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Förord 
Rörflen är en enegrigröda med stor potential. För att genomföra målet om att öka tillförseln av 

åkerbränsle med 6-8 TWh år 2020, behöver en del av produktionen bestå av rörflensprodukter. I detta 

projekt har vi haft fokus på identifiera de grundläggande behoven för att förbättra etableringstekniken 

och undersökt om en skyddsgröda kan användas för att förbättra odlarens ekonomi och optimera 

produktionen i praktiska etableringar på olika jordarter. Vi riktar ett stort tack till Energimyndigheten 

som finansierat projektet och till försöksavdelningarna vid Hushållningssällskapet|HS Konsult AB, 

Örebro och Västerås, Hushållningssällskapet Vreta Kloster och Torslunda (Öland) för genomförande 

av fältförsöken. 

Örebro 2014-12-18 

Ann-Charlotte Wallenhammar 
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Sammanfattning 
Rörflen har ett frö som gror långsamt med en lång etableringsfas, och är känd för att ha en svag tillväxt 

och dålig konkurrens gentemot ogräs etableringsåret. I projektet identifieras olika insåningstekniker  

för etablering av rörflen på olika jordarter, och  fokus har ställts på att förbätta lönsamheten genom 

etablera med skyddsgröda. 

Den traditionella insåningstekniken i renbestånd på våren a) kallad tidpunkt 1 (7-25 maj) jämfördes i 

fältförsök med två tekniker som ger en intäkt insåningsåret b) insådd i korn på 24 cm radavstånd, 

samtidig frösådd med 24 cm radavstånd (mellan kornraderna) och c) insådd i helsäd (korn), samtidig 

frösådd och skörd av skyddsgrödan vid axgång. I fältförsöken ingick också fyra behandlingar med olika 

tidpunkter för insådd i renbestånd jämfördes; d) två veckor senare än tidpunkt 1, d) bearbetning före 

sådd i slutet av juni med 1-2 bearbetningar före sådd och e) insådd i renbestånd i mitten av juli, 

”halvträda före sådd”. Försöken hade en randomiserad blockdesign med fyra upprepningar. 

Genom att sprida försöken geografiskt, Örebro län, Västmanland, Östergötland och Öland undersöktes 

om resultaten av de olika teknikerna varierade under olika odlingsförutsättningar.  

Resultaten visar att rörflen med fördel etableras på lätt jord (lerhalt 0-2,8 %) med en skyddsgröda 

utan att skörden påverkas signifikant vallår 1. På jordar med högre lerhalt (ca 50 %) blev skörden 

vallår 1 högst när rörflen såddes i renbestånd.  

I de flesta försöken fanns inga tydliga samband mellan beståndets höjd på hösten insåningsåret och 

skörd efterföljande år, vilket visar att grödan snabbt kan återhämta sig efter en sen start under rätt 

förhållanden.  

Ogräsförekomsten minskade när rörflen såddes med skyddsgröda eller såddes senare under 

sommaren. Dessutom innebär skörd av skyddsgröda en pustning vilket motverkar ogrästillväxt. 

Jordbearbetningarna innan sådd kan vara en effektiv metod att minska ogrästrycket vilket visades i 

försöksleden där sådden förgicks av flera bearbetningar.  

Undersökningarna visar att fältspecifika egenskaper som förekomst av enskilda ogräsarter och jordart 

avgör valet av etableringsteknik. Vi har identifierat fler olika tekniker för etablering som ger odlaren en 

skörd anläggningsåret, vilket förbättrar ekonomin alternativt ökar flexibiliteten i tidpunkt vid 

anläggning i renbestånd. Det finns utrymme att förfina tekniken ytterligare genom att tex öka andelen 

korn vid sådd.  
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Bakgrund 
Rörflen har stor potential som energigröda, och en förväntad ökning av odlingsareal i olika delar av 

landet ställer stora krav på en anpassad etableringsteknik för olika jordarter och under olika 

klimatförutsättningar. Rörflen har ett frö som gror långsamt med en lång etableringsfas, och är känd 

för att ha en svag tillväxt och dålig konkurrens gentemot ogräs etableringsåret (Glommers Miljöenergi 

AB, 2008). 

