
Projektmål
Kompetensutveckling av markägare, odlare, entreprenörer. 
Utveckling av småskaliga produktionskedjor, från råvara till slutkund, med nya metoder, affärsmodeller, samverkansformer, 
värdehöjande beredning och teknikutveckling. 
Kunskapsuppbyggnad och utvärdering av torvmarksodlad rörflen.

Produktionssamverkansområden 
Produktionssamverkansområden har identifierats och priorite-
rats till Arvidsjaur, Malå och Lycksele kommuner.

Respektive område har en potential på ca 250 ha rörflenodling 
inom ca 3 mils radie. Total potential upp mot 750 ha. 

Inom dessa områden har demonstrationsverksamhet utvecklats. 
En viktig pedagogisk metod för att väcka intresse och sprida 
kunskap.

•
•

•

Projektet Rörflen i Skogslandet har ingått i forsknings- och utvecklingsprojektet Bioenergi-
gårdar i ett nytt landskap.

Bakgrunden till projektet utgörs av produktionspotentialen för tusentals hektar nedlagda 
och obrukade odlingsmarker i inlandet, samhällets miljömål, behovet av mer förnybar 
energi och behovet av arbetstillfällen.

Projektaktörer
Finasiärer har varit Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen Västerbotten, Energimyndigheten samt Lycksele och Malå kommuner. 
Projektedare har varit Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet Rådgivning Nord. 

Rörflen 
i Skogslandet
Projektsammanfattning 2008-2011

Projekt Rörflen i Skogslandet har under perioden 2008-2011 
arbetat för att utveckla en ny näring i Västerbottens inland. 

Genom att praktiskt prova, utforska och visa på hur energigräset 
rörflen kan fungera småskaligt och kommersiellt i hela värde- 
kedjan, från odling till slutanvändare, har ett demonstrations-  
och forskningsområde samt kunskapscentrum av nationellt  
intresse etablerats.



Demonstations- och forskningsanläggningar 
FÅRTRÄSK
6 ha myrodling som restaurerats (tre olika dikningsmetoder, markbearbetning med nyodlingsfräs) enligt SLU’s plan för forskning 
om klimatpåverkan och skördeoptimering med reglerbar vattennivå. Våren 2010 insådd av rörflensorten Palaton. Oktober 2011 
första slåtter. Gräset ligger i sträng över vintern för att bärgas våren 2012. 

KNAFTEN 
3 ha myrodling som restaurerats och såtts in med rörflen. SLU har planerat för forskning om lokala gödselmedel som aska och ev. 
biogasrötrest, samt gödselbehov för rörflen på torvmark. 

GlommERSTRÄSK – från frö till färdig värme!
Sveriges första mobila brikettanläggning utvecklad för stråråvara. Ett nationellt demonstrations- och utvecklingsprojekt 2010-2013. 
Rörflen odlas, skördas, briketteras och förbränns i en 60 kW undermatad Catfire-panna som värmer hyreshus och brandstation i 
Glommersträsk. Mer information finns på www.bioenergiportalen.se under Småskaliga biobränslekedjor/Pågående projekt.

 

Torvmarker/organogena jordar 

I inlandskommunerna finns betydande arealer, som kan aktiveras på sikt. Stor andel är torvmarker s.k. myrodlingar. 1946 var 
omfattningen på odlingen av organogena jordar i Sverige 705 000 ha, motsvarande 20% av total åkerareal. Idag odlas ca 250 000 
ha på organogena jordar, motsvarande 10% av odlad areal. (Källa: Svensk Mosskultur –odling, torvanvändning och landskapets 
förändring 1750-2000 av Kerstin Berglund) 

Organogena jordar kan nationellt se väldigt olika ut t ex avseende näringsinnehåll. De s.k. myrodlingar som finns i Västerbot-
tens inland har traditionellt varit näringsrika och kunnat ge god avkastning men en viktig parameter är att dräneringen fungerar 
tillfredsställande, något som också detta projekt fått erfarenhet av. 

Jordprover har tagits och en torvinventering är genomförd i Knaften och Fårträsk. Gemensamt för alla tre samverkansområdena 
är att lokala energisystem kan utvecklas i respektive område. 
 



lokala biobränslesystem med 
värdehöjande processer
Modellen till höger visar hur ett lokalt biobränslesys-
tem kan sluta kretslopp av växtnäring, utveckla lokal 
ekonomi med fler arbetstillfällen samt bidra i ener-
giomställningen mot mer förnybar energi samtidigt 
som en positiv klimatpåverkan uppnås.

Lokala energisystem kan bestå av råvaruproduktion 
och värdehöjande anläggningar med teknik som om-
vandlar råvaran till tex värme, el och/eller drivme-
del. Olika tekniker som undersöks är: 

Närvärme: Panncentral för lokala bränslen som 
försörjer flera fastigheter via kulvertnät. En för-
studie har gjorts av YIT, Winnerstad: Närvärme-
nät Knaften, Lycksele. 
Biogas: Där grönskördad rörflen ingår som en del i råvarumixen och kan generera både värme, el och på sikt även drivme-
del. Baskunskaper om biogas har sammanställts och presenterats. Två förstudier har genomförts, en gårdsbaserad anlägg-
ning och en stadsbaserad. 
Förgasning (gengasteknik): Ny teknik utvecklas för småskaliga kraftvärmeverk som kan ge värme och el.
Torrefiering: En torkmetod som omvandlar råvaran till ett transportekonomiskt, kompakt och lagringståligt material med 
flera användningsområden där både värme, el och drivmedel kan bli slutprodukt. 

