
Blöta höstar, liten spannmålsodling i området och sorter som ger mindre halmmängd - det finns många omständig-

heter som bidrar till att det kan vara svårt att få tag i tillräckligt med strömedel på nära håll. Det är stora volymer det 

handlar om och transporter blir snabbt kostsamma. Att själv odla rörflen till strö är ett intressant alternativ till osä-

kerheten att få tag i tillräckligt med halm. 

Rörflen som strö 
Nr 4 April 2014 

En regnig dag i april begav vi oss på studieresa till Värmland för 

att få veta mer om rörflen som strö och om odlingen. Här på 

Godås gård sådde Johan Svantesson rörflensvall för två år sedan. 

Nu snart, så fort vädret tillåter, ska den första skörden med full 

avkastning tas. Sedan räknar Johan med att vallarna ska kunna 

bidra med 5-7 ton strö i 10-15 år framåt.  

Rörflen är inget som passar som omväxlingsgröda i en växtföljd, 

poängterar Karin Granström, husdjursrådgivare på Hushållnings-

sällskapet Värmland. Det tar två år från anläggning till full skörd, 

fröet kostar i dagsläget betydligt mer än vanliga vallfröblandning-

ar och att ”bli av med gräset” efter vallbrott är förmodligen inte 

helt enkelt i en ekologisk odling. På Godås odlas rörflenen kon-

ventionellt medan övrig odling och djurhållningen med 230 dikor 

är ekologisk.  

På Godås gård är man nöjda med 

rörflenens egenskaper som strö. 

Uppsugningsförmågan är något 

lägre än för halm, och ströåtgången 

har varit högre än för kornhalm, 

men jämförbar med havrehalm. Det 

är sprödare och dammar därför mer, 

framförallt mer än havrehalm. Det 

är slutsatser man kunnat dra av den 

omfattande studie som Linnéa 

Holmström genomfört på gården 

under hösten (examensarbete om 

rörflen som strömaterial, på uppdrag 

av Hushållningssällskapet). Att 

blanda rörflen med torv kan nog 

vara bra, funderar Johan, t.ex. under 

blöta perioder på hösten. 

När vi besöker rörflensfälten ligger 

det mesta av gräset på backen efter 

det senaste regnet. Men det ska inte 

vålla några större problem menar 

Johan, bara man ”kammar mothårs” 

med rotorslåttern. Kanske kunde de 

skördat innan regnet, men de vill  

avvakta lite för att undvika packningsskador.   

Som strömedel stora likheter med halm 

Rörflen är lätt och sprött. Det ska inte hackas. Efter som rörflen 

dammar mer passar det troligtvis bäst i öppna väderskyddande 

stallar. Torv och kornhalm suger upp mer fukt än rörflen, men 

rörflen kan ta upp lika mycket fukt som kutterspån. En skillnad  

är att spån tar upp fukt snabbare.  

Rörflenens egenskaper i en djupströ-

bädd är jämförbara med halm, visar 

Linnéa Holmströms studie. Trots en 

något större strömängd blev bädden 

inte högre utan istället mer kompakt. 

Komposteringsprocessen har eventu-

ellt något svårare att komma igång 

och det är därför viktigt att strö rikligt 

i början av installningsperioden så att 

bädden inte blir blöt.  

Frisk gröda med låga krav 

Rörflen är ett vassliknande gräs som 

trivs i fuktiga miljöer, men växer bra 

även på torrare marker. Det blir ca 2 

meter högt och sprider sig med under-

jordiska utlöpare liksom kvickrot. 

Vallarna är friska och uthålliga och 

inte särskilt uppskattade av vilt, då 

gräset innehåller alkaloider. 

Det här är en gröda som inte tär så 

mycket på förråden, då en del av  

näringsämnena                       forts. →  Johan Svantesson, Godås gård 



i gräset hinner återföras till marken innan skörden tas från fältet. En väl etablerad 

gröda klarar sig bra utan fosfor och kalium om markkarteringen visar klass II.  

Rörflen sås på våren i renbestånd, men är även möjligt att etablera senare på som-

maren och på lättare jordar även i en skyddsgröda. Tänk på att fröet gror relativt 

långsamt. Lämplig utsädesmängd är 15-20 kg, men grobarheten på de fröer som 

funnits att tillgå har inte alltid varit tillfredsställande.  

Skörden sker antingen på våren så fort marken bär, eller så slås gräset på senhösten, 

strängläggs över vintern för att sedan pressas på våren. Vårskördad rörflen ger 4-8 

ton ts/ha med ts-halt runt 90 %. 

Undvika mögel i storbalar 

onsdag-torsdag 25-26 juni 

Följ med på studieresa till Skåne för att besöka populära 

Borgeby Fältdagar som är Nordens största lantbruks-

mässa i fält. Årets tema på mässan är lantbruksteknik. 

Mässan erbjuder dig det senaste inom växtodling, prak-

tiska maskindemonstrationer, seminarier med aktuella 

ämnen och företagsutställningar. 

På väg ner till Skåne gör vi några intressanta studiebesök. 

Kostnad: Resan kostar 1 800 kronor plus moms.  

I det ingår resa, mat, inträde på mässan, studiebesök och 

del i dubbelrum på hotell i Malmö. 

Information: Ann-Sofie Hedberg 010-224 84 26 eller 

Helena Högberg Åkerhielm 010-224 84 27.  

Mer information och program finns på vår hemsida. 

Anmälan senast 12 juni via kalendern 

på Länsstyrelsens webbplats 

www.lansstyrelsen.se/orebro 

(startsidan längst ner till höger). 

Studieresa Borgeby Fältdagar 

I år kommer Ekodagen på Slätte Gård vara en dag med fokus 

på kunskapsutbyte spannmålsodlare emellan med tema  

Hur maximerar man nettot i sin ekoodling?  

Fem viktiga punkter för dagen är: god markstatus, växtföljd, 

växtnäring med rätt appliceringsmetod, ogräshantering och 

försäljning av spannmål. Det blir fältvandringar och föredrag 

av framgångsrika företagare och experter. 

Föranmälan för deltagande krävs, se www.ekovax.se  

Lilla Slätte Ekodag, 17 juni 

Länsstyrelsen i Örebro län  Telefon: 010-224 80 00      orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 

Studieresa till Öland! 

24–26 september 2014 

Följ med Hushållningssällskapet på studieresa 

till Ölands Skördefest där vi besöker företag som arbetar med 

småskalig livsmedelsproduktion, turism och djurhållning.  

Få inspiration till ditt företag eller idéer till nya verksamheter! 

Anmälan senast 30 juni. Antalet platser är begränsat.  

Anmälan är bindande. Anmälan och frågor: 018-56 04 00, 

hskonsult@hushallningssallskapet.se 

I storbalar av hösilage är mögel av olika arter vanligt förekommande. För att 

minska risken för skadligt mögel bör man undvika allt för höga ts-halter,  

använda minst åtta lager plast och se till att balarna inte skadas. Bredspridning 

under förtorkningen minskar också mögelförekomsten. Det här visar en studie 

av inplastade storbalar av hösilage (ts-halt över 50 %) på 124 gårdar i Sverige 

och Norge. Studien visade också att det fanns mer mögel i balar skördade i 

andraskörd jämfört med förstaskörd. 

Källa: Mögelsvamp i vallfoder inplastat i balar, Jessica Schenck, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Foto: Mattias Malmgren 
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