Vid etablering av gräsvallar sker normalt insådd i en skyddsgröda. Insådd i renbestånd under vår- och 

försommar eller i grönfoderträda är en metod som möjliggör putsning under sommaren, vilket 

minskar mängden höstgroende- och övervintrande ogräs. En senare insådd kan vara lämplig då 

ogräsförekomsten är lägre. Rörflen rekommenderas att sås på våren eller försommaren utan 

skyddsgröda (Landström och Wik, 1997). Resultat från undersökningar utförda i ekologiska frövallar 

av timotej och ängssvingel i Örebro län, Västra Götaland och Östergötland 2005-2007 visade stor 

skördeökning när fröslagen såddes i renbestånd. 

I projektet identifieras de grundläggande behov som krävs för en framgångsrik etablering av rörflen på 

olika jordarter. Genom att sprida försöken geografiskt kan resultaten av de olika teknikerna variera på 

olika jordarter och breddgrader. Med de tekniker och rekommendationer som kommer fram i 

projektet kan inte bara etableringsfasen förbättras utan också produktionen av frö utvecklas.  
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Genomförande 
Under 2012 anlades försök i Björka, Kumla (Örebro län), Brunnby försöksgård, Västerås 

(Västmanland) och Järngården, Vreta Kloster (Östergötland). Under 2013 anlades försök i Björka, 

Kumla (Örebro län), Brunnby försöksgård, Västerås (Västmanland) och på Torslunda försöksgård, 

Färjestaden (Öland). Val av försöksplatser anpassades efter möjligheten att hitta lämpliga 

försöksplatser. Försöken utfördes av fältförsöksstationer vid Hushållningssällskapet/HS Konsult AB, 

Hushållningssällskapet Östergötland och Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.  

Försöken hade en randomiserad blockdesign med fyra upprepningar. Behandlingarna visas i 

försöksplanen.  

Försöksplan  

A. Insådd i renbestånd på våren  
B. Insådd i korn 24 cm radavstånd, samtidig frösådd med 24 cm radavstånd vid tidpunkt A 
C. Insådd i helsäd (korn), samtidig frösådd vid tidpunkt A,  
       skörd av skyddsgröda vid axgång 

D. Insådd i renbestånd i två veckor senare än A-C, bearbetning före sådd  
E. Insådd i renbestånd i slutet av juni, 1-2 bearbetningar före sådd 
F. Insådd i renbestånd i mitten av juli, ”halvträda före sådd” 
 

Utsädesmängden var 15 kg ha-1. Skyddsgrödorna såddes med 130-135 kg/ha dvs. 60 % av normal 

utsädesmängd (ca 220 kg/ha). I samtliga behandlingar utom led B såddes var radavståndet 12 cm. 

Kemisk ogräsbekämpning utfördes med preparat som är lämpliga för gräsvallar. Hela försöket 

gödslades vid sådd med 50-60 kg kväve. Efter skörd av skyddssäden gödslades led B-C med ytterligare 

40 kg kväve. På våren skördeåret gödslades försöken med ytterligare 85 kg kväve. Vid samtliga 

gödslingstillfällen användes Yara Mila 21-3-10. Datum för sådd, gödsling, jordbearbetning och skörd 

för försöken som anlades 2012 och 2013 redovisas i tabell 1 och 2. På Brunnby 2012 såddes led F före 

led E eftersom förutsättningarna för sådd i början på juli var dålig pga. stor nederbörd.  

Under insåningsåret utfördes höjdmätning av gröda, gradering av bestånd och ogräs under hösten. 

Skyddsgrödorna skördades vid mognad i led B, i led C utfördes skörden vid axgång. 

