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Verksamhetsidé 

Främja landsbygdens utveckling  

genom att utveckla och förmedla kunskap  

till nytta för dess näringar 



    Hushållningssällskapets nationella  
    rörflenprojekt 2013-mars 2015 

Rörflen som affärsidé – Nya rörflenaffärer 
 

Finansierat via SJV o Landsbygdsprogrammet 

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



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 



Jordbruksverket fokuserar på Salix och 
Rörflen -energieffektiva åkergrödor! 



Kunskap och erfarenheter 
senaste åren 

 

2006-2007 Ökad produktion av biobränsleråvara –minskat 
oljeberoende Via Länsstyrelsen Västerbotten, etablering av 420 ha rörflen 
 

2008-2011 projekt Rörflen i Skogslandet och Bioenergigårdar i ett 
nytt landskap via Länsstyrelsen Västerbotten  
Nya användningsområden och leveransavtal med Umeå Energi och  
Skellefteå kraft 
 

Utvecklings- och demonstrationsprojekt inom Hushållningssällskapets familj 
 

2010-2013 Förädlat biobränsle från åkern - från frö till färdig värme, 
Låttra gård, Vingåker. Odling, brikettering med kolvpressteknik, förbränning i 
gårdspanna (Veto) och TCG’s Ökothermpanna vid Öknaskolan. 
 
2010-2014 Rörflen i glesbygdens småskaliga biobränslesystem, 
Glommers Miljöenergi AB, odling, investering i polsk skruvpressteknik (mobil 
brikettanläggning) och Catfire panna/närvärmeanläggning. Rivning av 
briketter och utveckling av hästströ. 
 
2013-2014 Småskalig pelletsproduktion med ny torkteknik och 
lokala råvaror  
Bl.a. rörflen. Läppe Energiteknik Vingåker 



FoU Fårträsk 

6 ha restaurerad myrodling där SLU påbörjat forskning om klimatpåverkan 
(växthusgaser) och skördeoptimering med reglerbar vattennivå. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Forskning  om rörflenodling ex. 
 

SLU Umeå Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap 
 

Fördjupade studier av sortskillnader Förnya frösamlingen 

ERA-net bioenergy ORNATE Samarbete med Wales och Irland, projekttid 2013-2015 

Nystart för växtförädling av rörflen, Kartläggning av rörflenets genetik 

Koppling mellan genetik och egenskaper, Fältförsök med delvis samma sorter som föregående projekt 

Rörflen - skötsel för ekonomisk optimering 

Försök med återetablering av rörflen för att bekämpa ogräs, Skadegörare i rörflen 

Försök med askgödsling och PK-gödsling 

Rörflen, samodling med baljväxter till vårskörd och gödsling med rörflensaska och slam  

 

Hushållningssällskapet Örebro 

Identifierar grundläggande behov 

för en framgångsrik etablering av rörflen  

på olika jordarter 



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) 
 
 
  



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. 



 
2012: En forsknings- och innovationsstrategi för en  

BIOBASERAD SAMHÄLLSEKONOMI 
Regeringsuppdrag: Formas, Energimyndigheten och Vinnova 

 

Mål och arbete pågår även inom EU och Norden 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

TACK! 
 

 
 
 
 



 
Lantbruksbaserad småskalig bioenergi och biomassaproduktion 
 

Området kan beskrivas via ett antal värdekedjor: 

 

• Restprodukter som gödsel, avrens, halm mm 

• Odlad stråråvara som rörflen eller andra odlade växter (ex vete till etanol, 
raps, lin) 

• Odlad vedartad råvara som salix, (poppel, hybridasp)  

• Småskaligt skördad skogsråvara (flis), även från stubbar och överskottsytor 
som kantzoner etc 

 

Sverige har areella överskottsytor och betydande andel lantbruksbaserade 
restprodukter som i större grad än vad som görs idag, skulle kunna 
komplettera livsmedelsproduktionen med produktion av biomassa, bioenergi 
eller nya biobaserade produkter.  

