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Verksamhetsidé 

Främja landsbygdens utveckling  

genom att utveckla och förmedla kunskap  

till nytta för dess näringar 



Hur kan rörflen bidra i 
samhällsutvecklingen? 

Vi har bara ett jordklot! 
 
Jorden bildades för 4,54 miljarder år sedan och liv uppstod 
inom en miljard år därefter.  
 
Moderna människan utvecklades för 100 000-200 000 år 
sedan. 
 
Idag förbrukar vi resurser motsvaraande 3-5 jordklot! 
  



Industrialiseringen på 1800-talet –> 
utvinning av fossil energi -> 

naturgas, kol och olja  
Fossila bränslen = olja, kol, naturgas som bildats under lång förhistorisk 
tid via högt tryck och hög temperatur. 
 
De senaste ca 150 åren – storskalig utvinning av material från jordens 
innandöme, förbränning och utsläpp i atmosfären = obalans => 
 
 
 
 
 
 
 
Global uppvärmning – växthuseffekt – klimatpåverkan -  försurning av mark 
och vatten - andra föroreningar i naturen, rubbade ekosystem.  



Före 1900-talet  
- all matproduktion var ekologisk! 

NU i huvudsak fossilberoende mat  
Handels-/konstgödsel och bekämpningsmedel kraftigt fossilberoende! 

 
Ca 7 kalorier fossilt bränsle behövs för att tillverka 1 kalori mat! 



Energi till svenskt lantbruk 

Totalt ca 3,6 TWh/år 
(direkt energi) 

Källa: SJV 2010:16 samt underlagsrapport Baky m.fl. 2010 (JTI) 
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1 års förbrukning av fossil energi 
idag motsvarar produktion från  

5 miljoner år! 

Fossila bränslen har ökat matproduktionen och förutsättningarna för 
överlevnad => år 2050: 9 miljarder människor på jorden! 



Globala mål:  
max +2 grader medeltemperatur  

max 400 ppm koldioxidekvivalenter 
jfm förindustriell nivå 

År 2010 +0,8 grader  
ökning av medeltemperaturen 
 
År 2011 global koldioxidhalt 
390,1 ppm (+100 senaste  
ca 100 åren) 
 
 
  



Fossila råvaror o fossil energi  
-basen i det moderna samhället! 

Används vid tillverkning och som råmaterial i olika produkter, 
tex : 

möbler, vägar, plastprylar, leksaker, elektronik, datorer, 
skrivare, telefoner, kemikalier etc. 



Samhällets ekonomi bygger på: 
 

TILLVÄXT - BILLIG ENERGI – LÅNADE PENGAR - 
TRO PÅ FORTSATT EXPANSION 



Tillväxt och miljöutveckling i Sverige 
Index, basår 1970 = 100 

Källa: Vår miljö 1930 – 2030, Richard Almgren, Svenskt Näringsliv  
Fotnot: Miljöutveckling uträknat som sammanslaget index av miljöaspekter rapporterade 
enligt Kyotoprotokollet, Montrealprotokollet och IPPC-direktivet.  



 
NU  

EN BIOBASERAD SAMHÄLLSEKONOMI 
ett regeringsuppdrag till Formas, 
Energimyndigheten och Vinnova. 



Biomassa 

Organiskt material som kommer från växternas fotosyntes och som kan 
utgöra råvara till alla samhällets produkter. 
 
Ex på råvaror att förädla: ved, flis, gräs, strå (RÖRFLEN), växter från 
skog och åker 



Varför bioenergi från jordbruket? 
 

• En trygg och långsiktig energiförsörjning - lokala fristående lösningar 

• Ökad produktivitet - mer förnybar energi, 15-40 MWh/ha/år jmf med 

stubbar 2-3 MWh/ha/år i snitt 

• Hållbara växtnäringskretslopp i hela landet 

• Stärker lokal ekonomi – Arbetstillfällen 

• Levande landsbygd  

• Åkerenergrödor kan ge mångfald i odlingslandskapet, krävs för att uppnå 

uppsatta miljömål 

• -outnyttjad mark hålls i gott skick – krisberedskap vid behov av mer 

livsmedelsproduktion 



Val av energigrödor?  

Fokus Energibalans – hur mycket energi krävs för  

att producera viss mängd energi? 



