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Verksamhetsidé

Främja landsbygdens utveckling 

genom att utveckla och förmedla kunskap 

till nytta för dess näringar



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               



Samlad Rörflenkunskap på 
www.bioenergiportalen.se



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 eller gröngödsel!?

• 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, oklart i nya LP?



Varför just rörflen?
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.



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 BIOBASERAD SAMHÄLLSEKONOMI

regeringsuppdrag: forskningsstrategi
Formas, Energimyndigheten och Vinnova

Mål och arbete pågår även inom EU och Norden



Forskning  om rörflenodling

SLU Umeå Cecilia Palmborg 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 Wallenhammar & Stoltz 

forskar om etablering, fältförsök mm



Olika användningsområden för Rörflen
Erfarenheter och aktuell utveckling

Bränsle stor kunskap, svag marknad, intressant i lokala allbränsleanläggningar
handbok och testerna av SP http://www.bioenergiportalen.se/attachments/42/701.pdf

Djurströ både oförädlat i djupströbäddar och förädlat i form av flingor/hackelse/pellets se ex 
Glommers Miljöenergi www.glommersmiljoenergi.se/rorflenstro
Läppe Energiteknik www.lappestallaren.se

Tester hos nötkreatur, får, häst, svin och snart i kycklingstall, se bl.a.
SLU nötkreatur http://www.bioenergiportalen.se/attachments/42/772.pdf
SLU får http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2014-2016/djup/

Foder både till mjölkkor, dikor och hästar
http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2014-12-12-rorflen---ett-intressant-foder-till-dikor#.VK-n4o10xdi

Biogasråvara
FoU projekt JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik) o lantbrukare i Västerbotten och Jämtland 
grönskördad rörflen skördas och analyseras som biogassubstrat. Beräkningar för ekonomi o produktionssystem

Råvara vid förgasning till pyrolysolja
FoU projekt ETC (Energitekniskt Centrum i Piteå), omvandla rörflen till olja och biokol. 
Produkterna analyseras och karaktäriseras för bedömning av potential för framställning av 
tex fordonsbränsle, värme, el och kemikalier samt jordförbättringsmedel.

Fiberråvara till komposterbara/biologiska konsumentprodukter 
tex muggar, tallrikar etc, ”teknikresearch” i Kina pågår med hjälp av kinesisk konsult, 
teknik verkar finnas men hur tar vi den från Kina till Sverige?

Fiber i lättvikts biokompositer
FoU proj. Ansökan Swerea Sicomp och småskalig plastindustri 

Viltåker eller världens bästa träda
Sedan tidigare känt… Råvara till dissolvingcellulosa och biprodukter, Processums uppdrag till SLU 2012
http://pub.epsilon.slu.se/9274/1/prade_t_121128.pdf

http://www.bioenergiportalen.se/attachments/42/701.pdf
http://www.glommersmiljoenergi.se/rorflenstro
http://www.lappestallaren.se/
http://www.bioenergiportalen.se/attachments/42/772.pdf
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2014-2016/djup/
http://www.greppa.nu/arkiv/nyhetsarkiv/2014-12-12-rorflen---ett-intressant-foder-till-dikor#.VK-n4o10xdi
http://pub.epsilon.slu.se/9274/1/prade_t_121128.pdf


Kan rörflen göra nytta vid
frilandsodling?

• Täckmaterial i form av torr halm vid 
trädgårds-/frilandsodling?

• Energieffektiv gröngödsling?

• Förädlat material (strå 1-5 cm), 
upphettat och pressat?

(Teknikutveckling pågår… 
gårdsbaserad automatiserad anläggning 
som kan pressa briketter eller tillverka 
hygieniserat och dammfritt strö / flingor/ 
manglade hackade strån) 



Rörflenets egenskaper & innehåll 

Växtsätt:
Långsam etablering vid insådd, därefter kraftigtväxande efter två växtsäsonger, 
nya skott bildas hela säsongen, bladbildning sent in på hösten, 
långliggande vall 10-20 år

Blomställningar (vippor) år två när rotsystemet utvecklats tillräckligt
Små frön (1000 frön=0,9 g)

Jordstockar på ett djup av 2-8 cm vid maxidjup 15 cm
Rötter som växer ut från jordstockarna når ned till mer än 1 m djup

Max näringsvärde vid hösta bladandel = skörd omkring midsommar i norra Sv.



2a skörd 
2a sept

V. Spöland
Vännäs



Provtagning botanisk analys Fältytan (4 rutor) innan skörd

Rullning och inplastning Vägning av material per ruta

JTI’s provtagning 1a skörd 3 jul -14



1:a skörd

Fältruta

Area, 

m2

Vikt skörd 

1, kg

Avkastning

, kg/ha

TS-

halt, 

%

Avkastning

, kg ts/ha

A1 126,5 93,4 7 383 27,5 2030

B1 126,5 123,6 9 771 30,0 2931

A2 126,5 157,9 12 482 29,8 3720

B2 126,5 191,0 15 099 27,3 4122

Datum: 3 juli 2014
Avkastningen och TS-halten beräknades för varje ruta. 
Medelavkastningen för Scenario Biogas (A1 och A2) blev 2900 kg 
ts/ha 
och för scenario Biogas + strö (B1 och B2) 3500 kg ts/ha. 

Botanisk analys gjord av SLU



2:a skörd

Fältruta

Area, 

m2

Vikt skörd 

1, kg

Avkastning

, kg/ha

TS-

halt, 

%

Avkastning

, kg ts/ha

A1 126,5 179 14 150 26,5 3750

B1 126,5

A2 126,5 189 14 941 26,5 3959

B2 126,5

Datum: 2 september 2014
Avkastningen och TS-halten beräknades för varje ruta. 
Medelavkastningen för Scenario Biogas (A1 och A2) blev 3855 kg 
ts/ha 

Total avkastning 2 skördar: 6730 kg ts/ha



TACK!