 

 

 

 



Projektaktiviteter - resultat 
 
 
2013 
11 apr Piteå  Rörflen, en råvara för förgasningsteknik till värme, el, drivmedel? 
  Studiebesök Energitekniskt Centrum och Hortlax kraftvärmeanläggning 
 
18 apr  Örebro Seminarium: Aktuella användningsområden för rörflen? Nya rörflenaffärer? 
  Studiebesök vid Örebro Biogasanläggning som rötar gräs 
 
 7 maj  Sikeå  Röflenodlarmöte Västerbottens odlare 
   Vårens skörd, hur går det? Leveranser till olika kunder, strö- resp.    
  energikunder? Rapport från rörflendagen i Örebro 
 
2013-2014 Support: Rörflen som strömedel i djupströbäddar för nötkreatur 
  Linnéa Holmström Examensarbetet Husdjursagronomprogrammet SLU Alnarp 
 
  Kartläggning rörflenskörd 2013 av Glommers Miljöenergi 
  Återkommande dialog med Jordbruksverket om grödkoder och  
  stöd till rörflen 

 



Projektaktiviteter - resultat 
 
2014 
Jan Beslut från Energimyndigheten om stöd till forskningsprojekt hos ETC, Energitekniskt Centrum i 
 Piteå. 1,9 miljoner kr Förbränningstester av pyrolysolja tillverkad från rörflen 
 
 
12 feb Lycksele  Seminarium: Grönskördad rörflen till biogas? Vårskörd till strö och sommarskörd  
   till biogas?  
 
7 maj Sundsvall Konferens Möjligheter med Rörflen? Initiativ från Länsstyrelsen 
 
10 jun Ersmark   Rörflenströ - ett alternativ till spån! 
   Presentation av GMEs värmebehandlade strö, visning i stall 
 
Apr Beslut från Energimyndigheten om stöd till forskningsprojekt hos JTI, Institutet för jordbruks- och 
 miiljöteknik. Ca 1 miljon kr Innovativt kombisystem – rörflen till biogas, strö och bränsle i norr 
 
2015 
19 feb Skellefteå Rörflen i frilandsodling, workshop produktutveckling med  
   Kirsten Jensen, Västra Götaland 
 
Förstudier:  Ströproduktion på gårdsnivå, Rejlers 
    
   Kartläggning av tillgänglig teknik och kunskap i Kina för att tillverka   
   konsumentartiklar tex muggar, tallrikar odyl av biofibrer, Ekcom 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projektresultat 
 

Användningsområden 

 

• Bränsle 

 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/branslet-som-blev-till-stro 

• Djurströ  

• Foder 

• Biogasråvara 

• Råvara till pyrolysolja ->värme, el, drivmedel, gröna kemikalier, bioplast 

• Fiberråvara till komposterbara/biologiska konsumentprodukter   

• Fiber i lättvikts biokompositer  

• Viltåker eller världens bästa träda 

• Täckmaterial eller nya produkter vid trädgårds-/frilandsodling, grönmassa/torr halm 

• Råvara till dissolvingcellulosa och biprodukter, pappersmassa 

 

Mål: mångfunktionell användning, dvs många produkter i kombinerad process 
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Pressmeddelande 2014-09-23 

IKEA satsar på förnybar plast 

 I samband med FN:s klimattoppmöte och klimatveckan i New York 
berättar Peter Agnefjäll, VD och koncernchef IKEA Gruppen, att 
solcellspaneler blir tillgängligt för fler konsumenter.  

 
 Samtidigt meddelas att all plast som används i IKEA produkter 

ska vara 100 procent förnybart och/eller komma från återvunnet 
material, något som successivt kommer att utvecklas fram till 
2020. 

 
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/newsroom/index2.html# 
 
 
 Vilka möjligheter ges nu och hur reagerar marknaden? 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/newsroom/index2.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/newsroom/index2.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/newsroom/index2.html
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Rörflen som bränsle Erfarenheter Nybro 
 

 
 
 
 



Rörflen till strö i stallar och ladugårdar 
 

Erfarenheter i Finland, Canada, Skottland, Wales, USA, Sverige 
 
Hos dikoproducenter i Värmland tex 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) 
 

Examensarbete av Linnéa Holmström,  

Agronomprogrammet- Husdjur 

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

SLU Alnarp 2014 på uppdrag av Hushållningssällskapet 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Rörflen till strö i stallar och ladugårdar 
Oförädlad eller som rivna briketter 

 

• 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 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Värmebehandlat strö  
hos Glommers Miljöenergi 

Biomasser 
skruvpressteknik på 
vagn med balrivare 
före och brikettrivare 
efter pressning 



Rörflenflingor från Glommers Miljöenergi 
Test i kycklingstall Nybro feb 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Spån                                                    Rörflenströ 



