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Rörflen i djurproduktionen 



Erfarenheter av rörflen som strö? 
De flesta som provat är mycket nöjda! 

Bl.a. i länder som:  

• Finland  

• Canada 

• Skottland 

• Wales  

• USA 

• Sverige  

• I Norge används rörflen som 
foder 

 



Erfarenheter dikoproducenter i Värmland 
Mässvik och Godås gård, Säffle  



 Vårskördat rörflen  - nästan för torrt – 
mycket bra uppsugningsförmåga 



 
Lätt och sprött - Dammar mer än 

halm- Rörflen ska inte hackas  
 



Sprid frö via gödseln?  



Kostnad 
Efterkalkyl från Värmland 10-15 års liggtid  

7 ton 5 ton  

Kostnad /ha och år skörd skörd 

Anläggning  500 

Gödsel 1500 

Slåtter 300 

Strängning 200 

Pressing 1400 

Hemtransport 600 

Summa kostnader 4500 64 öre/  90 öre/  

kg ts kg ts 

Intäkt 

Gårdsstöd 1200 



Erfarenheter från Norra Sverige 
  



”Rörflenen fungerar bra i djupströ-bäddar till ung-
nöt. Lika bra som halm, torrt, spröd  och inga 
hygieniska problem.  Luktar inte lika friskt som 
halm.” 



Erfarenheter 2012 från Albertina gård  

 
• Rörflenet slogs med 

slåtterkross i oktober 
• Strängläggning över 

vintern  
• Vändning 1 och 24 juni 
 
 
 
 



• Skörd  26 juni 
• Inplastning med 

några få lager  
• Lagring utomhus 
• Delvis återfuktning 

av balar 



 
Erfarenheter rörflen som strö till 

ungnöt   

 

 

 

 

 

 
 

Rörflen hade sämre 
uppsugninngs-förmåga 
än kutterspån 

 

Högre åtgång för Rörflen  

 

Sämre bärighet  med 
rörflen 



 
Rörflens som strö till häst  - Jämförelse 

kutterspån  - rörflensbricketter 
Vindelgransele 



Boxen strös med ca 50 kg, rörflenbriketterna 
tillverkas med polsk skruvpressteknik,  

upphettar till 280 grader, vilket eliminerar 
mögelsporer.    

Efter en vecka 



Arbetet med mockning tar längre  tid 

 



Erfarenheter, strö med rörflensbricketter 
till häst,  

Rörflen Kutterspån  

Pris kr/kg exkl 
moms 

? 1,79 

Åtgång  kg/vecka 10 15 

Svinn - uppätet  inget  inget  

Damm mindre än spån  

Arbetsåtgång , 
min  

7,5 5 

drygare - växte 



Easy strö, hackad värmebehandlat 
(170 grader) vetehalm,  25 kg säckat 

(3,20 kr /kg)  



Orienterade undersökning av olika 
strömedel till djupströbäddar Rådde,  1992  

Strö  Halm  Torv  Sågspån  Rörflen  

Djurslag  Ungtjur  Ungtjur  Kviga Ungtjur  

Boxtyp ds (Djupströ), sg (Skrapad gång)  ds ds ds+sg ds+sg 

Antal  13 12 9 12 

Liggyta per djur m2 4,1 4,2 4,8 2,8 

Nettoliggyta m2 54 51 43 34 

Anläggning kg  strö 500 5450 1500 380 

Antal dagar  52 52 38 52 

Åtgång per djur och dag  7 19 12 6,3 

TS halt i bädden  35,2 26,1 31,8 30,8 

Djup på bädden cm 40 52 30 27 

Bädd-tillväxt cm/dag 0,8 1 0,8 0,5 

Temp i bädden (4 mätpunkt.) djup 0-5 cm 31,5 26,1 31,8 30,8 

Temp i bädden (4 mätpunkt.) djup 30 cm 30,2 10,3 15,2 25,3 

R.H % (4 mätp.) 30 cm över bädd 84 83 88 88 

Utetemperatur  6 grader, regn och kraftig blåst 

Relativ fuktighet ute 87-92 



Hygienisk kvalitet 



Jämförelse mellan strö 
(Jeppsson 1996 ) 

