väldigt nära marken så det är inget vi vill rekommen-
dera i den vanliga odlingen   

ats ganska bra även om vädret och 
annat ställt till det under tiden. 

Förädlingsarbetet fortsätter hela 
tiden med nya rensmaskiner och 
teknik och vi hoppas att vi snart 
kan packa färdig vara på Gotland. 

En odlingsanvisning har tagits 
fram. Linsodlingen på Gotland 
bryter ny mark och nya lärdomar 
görs hela tiden. 

Därav kommer odlingsanvisning-
en att behöva uppdateras löpande 
med nya erfarenheter



Jordart:  
Växer på de flesta jordar men man 
skall undvika kvävelevererande 
jordar d.v.s. jordar med hög mull-
halt. Växer även bra på lite sämre 
jordar men man skall tänka på att 
mycket steniga fält ställer till det 
vid skörd då man har väldigt låg 
stubbhöjd för att få med alla lin-
ser.

Jordbearbetning och 
gödsling: 
Blindharva före och efter sådd för 
att minska ogrästrycket, tänk dock 
på att inte torka ut jorden. Ogräs-
harvning går bra efter uppkomst 
fram till linserna börjar klänga i 
varandra, undvik att ogräsharva 
precis när linsen börjar komma 
upp. Om det är stenig jord bör 
man välta efter sista ogräsharv-
ningen för att underlätta skörden. 
Linser är en kvävefixerande gröda 
och behöver därför inget kväve 
men se till att det finns tillgång på 
fosfor och kalium och gödsla ef-
ter markkartan. Behovet av P och 
K vid normal skörd och normala 
värden på marken (klass 3–4) så 
är behovet ca 7–10 P och 10-20 K.

Växtföljd: 
Linser är en baljväxt och man bör 
inte odla baljväxter tätare än vart 
6: år på samma fält. Se till att inte 
ha spillsäd i odlingen som försvå-
rar rensningen av färdig vara 

Sådd: 
Linser kan sås ganska tidigt och 
är inte speciellt frostkänsliga. Så 
djupet bör ligga kring 3–4 cm be-
roende på sort (riktmärke är 10 
ggr fröstorleken) men sträva efter 
att placera fröet i fuktig jord. Ut-
sädesmängen bör ligga på ca 350 
grobara kärnor per m2 då man 
samodlar med havre, i renbestånd 
kan man gå upp 10–15 % för att få 
en mera upprättstående gröda vid 
skörd.  Utsädesmängden per ha 
och sort med normala tusenkorn-
vikt och grobarhet blir då enligt 
tabell nedan 

Gotlands lins 85 kg
Rosana röd 85 kg
Anicia grön 95 kg
Havre i alla sorter 50 kg  

Odlingsanvisningar Linser

Skörd: 
Tröska vid 16–17 % vattenhalt för 
att minska risken för sönderslagna 
kärnor, risken ökar vid lägre vat-
tenhalter. Använd ett lägre varvtal 
på cylindern och kontrollera att 
slagskon inte är för hårt åtsatt. 
Detta är speciellt viktigt om man 
skall använda linserna till utsäde. 
Kontrollera spill och resultat nog-
grant för att få optimalt tröskre-
sultat det har stor inverkan på re-
sultatet. Undvik att köra med för 
lågt skärbord då risken att få med 
jord och grus i linserna ökar och 
därmed ställer till det vid rens-
ning. Även halmrester och annat 
växtmaterial kan ställa till det vid 
rensning med onödigt linsbortfall 
som följd. 

Torkning och lagring: 
En vattenhalt på 14,5 % räcker för 
att lagerhålla linserna, men håll 
koll på förändringar av tempera-
tur och vattenhalt under lagringen 
så att inte det uppstår mögeltill-
växt i partiet. Torktemperaturen 
skall inte överstiga 60 grader för 
då kan man äventyra kvalitet och 
grobarhet. Om man skördat vid 
höga vattenhalter bör man torka 
i två omgångar, men försök att 
hantera varan så lite som möjligt 
det finns risk för att få skador på 
linsen. 



Denna rapport har tagits fram inom 
projektet Linsodling på Gotland

För mer information

Kontaktperson på Gotland Grönt Centrum

Susanne Welin-Berger tel. 070-726 28 88

e-post: susanne.welin-berger@grontcentrum.se 

Kontaktperson på Hushållningssällskapet Gotland

Stefan Uddin tel. 070-710 22 11

e-post: stefan.uddin@hushallningssallskapet.se