Tabell 1. Datum för sådd, gödsling, jordbearbetning och skörd i försöken anlagda 2012 

 

 

 Datum för: 

 Sådd led  Gödsling  Jordbearb Gödsling  Skörd: 

 A-C D E F vår och 
höst 2012 

D E F vår 2013 skydd  
led C 

skydd 
led D 

gröda 
(2013) 

Björka 

(Kumla) 

25 

maj 

14 

jun 

2 

jul 

16 

jul 

24 maj  

14 sep 

24 

maj 

24 

maj 
2 jul 

24 maj 

2 jul 

6 maj 13 jul 11 sep 15 okt 

Brunnby 
(Västerås) 

25 
maj 

11 
jun 

25 
jul 

15 
jul 

25 maj 
ej utförd 

11 
jun 

11 jun 
14 jul 

11 jun 
14 jul 
25 jul 

5 maj 26 jul ej 
utfört 

8 okt 

Järn-
gården 
(Vreta 
Kloster) 

7 
maj 

21 
maj 

21 
jun 

12 
jul 

7 maj 
12 okt 

21 
maj 

21 
maj 
21 jun 

21 maj 
21 jun 
17 juli 

11 apr 29 juni 7 sep 18 nov 
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Tabell 2. Datum för sådd, gödsling, jordbearbetning och skörd i försöken anlagda 2013 

 
Vid anläggning av försöken uttogs generalprov i jorden för bestämning av jordart och markkemiska 
analyser (tabell 3, 4). 
 

Tabell 3. Markkemiska data och jordart på fälten i försöken vid anläggning 2012 
Plats pH P-AL K-AL lerhalt Mullhalt Sand/grovmo 
  (mg/100g) (mg/100g) (%) (%) (%) 

Björka (Kumla) 7,4 7,1 8,7 0 2,5 68 

Brunnby 
(Västerås) 

6,1 1,3 11 50 4,9 7 

Järngården (Vreta 
Kloster) 

7,1 10 19 48 3,5 43 

 

Tabell 4. Markkemiska data och jordart på fälten i försöken vid anläggning 2013 
Plats pH P-AL K-AL lerhalt Mullhalt Sand/grovmo 
  (mg/100g) (mg/100g) (%) (%) (%) 

Björka (Kumla) 5,6 6,5 7,1 2,8 3,5 84 

Brunnby 
(Västerås) 

6,1 1,3 10,7 50 4,9 7,1 

Torslunda 
(Färjestaden)  

6,3 9,6 5,4 >1 >1 83 

 
Nederbörden i området för fältförsöken redovisas i tabell 5.  
 

Tabell 5. Nederbörd maj-september vid klimatstation i anslutning till respektive försöksplats 

  
maj juni juli augusti september maj-sept 

2012 Säbylund (Björka) 51 111 50 2 122 336 

 
Brunnby 52 107 51 104 60 373 

 

Vreta Kloster 
(Järngården) 24 72 24 64 56 240 

2013 Säbylund (Björka) 53 51 25 41 3 174 

 
Brunnby 16 33 21 30 6 107 

 

Vreta Kloster 
(Järngården) 36 30 20 1 0 87 

 
Torslunda 30 94 79 20 46 269 

2014 Säbylund (Björka) 73 76 20 100 22 291 

 
Brunnby 32 53 24 58 46 213 

 
Torslunda 25 51 62 80 30 248 

 Datum för: 

 Sådd led Gödsling  Jordbearb Skörd:  

 A-C D E F vår/höst D E F skydd 
led B 

skydd led C gröda 
(2014) 

Björka 
(Kumla) 

30 
maj 

14 
jun 

28 
jun 

12 
jul 

30 maj 14 
juni 

14 
jun 
27 
jun 

14 
jun 
27 
jun 

6 sep 13 aug 14 okt 

Brunnby 
(Västerås) 

16 
maj 

30 
maj 

28 
jun 

19 
juli 

16 maj 
 

30 
maj 

30 
maj 
28 
jun 

30 
maj 
28 
jun 

22 jul 29 aug 3 okt 

Torslunda 
(Färje-
staden) 

10 
maj 

24 
maj 

1 jul 18 
jul 

7 maj 24 
maj 

28 
maj 
28 
jun 

28 
maj 
28 
jun 
18 jul 

6 sep 18 jul 26 aug 
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Statistik 
Resultaten av skörd, halt av torrsubstans (ts), beståndshöjd, martäckning och ogräsbiomassa 

bearbetades statistiskt med JMP 9.0 (SAS Institute, 2010). En blandad linjär modell användes med 

behandling som fix faktor och block(plats) som slumpmässig faktor för varje försöksplats. Om F-

värdet för huvudeffekt av behandling var signifikant (p<0,05) utfördes parvisa tester med Tukey´s 

HSD-metod för att identifiera skillnader mellan enskilda medelvärden.  