Strömedel Vattenbindande  
förmåga kg/kg ts 

Adsorberad ammoniak/ 
 ammonium i % av ts  

Kornhalm 3,3 0,82 

Havrehalm 3,3 0,50 

Hackad halm 3,6-4,0 0,66-0,84 

Sågspån 1,9 0,58 

Kutterspån 4,6 0,80 

Torv (pH 3,5-4) 7,5-12,0 2,72 

Rörflen ? ? 



f 

ADAS Wales 2006 



 
”The potensial of Canary grass as an 

alternativ to straw for animal bedding” 
 • Rörflen är ett väl  fungerande alternativ 

till halm som strö i stallar.  

•  Rörflen har ingen negativ påverkan på 
djurens beteende,  tillväxt, välfärd eller 
hälsa. 

• Lammen hade likartad 

    tillväxt i bägge leden.   

 



Sammanfattning Rörflen som strö 

• Fungerar bra i djupströbädd eller pelleterat  

• Lika bra som halm, torrt o bra, dammar någon mer 

• Inga hygieniska problem, inga reaktioner eller 
hälsoproblem på djuren 

• Sprödare än halm 

• Ingen mögellukt men inte lika frisk lukt som halm.  

• Låt inte grödan ligga vintersträngad 

• Var noga med hygienisk kvalitet och använd  helst  
sorter med låg  Alkaloidhalt.  

 



Rörflen  

Sorter  Innehåll Alkaloider % Smaklig, skala 1-10* 

MN76 0,09 3,2 

Ventur 0,11 3,2 

Palaton 0,11 2,8 

Vantage 0,15-0,20 5,5 

Ris 0,21 5,6 

Smaklighets skala 1=mycket smaklig, 10 = äts inte alls 
 
Chiefton och den Norska sorten Lara och har också låg alkaloidhalt  
 
(University of Minnesota) 

 
 



Alkalodier 

• 3000 olika ämnen i växter 

• T.ex. morfin, nikotin och koffein 

• Alkaloiderna har använts som droger, gifter 
och läkemedel 

• Alkaloider i rörflen ger  ger bitter smak 
– Kan orsaka svullna ben 

– Förlamning av bakben  

– (Några misstänkta dödsfall har skett i USA,Virginia agr. dep) 
 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Drog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gift
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4kemedel


Rörflen som foder till dikor 
 Praktiskt Försök under 2 månader  

• Dikorna åt i genomsnitt 8 kg ts /dygn 
• Djurgruppen som fick Rörflen som enda foder gick ner 

något i hull jämfört med kontrollgruppen. 
• Första kalvare och de gamla korna minskade extra 

mycket i vikt 
• Inga tecken på svullna ben 

 
• Slutsats:  
• Rörflen bör inte ges som enda foder men fungerar bra i 

blandning med andra grovfoder.  
• Det fungerar bra som bantingsfoder till feta kor  

 



Rörflen som bete 

• Betas på våren – kräver tidig avbetning  

• Håll bete kort och putsat  

• Låt inte gräset förväxa = hög andel växttråd 
halter och osmakligt för djuren  

• Rörflen som bete ger inte lika bra tillväxter 
som traditionella betesväxter (Lamm  och 
växande Nöt)  

• Kan passa på betesmarker med stor slitage 

 



Slutsatser Rörflen som foder 

• Välj sorter med låg alkalodihalt 

• Tag ev.  en tidig skörd eller bete om du vill ha 
vallstöd på arealen 

• Var noga med att vårskörda torrt material så att 
den hygienska kvalitén blir bra 

• Ge Rörflen som foder i blandning med andra 
vallfoder (under 50 % rörflen)  

• Ge inte Rörflen till djur som ska ha snabb tillväxt 


