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Verksamhetsidé

Främja landsbygdens utveckling 

genom att utveckla och förmedla kunskap 

till nytta för dess näringar



Vad är rörflen? 
Rörflen (Phalaris arundinacea L) 

• flerårigt ca 2 m högt gräs med styvt och kraftigt strå 

• växer vilt i större delen av landet 

• har god vinterhärdighet och förekommer särskilt på våt- och översvämningsmarker 

• ger hygglig avkastning på de flesta marktyper i hela landet

• fungerar bättre än många andra grödor på sämre marker som torv- och myrmarker (fungerande dränering)

• odlas på ca 800 hektar i Sverige varav nästan 500 hektar i norra landsändan

• skulle kunna odlas på många av landets nedlagda/outnyttjade arealer och ge förnybar 

råvara i samhällsomställningen från fossilberoende till biobaserad ekonomi



Varför rörflen?

• Energieffektiv gröda som med rätt etablering och skötsel kan odlas i minst 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 

• Grön sommarskörd kan användas som bigasråvara

• Bränsleegenskaperna förbättras av vinterns urlakning

• Kan balas, fälthackas, briketteras och pelletteras

• 1 hektar rörflenvall kan producera ca 15 000-35 000 kWh

4-10 ton Ts eller 5-8 ton grön skörd

• Rörflen ger vall-, gårds- & restaureringsstöd

• Rörflen kan användas som strö och sedan nyttjas via gödseln

som växtnäring eller biogasråvara



Rörflen till strö i stallar och ladugårdar
Resultat från examensarbete av Linnéa Holmström, 

Agronomprogrammet- Husdjur

Självständigt arbete, 30 hp, Avancerad nivå –A2E vid LTV-fakulteten, 

SLU Alnarp 2014 på uppdrag av Hushållningssällskapet

Bakgrund

Öka kunskapen på grund av ökat intresse för rörflen som strö

Brist på halm har pressat upp priserna

Fler utfodrar endast med vall

Få studier – Endast praktisk erfarenhet



Rörflen som strömaterial i 
djupströbädd för nötkreatur

Linnéa Holmström
Agronomprogrammet- Husdjur

Antagen 2009

Självständigt arbete, 30 hp
Avancerad nivå –A2E

vid LTV-fakulteten, SLU 
Alnarp 2014

Rörflen som strömaterial i 
djupströbädd för nötkreatur



Ströåtgång

Dammförekomst

Uppsugningsförmåga

Renhet, 

temperatur, 

tillväxt, TS-halt

Fröförekomst





Hästar i Sverige

Enl. Jordbruksverkets uppskattning 2010 drygt 362 700 hästar 
varav 75 % finns inom tätorter / tätortsnära områden utanför lantbruket

Nästan alla hästar används till rekreation eller tävling

En normalstor ridhäst väger ca 500 kg och genererar årligen 
8-12 ton träck och urin (Steineck m fl., 2000) 

+ strömedel som halm, spån och torv

Årsmängden gödsel beror av lagringstiden som kan variera , 6-12 månader

Gödselmängden från en häst: 5-10 ton/år (Jord-bruksverket, 2009)

Volymvikt för normal hästgödsel: ca 500 kg/m³ (Hästgödsel en naturlig resurs, SJV, 2003)

Ströåtgång beroende på tid i stall och hantering/metod: 300-1750 kg/år



Förutsättningar i Skellefteåområdet

Ca 750 hästar inom Skellefteå kommun

Ex 8 månader i stallet  m 20 kg/v = 640 kg/år o häst motsvarande 2 storsäck

Potential: 480 ton strö per år motsvarande 120 hektar rörflenodling

Vid 7 ton gödsel per häst o år = 5 250 ton gödsel räcker till ca 200 hektar

(vanlig gödselgiva 20-30 ton/ha men styrs av näringsstatus i jorden och i 
gödseln, ibland styr fosforhalten)



Hur minimera växtnäringsförlusterna?



Skillnad spån eller strå i gödseln?

Det tar tid för markens organismer att bryta ned gödsel med mycket strö

De flesta strömedel är fattiga på växtnäring men rika på kolföreningar,
vilket ger en gödsel med lågt växtnäringsinnehåll och mycket kol (C) i förhållande
till mängden kväve (N). 

Förhållandet mellan kol och kväve kallas kol/kvävekvot (C/N-kvot). 

Hög kol/kvävekvot gör att nedbrytningen 
tar lång tid och det går åt kväve i processen. 