Ekonomiskt utfall av skyddsgrödorna 
En ekonomisk beräkning utfördes i leden med skyddsgröda för att uppkatta täckningsbidrag 1 (TB 1) 

enligt Hushållningssällskapets produtionsgrenskalkyler. Priset på vårkorn sattes till 1,31 kg/kg och för 

helsädesensilage 1,5 kg/kg ts. Kostnader för utsäde,  växtnäring, körkostnader ingick i beräkningen 

medan arbetstid, fasta kostnader och stödrätterinte ingår i beräkningen.  
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Resultat 
Bestånd och ogräsförekomst i fältförsöken insåningsåret 2012 
Marktäckningen i juli var högst i led A (insådd i renbestånd tidig vår) på Björka och Brunnby, men på 

Brunnby var den inte signifikant högre än led B och C som var sådda med skyddsgröda. Insådd i 

renbestånd på våren (led A) gav en hög gröda på Björka och Järngården (tabell 7) och därmed 

liggbildning (figur 1 a). På Brunnby vara rörflensplantorna lägre och ingen liggbildning förekom.  

På Järngården förekom en del spillraps i försöksfältet vilket påverkade uppkomsten och bidrog till 

relativt låga plantor och dålig marktäckning i samtliga behandlingar (tabell 6, 7 och figur 2).  

Vid graderingen i juli hade grödan knappt kommit upp i leden med de senaste sådderna (led E och F, 

fig 1) på någon av försöksplatserna och marktäckningen bedömdes som noll. Graderingen i oktober 

visar att grödan vuxit till i rutorna och marktäckningen förbättrades i samtliga behandlingar (tabell 6).  

 
Figur 1. Rörflensförsöket på Björka 2 juli, 2012. 

Insådd i korn med 24 cm radavstånd (led B) eller insådd i korn till helsädesensilage med 12 cm 

radavstånd (led C) resulterade i relativt bra bestånd med hög marktäckning och en låg gröda (tabell 6, 

7).  
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Tabell 6. Beståndsgradering under juli och oktober 2012 

1Olika bokstäver visar statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingarna 

Tabell 7. Grödans höjd oktober 2012 
 

 

 

 

 

 

 
1Olika bokstäver visar statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingarna 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. a) Insådd i renbestånd tidig vår (led A) och b) insådd i korn på 24 cm radavstånd (led B), 

Björka 

  
Marktäckning (%) 

  
Björka  Brunnby  Järngården 

Behandlingar jul okt jul okt jul okt 

A. Insådd renbest., vår 100 a 100 a 96 a 96 a 7 b 58 

B. Insådd korn 24 cm, vår 85 b 99 a 91 a 96 a 10 b 86 

C. Insådd helsäd, korn, vår 83 b 100 a 89 a 96 a 6 b 74 

D. Insådd renbest. 2 v senare än A 80 b 90 ab 74 b 80 ab 62 a 73 

E. Insådd renbest. slutet av juni 0 c 55 bc 0 d 42 c 0 c 81 

F. Insådd renbest. mitten av juli 0 c 43 c 5 c 55 bc 0 c 71 

CV 
 

5,1 21 6,5 15 17 21 

p 
 

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 ns 

  
Björka  Brunnby  Järngården 

Behandlingar höjd höjd höjd 

 
(cm) (cm) (cm) 

A. Insådd renbest., vår 80 a1 48 a 83 a 

B. Insådd korn 24 cm, vår 27 d 41 ab 17 b 

C. Insådd helsäd, korn, vår 32 cd 35 b 15 b 

D. Insådd renbest. 2 v senare än A 57 b 38 b 91 a 

E. Insådd renbest. slutet av juni 50 bc 10 c 75 a 

F. Insådd renbest. mitten av juli 44 bcd 11 c 27 b 

CV 
 

17 
 

11 
 

7,3 
 p 

 
<0,001 <0,001 <0,001 

B A 



11 

 

 
Figur 2. Från vänster: Insådd i renbestånd tidig vår (led A), insådd i 

renbestånd mitten av juli (led F) och insådd i korn 24 cm (led B), 

Järngården 

Inga signifikanta skillnader i ogräsförekomst mellan behandlingarna fanns på Björka under 2012 

(tabell 8). På Björka var de dominerande ogräsarterna vitgröe, skräppa, baldersbrå, gråbo och pilört. 