Rörflenflingor från Glommers Miljöenergi 
Test i kycklingstall Nybro feb 2015 



Rörflenflingor från Glommers Miljöenergi 
Test i kycklingstall Nybro feb 2015 

Datum Ålder

Temp Luftf Temp Luftf Temp Luftf Temp ute Luftf Sol Vind dagar

1A 1B 2A 2B 3A 3B A1 A1 A2 A2 A3 A3

24-feb 1 1 1 1 0,5 0,5 33,4 50% 3 Dis 3 4

27-feb 0,5 0,5 1 2 0 0 31,6 50 32,6 51,6 32,2 50 4 90 Dis 4 7

03-mar 0,5 0,5 2 2,5 0 0 29,9 52 29,4 54,9 31 50 6 62 Växlande 3 11

06-mar 0,5 1 2 3 0,5 0,5 28,9 58 28,4 57,5 29,9 56 5 92 Mulet 4 14

10-mar 2 3 3,5 7 2 3 26,7 59 26,5 54,1 28,4 62 5 63 Sol 4 18

13-mar 5 14 10 12 9 12 25,3 58 26,3 59 27,1 64 6 52 Sol 3 21

17-mar 11 9 6 5 9 7 24,6 63 23 56 24,9 59 8 58 Sol 3 25

20-mar 10 10 5 4 8 9 22,7 66 22,2 60,2 23,6 66 5 81 Mulet3 3 28

Dödlighet % 1,5 1,6 1,9

UtomhusmiljöMätplats värde ppm

Rörflen/Ross Spån/Ross Kobb/spån

Temperatur/Luftfuktighet



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Test av förädlat rörflenströ hos grisar 
Lillbäcken grisgård Lillpite start 14-12-29 
 
110 suggor, fem grupper, grisning var 4-5e vecka, integrerad besättning 
Lantras, Yorkshire, korsning med Duroc, Sero 
 
Rörflenflingor i 200 kg storsäck, jämförelse med kutterspån 
Nytt gäng 23 suggor flyttade in en vecka före grisning 
Samma system som med kutterspån; kärra och barnsnöspade i plast 

 
- Tyngre att kasta iväg 
+ Ligger kvar bra i spaden, går bra kasta iväg längre bort = mindre spill i             
 gångarna, mindre städande 
 
+ Mjukare och tyngre damm som lägger sig fortare, yr inte lika mycket 
+ Inget intresse från suggorna att äta 
+ Ströet låg kvar betydligt bättre i boxarna 
+ inledningsvis mindre åtgång, 1a säcken -11 dagar 
 
- Suggorna verkade behöva halm innan grisning för att bygga bo, lugnande 
 
- Mer tungskrapat till spalt, vissa suggor skottade tillbaka, 
  krävde skrapning direkt ned under spalt = merarbete 10-15 min/dag 
 
- Då ströet låg kvar bra blev skillnaden liten mot extraströet under 
 värmelampan, kultingarna hade svårt hitta dit 
 
+ Endst EN sugga med tendens till liggsår jmf m 4-5 st/grupp vanligtvis 
 
- ev tapp av fler kultingar pga svårighet hitta till hörnet under värmelampan  

 

 



Rörflen som foder 
SLU Erik Carlsson 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prover fr Erik Bäckström Stöcke Umeå 



Rörflen som hästfoder 
 

Erfarenheter:  Rörflen från Västra Spöland Umeå 
 
Cissi Tjernström 
Rörflen är inte  längre dopningsklassat. Forskning finns utomlands. 
Började med rörflen som strö i lösdriften till våra hästar. Tyckte det var bättre än kornhalm, vilket inte är det 
bästa för hästar att äta. Insåg ganska snabbt att hästarna tyckte att det var gott och gärna självmant åt av 
halmen trots fri tillgång på hösilage.  
En av hästarna fick fång i höstas och har under konvalescenstiden ätit rörflen för att gå ned i vikt och inte få för 
mycket energi i foderstaten, ca 90% rörflen och 10% torrhö. Han har gått ned bra i vikt. Drygt 80 kg på fem 
månader! Har varit bra i magen under hela sjukdomstiden trots lång tid med medicinering.  
Har satt igång träningen igen efter fem månaders boxvila. Han är full av energi trots kontrollerad mängd 
grovfoder och inget annat. Nu ges mer hö men fortfande rörflen som huvudfoder. Vi hoppas kunna få tag på 
rörflen även fortsättningsvis för att med hjälp av detta som foder förhindra att han får återfall.  
  