När gödsel med hög kol/kvävekvot bryts ned
i marken kan den i inledningsskedet binda 
växttillgängligt kväve från markens förråd 
och därmed till och med försämra grödans 
tillväxt. 

Ett sätt att minska mängden gödsel och öka 
växtnäringsinnehållet är att vara noggrann 
vid mockningen. Ta bara ut träck och det strömedel 
som är smutsigt eller blött.



Rörflen till strö i stallar och ladugårdar
Erfarenheter i Finland, Canada, Skottland, Wales, USA, Sverige

Hos dikoproducenter i Värmland Mässvik och Godås gård, Säffle

Erfarenheter hos köttproducenter i Västerbotten:
”Rörflenen fungerar bra i djupströbäddar till ungnöt. Lika bra som halm, 
torrt, sprött och inga hygieniska problem. Luktar inte lika friskt som halm.”

Rivna rörflenbriketter, ”ströflingor” i hästboxar
Ex Vindelgransele i box på 12 m2, jämfört med kutterspån:
-något "segare" att hantera vid mockningen 
-aningen svårare att separera det rena ströet från gödseln man vill få bort 
(vid alltför stora skivor/flingor) 

-bädden upplevs stabilare för hästen vilket kan vara till fördel 
-drygare än vanligt spån, har tendens att "växa" när det används och 
även om lite mockas ut dagligen finns tillräckligt kvar 

-behövde endast fylla på en gång/vecka (renlig hästen, inne endast nattetid)



Summering av erfarenheter 
Rörflen till strö i stallar och ladugårdar
• Verkar fungera bra i djupströbädd eller som brikettflingor eller pellets

• Lika bra som halm, torrt o bra, dammar någon mer om det är oförädlat

• 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

• Briketterad eller pelletterad rörflen genomgår värmebehandling som ev. dödar 

mögelsporer och binder damm samt effektiviserar hantering, transport och 

lagring

• Låg risk för fröspridning via strö-gödsel

• Djupströbäddar med rörflen verkar hålla sig torrare än halmbäddarna i 

längden.



Aktuell Forskning 
Djupströbäddar hos får 

Projektets mål är att öka kunskapen om växtnäringsinnehållet i djupströgödsel från får i 
ekologisk produktion; värde i cirkulationen på gården, förluster, optimerat utnyttjandet på 
åkern. 

Jämförelse halm och rörflen som strömedel till 36 avvanda lamm under två stallperioder. 

Mätning av ströåtgång och temperatur i ströbädden, djurens renhet och beteende gentemot strömedlet 
samt foderkonsumtion och 
tillväxt. 

Foder och strömedelsprover analyseras på växtnäringsinnehåll. 
Damning i samband med ströarbete registreras. 
Efter avslutad säsong registreras bäddens höjd och vikt samt innehåll av växtnäringsämnen före och efter 
en lagringstid. 
Lagringen sker det första året i stuka utomhus. År 2 får ströbäddarna ligga kvar på stall över sommaren. 

Växtnäringsbalanser räknas ut på boxnivå. En ekonomisk utvärdering av kostnader och gödselvärde för de 
olika strömedlen och lagringsalternativen görs också.



Hushållningssällskapets nationella 
rörflenprojekt 2013-14

Rörflen som affärsidé – Nya rörflenaffärer
Finansierat via SJV o Landsbygdsprogrammet

PROJEKTETS MÅL: 
Utveckla användningen av rörflen -> nya affärer -> 
utveckla och expandera rörflenodlingen 

Parera konjunktursvängningar på energimarknaden: kombinera med rörflen som strö 

Mer rörflenodling på outnyttjade arealer -> mer förnybar energi till samhället –

stärker landsbygdens lokala ekonomi - bidrar positivt i klimatfrågan

Samverkan med SP om förbränningstester – 2013 folder 
Rörflen som bränsle, Testade pannor och rekommendationer

Tre nya värmecentraler Fem nya bränsle- eller värmekunder 
Rörflen som biogasråvara 1000 ha år 2015 
Nationellt nätverk 

Rörflen i minst en ny process (prod. av värme, el och/eller drivmedel) 
Kunskapsspridning o omvärldsbevakning               



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!



Följ projektet på 
www.bioenergiportalen.se



TACK!



Glommersträsk
-från frö till färdig värme! 

Sveriges första mobila 
brikettanläggning utvecklad 
för stråråvara.



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)

Vilda djur som ren och älg verkar 

inte intresserade av att äta rörflen!

Mer forskning behövs! 

Källa Karin Granström Hushållningssällskapet