På järngården var ogräsförekomsten signifikant lägre i behandlingarna med skyddsgröda jämfört med 

övriga behandlingar. De dominerande ogräsarterna på Järngården var spillraps, penningört, klöver, 

kvickrot och plister. 

Tabell 8. Ogräsbiomassa september 2012 
 

 

 

 

 
 
 
 

1Ogräsgraderingen utfördes inte på Brunnby 
 
Bestånd och ogräsförekomst i fältförsöken insåningsåret 2013 
Marktäckningen var högst i behandlingarna med tidig sådd (led A-C) och även i led D som var sått i 
renbestånd 2 v senare än led A (tabell 9). I leden med den senaste sådden (led E och F) hade inte 
grödan kommit upp vid graderingen under juli och marktäckningen var noll. 
  
I behandlingarna med skyddgröda var grödan mycket lägre än i ledet med tidig sådd i renbestånd (led 
A) (tabell 10). Grödan var högst i leden med en relativt tidig sådd i renbestånd (led A och D) (tabell 10, 
figur 3 a). I leden med den senaste sådden i renbestånd (led F) var grödan lägre än i leden med de två 
tidigaste sådderna (led A och D).  
 

  
Björka  Brunnby  Järngården 

Behandlingar (g/m2) 
 

(g/m2) 

A. Insådd renbest., vår 91 
 

-1 
 

2406 a 

B. Insådd korn 24 cm, vår 78 
 

- 
 

72 b 

C. Insådd helsäd, korn, vår 29 
 

- 
 

83 b 

D. Insådd renbest. 2 v senare än A 125 
 

- 
 

1206 a 

E. Insådd renbest. slutet av juni 33 
 

- 
 

858 a 

F. Insådd renbest. mitten av juli 41 
 

- 
 

1219 a 

CV 
 

19,9 - 
 

9,7 
p 

 
ns 

 
<0,001 

A 

F 

B 
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På Brunnby var bestånden över lag mycket dåliga och grödan låg. Detta berodde på en extremt torr 
sommar i området (figur 3 B, tabell 5). På hösten hade marktäckningen förbättrats något (tabell 9).  
 

Tabell 9. Beståndsgradering i juli och november 2013 

1Olika bokstäver visar statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingarna 

Tabell 10. Grödans höjd i november 2013 
 

 

 

 

 

 

 
1Olika bokstäver visar statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingarna 
 

 
Figur 3. A) Höjdskillnader i grödan mellan olika behandlingar, Björka 25 oktober B) etableringen 2013 

på Brunnby var dålig pga torra förhållanden. 

På Björka dominerades ogräset av renkavle, skräppa, baldersbrå, gråbo och pilört. Högst 

ogräsförekomst fann i leden sådda tidigt i renbestånd (led A och D) (tabell 11). På Brunnby var 

 
Marktäckning (%) 

 
Björka 

 
Brunnby 

 
Torslunda 

Behandlingar juli nov Juli nov juli nov 

A. Insådd renbest., vår 85 a 98 
 

75 a 76 ab 84 a 88 

B. Insådd korn 24 cm, vår 83 a 90 
 

65 a 56 b 81 a 91 

C. Insådd helsäd, korn, vår 81 a 94 
 

0 b 30 c 58 b 91 

D. Insådd renbest. 2 v senare än A 78 a 88 
 

73 a 81 a 93 a 93 

E. Insådd renbest. slutet av juni 0 b 93 
 

0 b 21 cd 0 c 86 

F. Insådd renbest. mitten av juli 0 b 71 

 