 

Panntester
Ett antal panntester har genomförts. I februari 2010 testades eldning av rörflensbriketter i 
en 100 kW panna i Norsjö i samverkan mellan SLU-BTK och Glommers Miljöenergi. Våren 
2010 testades eldning av hackad rörflen i en 400 kW Arimaxbrännare med rörlig roster och 
automatisk askutmatning av ETC i Piteå i samverkan med Energifrakt i Piteå AB. 

En kartläggning över vilka pannor som bedöms lämpliga för rörflen och askrikare bränslen 
har utförts av SP/Lennart Gustavsson, Susanne Paulrud, SP Energiteknik.

Information och inspiration 
En viktig del av projektet har utgjorts av information och inspiration. Ett 70-tal utåtriktade 
möten, seminarier och workshops har genomförts för spridning av information och utbyte 
av erfarenheter. En löpande dialog har förts med markägare, odlare, entreprenörer, bräns-
leköpare och övriga projektintressenter. 

Projektet har publicerat ett antal förstudier, kartläggningar och rapporter samt gett upphov 
till ett stort antal artiklar och reportage i tidningar och tidskrifter. Information och kunskap 
om rörflen och dess användning har spridits via hemsida, media, seminarier och mässor. 

Ny energiproduktion 
Projektet har i huvudsak varit inriktad på kompetensuppbyggnad och utveckling via test och demonstration. Under projektperio-
den har trots detta 62 ha rörflen etablerats i produktionssamverkansområdena – 6 ha i Fårträsk, 3 ha i Knaften, 1 ha i Rusksele 
och 52 ha via tidigare och nuvarande projekt hos Glommers Miljöenergi. 
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Utvärdering av resultatmål 
Projektet har fokuserat på målen om kompetensutveckling av markägare, odlare, en-
treprenörer, utveckling av småskaliga produktionskedjor från råvara till slutkund med 
nya metoder, affärsmodeller, samverkansformer, värdehöjande beredning och teknik-
utveckling samt kunskapsuppbyggnad och utvärdering av torvmarksodlad rörflen. 

Dessa mål har uppfyllts på följande sätt: 
Projektet har informerat och spridit kunskap om rörflen och dess användnings-
områden. Via direktutskick, hemsida, tidningsannonser och i dialog med nyckel-
personer inom målgruppen har odlare, markägare och entreprenörer inbjudits till 
möten, seminarier, visningar och invigningar, totalt ett 70-tal aktiviteter. 

Två demonstrationsodlingar har etablerats; Fårträsk och Knaften. Dessa har doku-
menterats med foto, film och text på projektets hemsida. 

Analyser och erfarenheter kring odling och användning av rörflen från torvmark 
har dokumenterats vid demonstrationsanläggningarna samt vid av delprojektet 
initierade förbrännings- och förgasningstester. 

Fyra olika produktionskedjor för rörflen har utretts, projekterats eller etablerats: 
Glommerträsk: Odling – skörd av vårbärgad torr rörflen – brikettering –  
förbränning och försäljning av färdig värme. Etablerad! 
Knaften-Bratten: Odling – grönskördad rörflen – sönderdelning till biogassubstrat –  
rötning – el och värme i gårdsbaserad biogasanläggning. Projekterad! 
lycksele tätort: Biogasanläggning baserad på en mix av grönskördad rörflen tillsammans  
med avloppsslam och matavfall. Utredningar fortgår! 
Adak och Rusksele: Närvärmeanläggning med rörflen som en del i lokal bränslemix.  
Diskuteras i Adak och projekteras i Rusksele. 

Andra värdehöjande processer och användningsområden som kan passa för rörflen har diskuterats och utretts, till exempel 
torrefiering och förgasning (gengasteknik). 

Ett nätverk av rörflenodlare i området har utvecklats. 

 
Framtida potential för rörflen, effektmål 
Genom projektet är grunden lagd för en fortsatt forskning och utveckling i inlandet. 

En småskalig rörflenproduktion kan på längre sikt överträffa de arealer som utmålats ovan, om det i alla inlandskommuner eta-
bleras en användning av eller avsättning för råvaran. Affärer lönsamma för alla parter i värdekedjan. 

Av de 50 000 ha jordbruksmark som lagts ned i länet senaste 50 åren finns den dominerande arealen i inlandskommunerna, dock 
spridda i mindre fält och i olika grad av förfall. 

En småskalig bioenergibransch kan göra dagens outnyttjade marker produktiva vilket totalt kan ge betydande mängder ny förny-
bar energi. Utvecklingen gynnas av att: 

Priset för bioråvara fortsätter att stiga. 
En mångfald av användningsområden utvecklas. 
Tekniken för hantering, beredning, omvandling och användning utvecklas. 
Små företag ökar sin affärsmässighet. 
Fler och en ny typ av energiföretagare/entreprenörer etableras. 
Fler företag samarbetar i högre grad. 
Logistiken organiseras väl. 
Innovativa lokala lösningar stimuleras. 
Kretslopps- och miljönyttor införlivas i produktions- och investeringskalkylerna. 
Rörflen samverkar med andra råvaror i olika bränslemixar och kombinationslösningar.
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mer information om projektet Rörflen i Skogslandet finns på
www.hush.se/nord under Utvecklingsprojekt.


