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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! 
 
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.  



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) 
 
 
  



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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Energi till svenskt lantbruk 
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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. 



 
NU  

EN BIOBASERAD SAMHÄLLSEKONOMI 
ett regeringsuppdrag om forskningsstrategi till 

Formas, Energimyndigheten och Vinnova. 



Biomassa 

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



Varför rörflen? 

• Kan odlas i hela Sverige med möjlighet till goda skördar även i norr. 
• Flerårig gröda som med rätt skötsel kan odlas i 10-15 år 
• Vanliga jordbruksmaskiner kan användas vid anläggning och skörd 
• Slåtter sen höst eller tidig vår och vårbärgning ger torrt material till bränsle 

eller strö medan grön sommarskörd kan användas som bigasråvara 
• Bränsleegenskaperna förbättras av vinterns urlakning 
• Kan balas, fälthackas och briketteras 
• 1 hektar rörflenvall kan producera ca 15 000-35 000 kWh 
    4-10 ton Ts eller 7-8 ton grön skörd. 
• Marknadspriser som ger förutsättningar för lönsam odling 
• Rörflen ger vall-, gårds- & restaureringsstöd 



Jordbruksverket fokuserar på Salix och 
Rörflen -energieffektiva åkerbränslen! 



2013  

Ca 800 hektar Rörflen motsvarande 13-30 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


Fårträsk 

6 ha restaurerad myrodling där SLU forskat om klimatpåverkan 
och skördeoptimering med reglerbar vattennivå. 
 
 
  



 
Glommersträsk 
-från frö till färdig värme!  

Sveriges första mobila 
brikettanläggning utvecklad 
för stråråvara. 



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. 
 

 
 
 
  
 



    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 



www.bioenergiportalen.se 



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 
 
Nedlagd tid faktureras projektet enligt ö.k. 

 
 

Ju fler som jobbar sida vid sida  
– desto snabbare och bättre resultat! 



Grönskördad rörflen till biogas? 
Vårskördad rörflen till strö? 

 
Forskning pågår…mer praktisk erfarenhet behövs! 

 
Frågor att besvara: 
 
• Skördetidpunkt för mesta möjliga metanutbyte/ha + uthållig vall? 

 
• 1 eller 2 skördar i relation till utbyte och insatt energi+gödsel = ekonomi? 

 
• Ekonomi för grön skörd till biogas jämfört med 1 grön skörd+1 torr vårskörd till strö? 

 
• Optimal grad av sönderdelning? Fälthackat eller balat och sönderdelat vid 

biogasanläggning? 
 

• Forskning har gjorts bl.a. i Finland, Lettland, Danmark, Västra Götaland  
 

• Karin Eliasson forskar om gasutbyte och sönderdelning 
 

• JTI skickat in ansökan om praktiska försök i Vännäs 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

TACK! 
 

 
 
 
 