0 b 4 d 0 c 89 

CV 13,1 7,6 29,2 21,9 14,4 4,7 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 ns 

 
Björka 

 
Brunnby 

 
Torslunda 

 
höjd höjd höjd 

Behandlingar (cm) (cm) (cm) 

A. Insådd renbest., vår 70 a 14 a 37 a 

B. Insådd korn 24 cm, vår 24 c 6 bc 13 b 

C. Insådd helsäd, korn, vår 42 bc 7 bc 24 b 

D. Insådd renbest. 2 v senare än A 56 ab 15 a 42 a 

E. Insådd renbest. slutet av juni 51 ab 6 bc 18 b 

F. Insådd renbest. mitten av juli 44 bc 4 c 12 b 

CV 19,1 14,7 25,2 

p <0,001 <0,001 <0,001 

A B 
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ogräsförekomsten liten medan den var stor på Torslunda. Dominerande arter var korsört, lomme,  

maskros och viol. 

Tabell 11. Ogräsförekomst september 2013 
 

 

 

 

 

 

 
 

1Ogräsförekomsten utfördes inte på Brunnby.  
 
Skörd av skyddsgröda 2013 
Skörden av skyddsgrödan skörd varierade mellan 1154 och 2346 kg/ha för det tröskade kornet och 

mellan 1624 och 3347 kg ts/ha för helsädesensilage (tabell 12). 

Tabell 12. Skörd av skyddsgröda 

 
Försöksplats (kornsort) 

 

Björka 
(Einar) 

Brunnby 
(Quench) 

Torslunda 
(Tam tam) 

Kärna, korn 14 % vh (kg/ha) 1154 2346 1872 

Helsädesensilage, korn (kg ts /ha) 3347 2702 1624 

 
 
Rörflensskörd 2013 
På Brunnby var skörden signifikant högst där rörflen såtts i renbestånd tidigt på våren (led A) (tabell 

13). På Björka fanns inga signifikanta skillnader i skörd mellan de olika insåningsteknikerna. Skörden 

tenderade till att vara högre i led A, B, D och E jämfört med övriga led. På Järngården var skörden 

signifikant högre då grödan såddes i renbestånd. Torrsubstanshalten varierade mellan 48-61 % i 

samtliga försök. På Järngården var ts-halten signifikant högre i led F jämfört med i led B. 

Tabell 13. Skörd av rörflen, ts halt 2013 

 
Björka  Brunnby  Järngården 

 
ts-skörd Rel  ts ts-skörd Rel ts ts-skörd Rel ts 

 
(kg/ha) 

skör
d (%) (kg/ha) 

skör
d (%) (kg/ha) skörd (%) 

A. Insådd renbest., vår 9569 100 58 4955 a 100 53 4119 a 100 52 ab 

B. Insådd korn 24 cm, vår 9550 100 55 3314 b 67 52 2873 b 70 47 b 

C. Insådd helsäd, vår 8255 86 57 3269 b 66 48 2184 b 53 45 ab 

D. Insådd renbest. 2 v senare än A 9949 104 58 2847 bc 57 49 4636 a 113 53 ab 

E. Insådd renbest. slutet av juni 9921 104 58 2269 c 46 49 5009 a 121 54 ab 

F. Insådd renbest. mitten av juli 8454 88 61 2380 c 48 49 4125 a 100 57 a 

CV 11,8  5,7 11 
 

9,7 13,4  8,3 

p ns  ns <0,001 
 

ns <0,001  0,012 
1Olika bokstäver visar statistiskt signifikanta skillnader mellan behandlingarna 

  
Björka  Brunnby  Torslunda 

Behandlingar (g/m2) 
  

