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Energiodlarna 

Samlar Ca 40 lantbrukare som odlar  400 Ha  rörflen i 
Västerbotten. Första insådd gjordes 2007.  

MÅL: 

• Utnyttja befintlig jordbruksaraler (minst 5000 ha)  

• Hitta avsättning/marknad för rörflen 

• Samordning av affärer 

• Informationsspridning 
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Marknad/Kunder 
• ENERGI: 

– Skellefteå kraft, Umeå Energi (Stråbränsle) 

– Ev. Klara Gas Vännäs, Tuvan Skellefteå (Biogas)  

 

• STRÖ/STRUKTURFODER: 

– Lantbrukare med djurhållning 

– Hästägare/ridhus 
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Rörflen som Bränsle och Strö 

Utslaget på hösten övervintrar i sträng. Vårskörd  ( maj) strängluftning , hackning  
eller balning. Skörd 3-7 ton TS per Ha. Fukthalt ca 15% 
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STRUKTURFODER: Ståtlig vägg av rörflen för strukturfoder 
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Rörflen som biogasråvara 

Gräs (2 skördar)  per ton TS     Källa  
Rörflen            3,0 MWh => 300 l diesel (Lehtomäki, 2006)  
Timotej/klöver  3,4 MWh => 340 l diesel (Lehtomäki, 2006)  
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NULÄGE 
FINNS: 

– Odlingsmark  

– Intresserade odlare   

– Kunskap/kompetens  

SAKNAS: 

–  Avsättning/Lönsamhet 
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Beräkning av värmevärde. 
 

Råvikt och fukthalt utgör underlag för beräkning av leveransens energiinnehåll. 
För framräkning av den levererade energimängden i enheten MWh per ton 
bränsle (råvikt) används följande formel: 

•   

• heff = 18,76 Effektivt värmevärde i askfri TS i MJ/kg 

• F = Fukthalt i viktprocent 

• A = 5,5% Askhalt i viktprocent av TS 

• 2,44 = Konstant för ångbildningsvärme vid +25C 

•   

• 15 % vatten => 4,05 MWh/ton => 700 kr/ton  

• 25 % vatten => 3,50 MWh/ton => 600 kr/ton 

•   
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Beräkning av värmevärde. 

 

Råvikt och fukthalt utgör underlag för beräkning av leveransens energiinnehåll. 
För framräkning av den levererade energimängden i enheten MWh per ton 
bränsle (råvikt) används följande formel: 

•    

• där: 

•   

• heff = Effektivt värmevärde i askfri TS i MJ/kg 

• F = Fukthalt i viktprocent 

• A = Askhalt i viktprocent av TS 

• 2,44 = Konstant för ångbildningsvärme vid +25C 

•   

• Förekommer inte regelbunden analys av värmevärdet används heff =17,8. 

•   

 



MR – när du  

behöver kraft utifrån 
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•info.@mrnorr.se  
•0933-320 30, 070-696 88 75 

mailto:info.@mrnorr.se
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Hygienanalys Rörflen Skörd april Skörd juliEnhet Börvärde Prov 27/6 Prov 4/7 Prov 11/7 

Torrsubstans 90% 87 %     

Råprotein 62 59 g/kg TS  160 167 93 

Askhalt 37 42 g/kg Ts     

Energi till nötkreatur 3,4 5,2 MJ/kg Ts  9,4 9,5 8 

NDF fiber 838 827 g/kg Ts  667 648 694 

Mögelsvamp-total 2,7 5,3 log cfu/g < 5,5    

Mögelsvamp-lagr.flora 2 3 log cfu/g < 5,0    

Aspergillus fumigatus 1 1 log cfu/g     

Vattenaktivitet 0,31 0,62  < 0,7    

Totalant. aeroba bakter. 7 7,9 log cfu/g max 8,0    

Smörsyra-sporer 1  log cfu/g     
        

Kommentar/förklaring.       

Första provet klippt 110627 (Axet kryper just vid detta tillfälle ut ur slidan, strånas längd 1,5m). 

Andra provet klippt 110704 (Axet på Rörflenet är 2-3 dm ute ur strået, stråets längd 2m). 

Tredje provet klippt 110711 (Axet på Rörflenet "dråsar" dvs fröar av sig kraftigt, man behöver bara 

blåsa lätt på axen så släpper fröna. Stråets längd har nu passerat 2m stadiet med råge). 

Skörden i april slogs av den 13/10-10. Strängluftades den 26/4 och 28/4 innan den rullades den 

28/4-11 

Skörden i juli slogs av den 15/7-11. Strängluftades 7 gånger innan den rullades den 28/7 
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Umeå/Skellefteå 
Möjliga nya energikunder 
Större kunder t.ex. SCA Obbola 
Avtal om leveranser av biogasrötrest 
Biogasråvara 
t.ex. Klara Gas 
 
   
 
 
 