Jordbruksverket fokuserar på Salix och 
Rörflen -energieffektiva åkerbränslen! 



Varför rörflen? 

• Kan odlas i hela Sverige. 
• Flerårig gröda som kan odlas i 10-15 år 
• Vanliga jordbruksmaskiner kan användas vid anläggning och skörd 
• Gräset slås av sen höst eller tidig vår –vårbärgning = torrt material 
• Bränsleegenskaperna förbättras av vinterns urlakning 
• Kan balas, fälthackas och briketteras 
• 1 hektar rörflenvall kan producera ca 15 000-35 000 kWh 
• Marknadspriser som ger förutsättningar för lönsam odling 
• Rörflen ger vall-, gårds- & restaureringsstöd 



2012  

 Salix 10 600 hektar - 371 GWh/år i snitt 
 Rörflen drygt 800 hektar - 16 GWh/år 
 
Potential:  
enl Jordbruksverkets rapp 2008:7  
Kartläggning av mark som tagits ur produktion  
Nettot av nedlagd mark, överodling av vall och den  
mark som överförts till annan användning  
är 600-700 000 hektar  

motsvarande 12-24 TWh 
 
Mål år 2020 för åkerenergi  
hos Energimyndigheten: 
 
En ökning med 6–8 TWh  
från jordbruket, räknat från 2009  

 



Bioenergigårdar i 
ett nytt landskap

En fortsättning på projekt 

”Ökad produktion av biobränsleråvara 

-minskat oljeberoende” 2006-07

Skellefteå 

Kraft

420 ha rörflen 

etablerades: 

160 ha i Umeåomr.  

260 ha i Skellefteåomr.  

Totalt 45 odlare 



Nya former för 
utvecklingsarbete! 

Unikt samverkansprojekt med alla aktörer i 

produktionskedjan: råvaruproducenter, förbrukare 

och forskare.

4 delprojekt

3 års projekttid

1/7 2008-

30/6 2011

Budget totalt 

ca 55 miljoner kr

Projektutförare:

Kust: Hushållningssällskapet & 
Maskinring Norr

Inland: Hushållningssällskapet 

Forskning: SLU

Skogen: Norra Skogsägarna

Förlängt till 2011-12-31 

34 

Storskaligt rörflensystem 

Småskalig 

rörflenanvändning  



 Produktionssamverkansområden 
 

Ny teknik  
  Ny kunskap  

   Nya metoder 
    Nya samarbetsformer  

   
    

Dåva-2 

Bönder 

Nyckel till etablering  

av 420 ha 

3-åriga leveranskontrakt med 

energibolagen. 

Maskinring Norr som 

mellanliggande kontraktspart 



    
 
    Inlandsprojektet  
    Rörflen i Skogslandet 
 
 
 
 
 Bakgrund:  Tusentals hektar obrukade odlingsmarker  
   Samhällets miljömål, Förnybar energi, Arbetstillfällen 
 
 Fokus: 

 
• 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  
 
 Projektfinansiärer: 

 

http://www.ac.lst.se/
http://www.mala.se/?id=5451


Skörd Rörflen 
 

Skörderesultat levererad energi  
odlingssäsongerna 2008/09, 09/10 och 10/11 i Västerbotten 

 
Skördesäsong    08/09 09/10  10/11 
 

Antal odlare lev till UE/SK   37   34   31 
Skördad areal för energi, ha   359   327   238 
Skörd, ton     1 504   1 602* 1 064 
Skörd, ton/ha    4,2   4,9*  4,5 
 
Levererad energi, MWh   4 800  4 676  3 985 
MWh/ha     13,4   14,3   16,7 
*Dessa värden påverkas starkt av inleverans hösten 2009 - mycket fuktig rörflen!  

 
Vårens skörd 2012 levererades som strö, foder och bränsle.  
Bränsle till Ske-Kraft har lagrats över sommaren och körts in höst. 
 

 
 
 
  
 



Val av energigrödor?  

 Dessutom: 

 
  Kundens/användarens krav på råvaran? 
 
  Växtplats, jordtyp? ->olika bränsleegenskaper 
 
  Transportavstånd och logistik? 
 
  Maskinresurser? 
 