Våra hästar har mått mycket bra på rörflen som foder, inga problem med magar eller energinivå. Blanka och fina 
i pälsen och har hjälpt till att dom inte blivit så tjocka.  
 Vet också fler hästar som verkar tycka att rörflen är mycket smakligt!  Många hästägare har svårt att få tag på 
halm då dom flesta vill ha vetehalm utan borst. Jag tror att många hästägare gärna skulle köpa rörflen som både 
strö och foder om det bara fanns tillgång.  
 Som jag sa när vi talades vid på telefon finns det viss forskning på ämnet rörflen som hästfoder, bl.a. Från SLU.  
 Hoppas detta hjälper. Vi har ju inte direkt gjort några vetenskapliga studier bara konstaterat att hästarna gillar 
det och mår bra på det. 
 Hälsningar / Cicci 
 
Angelica Alfredsson 
Har pensionerade kallblodiga travhästar.  
Utfodras sedan november 2014 med rörflen och mineralsten. Köper rundbalar. 
Inga negativa hälsoeffekter!  
 
 
 



                Hordenin (Dopningsforskning, Kallings & Bondesson) 

 
Substansen hordenin påvisas ibland i dopingprover, men det har varit oklart om den har någon dopingeffekt.  
Lliknar efedrin o amfetamin, en eventuell effekt skulle huvudsakligen bestå i en stimulering av hjärta och andning.  
 
Ett flertal positiva prover i Sverige för ca tio år, start av en omfattande undersökning med STCs 
säkerhetsavdelning, försöksstall och laboratoriet inblandade.  
Hordenin användes för några decennier sedan som medicin mot mag-tarmstörningar och finns naturligt i en del 
växter, t ex i grott korn och gräset rörflen.  
Då substansen även kan finnas i maltgroddar och i vissa alger undersöktes en mängd fodertillskott och algpreparat 
i jakten på var hordenin kunde härröra ifrån.  
 
Slutsatsen från foderundersökningarna blev att hordenin i nivåer med vad som förelåg i 
dopingproverna, kunde komma från maltgroddar i nötfoder (specialpellets), från grott korn eller 
eventuellt från rörflen. 
 
Några år senare uppdagades nya hordeninfall från ett travstall hästarna hade fått hö som huvudsakligen bestod av 
rörflen. Ett parti av höet köptes in och gavs till ett antal försökshästar. På laboratoriet konstaterades att höet 
mycket riktigt innehöll hordenin, och att urinprover från hästarna höll en koncentration av hordenin som var 
jämförbar med de positiva dopingproverna.  
Studier av hordenins effekter på häst dopingforskning 85 saknades, en serie försök inleddes där hästar fick 
motsvarande dos hordenin givet i blodet eller via fodret på olika vis.  
Blodtryck och EKG liksom hjärt- och andningsfrekvens kontrollerades både i vila och under arbete på 
ergometermatta.  
Förutom en liten antydan till förhöjda värden efter 10–15 minuter samt en tendens till förhöjda 
mjölksyranivåer under arbete, sågs dock inga signifikanta resultat tydande på att dessa 
hordenindoser skulle kunna påverka prestationsförmågan hos tävlingshästar.  
Samtidigt togs blod- och urinprover där hordenin kunde påvisas upp till ett dygn i blodplasma och i urin upp till 
fyra dygn efter tillförsel.  
Efter detta, internationellt föreslagits att införa ett gränsvärde för hordenin, d v s att man under gränsen ej 
bedömer det som positivt dopingfall utan som trolig foderinblandning och utan effekt.  
 
 



Nya produkter av rörflen  
till frilands- och trädgårdsodling 

 
Förslag från workshop 15-02-19 

Frilands- och trädgårdsnäringen är intresserad och har behov av nya biologiska produkter av tex rörflen under 
förutsättning att det är fullständigt garanterat att ingen risk finns för ofrivillig spridning av frön och rotbitar. 
Rörflen får spridas ofrivilligt! 

 
Ex på nya produkter 
 
Pellets:  För gödsling (görs på de gröna bladen). Det är stor brist på ekogödsel 
  För struktur (görs på vissna blad och – särskilt – på stråna) 
 
Tjocka pressade mattor: 
För täckning mot ogräs (nerbrytningstiden kan regleras genom att blanda grönt material skördad  vid olika tider 
med visset material och strån) 
 
För täckning av stukar mot frost (visset material) 
 
För hösttäckning av fält på hösten för att hindra frost i marken (gör det möjligt att ta upp rotfrukter hela eller 
stora delar av vintern, för att spara lagerkostnader), visset material 
 
För täckning av kompost (visset material, borde kunna fungera både som ammoniakfångare, som isolering och 
som regntäcke, särskilt om även strån ingår) 
 
Som grund i komposthögar, för både uppsugning av vatten och kväve, samt luftning från undan.  
 
För isolering av bikupor under mycket kalla vintrar, skulle ge mer syre än den vanliga frigoliten.  
 