A. Insådd renbest., vår 237 a -1 
 

- 
 

B. Insådd korn 24 cm, vår 108 b - 
 

- 
 

C. Insådd helsäd, korn, vår 58 c - 
 

- 
 

D. Insådd renbest. 2 v senare än A 199 a - 
 

- 
 

E. Insådd renbest. slutet av juni 65 c - 
 

- 
 

F. Insådd renbest. mitten av juli 75 bc - 
 

- 
 

CV 
 

4,3 
   p 

 
<0,001 
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Rörflensskörd 2014 

Inga signifikanta skillnader mellan leden hittades på Björka som hade den högsta skörden (tabell 14) 

och inga skillnader kunde ses i försöket under hösten (fig 4). Skörden tenderade att vara något högre i 

renbeståndsleden, förutom det som såddes i mitten av juli (led F). På Brunnby var variationen större 

(fig 5). Den högsta skörden i renbeståndsleden vid de två tidigaste såtidpunkterna (led A och D). De 

var dock inte signifikant högre än ledet med insådd i helsäd (led C) eller insådd i renbestånd i slutet av 

juni (led E). I led F fanns ingen rörflen alls. På Torslunda var skörden signifikant högst i led D, dvs. 

insådd i renbestånd två veckor senare än led A. 

Tabell 14. Skörd av rörflen, ts halt 2014 

 
Björka  Brunnby  Torslunda1 

 

ts-skörd Rel  ts ts-skörd Rel ts ts-skörd Rel ts 

 
(kg/ha) skörd (%) (kg/ha) skörd (%) (kg/ha) skörd (%) 

A. Insådd renbest., vår 11812 100 50 6566 a 100 41 ab 6511 b 100 47  

B. Insådd korn 24 cm, vår 9880 84 47 4643 b 71 38 b 6488 b 100 47  

C. Insådd helsäd, vår 10574 90 45 5282 ab 80 38 ab 6414 b 99 47  

D. Insådd renbest. 2 v senare än A 11114 94 49 6421 a 98 42 ab 9079 a 139 48  

E. Insådd renbest. slutet av juni 11076 94 48 5461 ab 83 43 a 6271 b 96 49  

F. Insådd renbest. mitten av juli 10649 90 51 0 c 0 - 6055 b 93 50  

CV 12,9  12,6 13,8 
 

5,8 8,6  2,8 

p ns  ns <0,001 
 

<0,001 <0,001  ns 
1På Torslunda användes endast block 1-3 eftersom block 4 var mycket sämre än övriga. 

 
Figur 4. Försöket på Björka 17 september 2014 
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Figur 5. Försöket på Brunnby, 3 juli 2014. 

 

Ekonomiskt utfall av insådd med skyddsgrödor 

Beräkning av täckningsbidrag 1 för skyddsgrödan presenteras i tabell 15.   
Skörden av rörflen var lägre i insådda led, men inte statistiskt signifikant på fem av försöksplatserna.  . 
Med ett rörflenspris uppskattat till 0,8-0,9 kr/kg ts motsvaras den minskade skörden av rörflen i 
Brunnbyförsöket 2014 till ca 1000 kr för båda insåningsgrödorna.  
 
Tabell 15. Beräkning av täckningsbidrag 1 för skyddsgrödan kr/ha på 
respektive försöksplats med skörd 2014. 

 
Försöksplats (kornsort) 

 
Björka Brunnby Torslunda 

 
Korn (Einar) 

Korn 
(Quench) 

Korn  
(Tam tam) 

Kärna, korn 14 % vh (kg/ha) -495 861 322 
Helsädesensilage, korn 
(kg ts /ha) 877 189 -959 

1Skillnad i skörd (kg ts/ha) i led B och C vallår 1 jämfört med led A (tidig sådd 
i renbestånd) 
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Diskussion 
De hittills uppnådda resultaten visar att rörflen med fördel etableras på lätta jordar som på 

försöksplatsen Björka i Örebro län. Vi har visat att en rörflenvall kan anläggas med en skyddsgröda 

utan att skörden påverkas vallår 1 (tabell 13 och 14). På jordar med högre lerhalt (ca 50 %) blev 

skörden vallår 1 högst när rörflen såddes i renbestånd. Den stora förekomsten av spillraps på 

försöksplatsen i Vreta Kloster (tabell 8) och den rika nederbördsmängden på Brunnby under 

insåningsåret 2012 (tabell 5) är andra faktorer som kan ha bidragit till den låga skördenivån av rörflen. 