  Organisation/samordning med annan verksamhet? 

 



    Nytt nationellt rörflenprojekt 

Rörflen som affärsidé – Nya rörflenaffärer 
 
 PROJEKTETS MÅL 
 Utveckla användningen av rörflen - > nya affärer ->  
 utveckla och expandera rörflenodlingen  
 
 För att klara konjunktursvängningar på energimarknaden används rörflen 
 som strö i affärskonceptet.  
 
 Mer rörflenodling på outnyttjade arealer ->  
 tillföra samhället mer förnybar energi - stärka landsbygdens lokala 
 ekonomi - bidra positivt i klimatfrågan 
 

 Samverkan med SP om förbränningstester - tre nya värmecentraler -  

 fem nya bränsle- eller värmekunder - rörflen som biogasråvara –  

 1000 ha år 2015 - nationellt nätverk - rörflen i minst en ny process (för 

 framställning av värme, el och/eller drivmedel) - kunskapsspridning o 

 omvärldsbevakning.                

Projektbudget ca 1,6 milj. kr för aktiviteter 2013-14 



Hur kan DU bidra till fler rörflenaffärer? 
 

Möjlighet att arbeta i projektet med timersättning 
 

Offert: VAD, VAR, NÄR, HUR, VARFÖR? 
 

Dialog och rapport om hur det gick 
 
 

Tex Träff med möjliga kunder och samarbetspartners 
 

X antal timmar x Y kr faktureras projektet enligt ö.k. 

 
 
 



www.bioenergiportalen.se 



Landsbygdsföretagarens slutprodukter? 
 

 
 
 
 

Värme 

El 

Drivmedel 

Biomassa -> 

samhällets 
material  



 
 
 
 
 

TACK! 
 

 
 
 
 



Bränsle Effektivt 
värmevärde 
(MJ/kg TS) 

Effektivt 
värmevärde 

(MJ/kg) 

Effektivt 
värmevärde 
(MWh/ton) 

Fukthalt (%) Askhalt (%) Askans 
smälttemperatur 

(C) 

Svavel (%) 

Grot 19,2 9,5 2,6 45 1,5 1 100 0,05 

Torrflis 19,2 12 4,6 12 0,8 1 200 0,03 

Barkflis 19,2 7,3 2 55 3 1 200 0,05 

Sågspån 19,2 8,4 2,3 50 1,5 1 200 0,03 

Salixflis 18,3 7,9  2,2  50  1,5  1 200  0,02 

Frästorv  21,5  9,5  2,6  50  2-6  1 100  0,24 

Träpellets  19,2  16,8  4,7  11  1,5  1 200  0,04 

Brännved  19,2  13,8  3,8  25  1  1 200  0,03 

Halm  17,4  14,4  4  15  7  930  0,15 

Rörflen  17,2  14,3  4  14  6  1 460  0,1 

Spannmålskärna  17,2  15  4,2  11  2,1  660  0,13 

 Hampa  16,9 - 19,1  * 5,3  *  1,6-6,3  *  * 

Olja (Eo1)  *  42,7  11,9  <0,01  0,005  *  0,1 

Bränsledata 

Källa: SLU, avdelningen för kemi och biomassa, Värmeforsk, JTI 



Rörflen som bränsle? 
 

• Färdigtorkat av naturen till ca 80% torrhalt vid bärgning på våren 
• Kan eldas både i stor- och småskaliga förbränningsanläggningar. 
• Kan ingå som en mindre del i bränslemixen i storskaliga anl. (tex Skellefteå, 

Nybro) 
• Otimerar förbränningskemin tillsammans med torv (större pannor).  
• Passar pannor med rörliga delar som kan styras separat, (roster o 

askutmatning) 
• Kan briketteras och även pelleteras (ev. dyrare, svårare)   
• Kan levereras färdighackat, i balar eller som briketter 

 
 Intressant teknikutveckling för små anläggningar 50 kW-2 MW 
 där torrare bränslen passar bra. 
 SP har identifierat lämplig teknik och utför praktiska tester.  
 Ökotherm 800 kW, Reka 32kW, Veto 500 kW, Linka 400 kW, Catfire 60-
 100 kW, Faust 200 kW, Schmid 500 kW  
 
 
 
 



? 