En mindre variant är elefantfötter för att sätta runt buskar och träd som ogrässkydd under växtsäsongen i 
hemträdgårdar 
 



Pressade krukor för 
Utplanteringsplantor (skall hålla 2-3 mdr) 
Beroende av nerbrytningstid kanske även plantskoleväxter (bör hålla minst 4-6 mdr) 
Halvfabrikat för omplantering (i stället för nätkrukor, bör hålla 4-8 veckor) 
    
Tunna vävda mattor av främst stråna 
Som skuggväv på växthus och utanpå tunnlar. Om skuggan finns utanpå huset/tunnlarna kommer värmen 
aldrig in, och behöver därför inte heller luftast ut, som annars är nödvändigt vid skuggväv inuti husen. 
Rörflenmattorna är billiga och miljövänliga och behöver därför inte hålla så länge. Kan bli stort även för 
hobbyväxthus, som är ännu svårare att kyla ner effektivt  
   
Extrakt 
För gödsling i droppbevattning resp. bladgödsling (typ Bycobact, innehållet av kisel gör det extra intressant) 
Kan även ha förebyggande effekt på sugande och kanske även bitande skadedjur samt vissa bladsvampar, 
liknande vattenglas, åkerfräkenextrakt och Bycobact. Gör inte reklam för detta i så fall, då skall det 
godkännas av kemikalieinspektionen… 
  
Avvattning/koncentrering kan ske med en VaculIQ-apparat, http://www.vaculiq.de/ 
  
Strö/hackat rörflen 
För extra struktur i för nerbruten torv 
Som halmersättning i jordgubbsodlingar där det är halmbrist. OBS! FRÖFRITT!!! 
 
För nyttodjur (kan säkert också säljas till hemträdgårder+kommuner/golf/park) 
Som fyll i övervintringslådor i stället för halm  
Färdigpressade igelkottsbon 
Solitärbihotell (stråna) för små och mellanstora arter.  
  



Pressade ”byggstenar” 
• För tillfälliga stallar/skydd åt t.ex. utegrisar, får, highland cattle, möjligen även fjäderfän  
 (måste då kunna stängas helt nattetid). Kan materialet göras mindre brandfarligt? 

 
• Tillfälliga smådammar (man lägger en duk i en ram av byggstenar) för t.ex. doppning av plantor, 

vattenförsyning av bikupor, visning av utrustning för vattenbruk på mässor mm – det ser trevligare ut än 
plastbassänger.  
 

• Tillfälliga förvaringsutrymmen, t.ex. för billiga redskap mm på arrenderade fält 
 

• Korttidsförvaring av värme- och uttorkningskänsliga produkter i fält, t.ex. bär i väntan på transport till lager. 
Genom att vattna byggstenarna skapas extra kyla och högre luftfuktighet. 

  
I hushållet: 
• Som värmehållare för grytor, muggar, kannor, kastrullor, fat mm 
• Som isolerande underlag för grytor, kastrullor, fat, stekpannor, muggar 
• Som miljövänliga hemmaskor/tofflor 
• Engångsskurtrasor för t.ex. skitiga stövlar, rensning av diskhon, skurning av potatis och andre rotfrukter.  
•  Ev. kan man göra en sorts ”vetegräsdryck” om de unga bladen smakar gott. Raw-food-rörelsen skulle säkert        

vara intresserat, vår kost innehåller i regel för lite kisel 
• Som taktäckningsmaterial för boningshus och andra byggnader 
   
Förpackning 
• I stället för styropor för stötsäkring av t.ex. glas eller datorer vid transport. 
   
Om rörflen kan göras till PLA-plast 
Miljövänliga, genomskinliga förpackningar till både frukt, bär, grönsaker, kryddor och blommor. Hållbarheten i 
PLA-plast är bra och produkterna får i regel färre svamp- och bakterieangrepp, åtminstone sker angreppen senare 
än vid förpackning i vanlig plast. Både tråg och folie är intressant.  
Nerbrytbar ljusgenomsläpplig plastfolie för dels drivning, dels icke-ljusgenomsläppligt mot ogräs är det också stort 
intresse för, men det är lite för dyrt i ögonblicket. De befintliga typerna är dessutom för kortlivade för många 
grödor. Kan behöva armeras med någon form av fibernet.  
 Det finns minst en fabrik i Tyskland, som producerar PLA-plast från majs. Det torde vara ungefär samma teknik, 

http://www.uhde-inventa-fischer.com/, http://www.plasticsportal.net/wa/plasticsEU~de_DE/portal/show/content/products/biodegradable_plastics/ecovio 
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