Den låga nederbörden under maj, både under insåningsåret och skördeåret (tabell 5), bidrog sannolikt 

till de relativt lägre skördarna på Brunnby och Torslunda jämfört med på Björka i försöken som 

skördades 2014. Resultaten visar att rörflen gynnas av en jämn och relativt stor nederbörd vid 

tillväxtstart på våren under skördeåret.   

På försöksplatsen i Vreta Kloster fanns ingen signifikant skillnad mellan olika såtidpunkter, medan 

insådd i renbestånd på våren visade signifikant högst avkastning i Brunnbyförsöket. Det fanns inga 

tydliga samband mellan beståndets höjd på hösten insåningsåret och skörd efterföljande år, vilket 

visar att grödan snabbt kan återhämta sig efter en sen start under rätt förhållanden. Ett exempel är led 

E, med sådd i slutet av juni, på Björka som hade en marktäckning på 55 % i oktober insåningsåret 

(tabell 6) och samtidigt en av de högsta skördarna vallår 1 (tabell 13). Försöket på Torslunda visade 

motsatta resultat, det led som hade bäst etablering i juli 2013, dvs. led D (tabell 9) visade också högst 

skörd 2014 (tabell 14). Resultaten pekar på att i områden med varierande nederbörd är det av större 

vikt att etableringen blir lyckad. På Björka med relativt jämn och hög nederbörd under vår och 

sommar kunder grödan återhämta sig trots en relativt dålig etablering, medan skörden på Torslunda 

blev högst i ledet med en bra etablering. 

Olika bakomliggande faktorer medverkar till att leden med skyddsgrödor gett en lägre avkastning i 

Vreta Kloster. Den kraftiga vårfrosten tillsammans med försökets utsatta läge i en sluttning satt 

tillbaka plantornas utveckling. Plantorna var lägst i leden med skyddsgröda (tabell 7) och kunde 

troligtvis inte lagra in tillräckligt med näring i rötterna för att klara den utdragna perioden med frost. 

På Brunnby kan utebliven höstgödsling i försöket som skördades 2013 medverkat till den lägre 

skördenivån av rörflen.  

Skördenivån av skyddsgrödan varierar mellan försöksplatserna (tabell 12). På Björka ledde en dålig 

uppkomst, orsakad av sen sådd och våta betingelser, till en låg kornskörd. Den tillförda mängden 

kväve var underoptimal, då vi ville säkerställa ljusinsläpp till insådden. En högre kvävegiva hade ökat 

skörden, då jordarna hade låg kväveleverans. Vi valde korn som skyddsgröda också till grönfoder, 

eftersom havre ger en större beskuggning. I praktisk odling kan korn samodlas med ärt.  

Ogräsförekomsten minskade då rörflen såddes med skyddsgröda eller såddes senare under sommaren 

(tabell 8, 11). Kornet har en snabbare uppkomst än rörflen och konkurrerar effektivt med ogräs. 

Dessutom innebär skörd av skyddsgröda en pustning vilket motverkar ogräs. Jordbearbetningarna 

innan sådd kan vara en effektiv metod att minska ogrästrycket vilket visades i led E och F (tabell 8, 11). 

På Torslunda, där ogrästrycket var stort hade ledet med 2 v senare sådd (led D) den högsta skörden, 

vilket troligtvis berodde på effekten av bearbetningen tillsammans med gynnsam nederbörd efter 

sådden. Under tiden för de senare sådda leden var det något torrare och eftersom jordarten på 

försöksplatsen innehåller mycket sand och mycket lite organiskt material torkar den snabbt ut (tabell 

3, 5). 
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Undersökningarna visar att fältspecifika egenskaper som förekomst av enskilda ogräsarter och jordart 

avgör valet av etableringsteknik. Vi har identifierat flera olika tekniker för etablering som ger odlaren 

en skörd anläggningsåret, vilket jämnar ut intäkterna över insåningsår och vallår 1. Det finns utrymme 

att förfina tekniken ytterligare genom att tex öka andelen korn vid sådd. Vidare är det av stort intresse 

att undersöka om avkastningsskillnaderna av rörflen vallskördeår 2 utjämnats. 
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