ERBJUDANDE LEVERANSAVTAL RÖRFLEN
TILL ODLARE I BORÅSTRAKTEN

Rörflen
Ett klimatsmart gräs med många
användningsområden
BORÅS ENERGI & MILJÖ (BEM)
Samverkan energigrödor, slam och aska i kretslopp
ERBJUDER LEVERANSAVTAL
I början av 2019 driftsätter Borås Energi & Miljö (BEM) en
ny kraftvärmeanläggning som ska försörjas med biobränslen.
Närodlad rörflen kan vara en del av bränslemixen och återvunnen växtnäring ska erbjudas odlarna. Målet är att sluta
kretslopp av växtnäring och biobränsle.

För mer information kontakta:

Erbjudande till odlare inom max ca 15 mil från Borås
BEM erbjuder odlare att teckna avtal enligt:
Leverans av balad rörflen i samband med skörd på våren.
Tillgång till växtnäring i form av aska och/eller slam enligt önskemål.
Avtalsperiod: 5-7 år

Vid frågor om odling och besök vid visningsodling
Marieberg, nära Falköping.

Pris
Priset följer marknadens biobränslepris, men lägst 190 kr/MWh
(ca 8-900 kr/ton TS), fritt levererat kraftvärmeverk på Sobacken i Borås.
Möjlighet till separat lösning för frakt kan diskuteras.
Vid mottagning av rörflenbalarna tas stickprover för bestämning av vattenhalt.
I SAM-ansökan kan odlingen registreras med grödkod 63 för energigräs vilket
kan ge gårdsstöd och förgröningsstöd enligt nuvarande regler.

Borås Energi & Miljö
Anders Johnsson
 0702-76 58 54
 anders.johnsson@borasem.se

Lundby Maskinstation
Fredrik Johansson
 070-533 76 99
 fredrik@lundby-maskinstation.se
Växtodlingsrådgivning
Hushållningssällskapet
Henrik Svensson
 0325-618 613
 henrik.svensson@radgivarna.nu

RÖRFLEN - ETT KLIMATSMART GRÄS MED
MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Odling
Rörflen (Phalaris arundinacea L) är ett flerårigt ca
2 m högt gräs med styvt och kraftigt strå. Rörflen
växer vilt i större delen av landet, har god vinterhärdighet och förekommer särskilt på våt- och översvämningsmarker.
Rörflen - en gröda med god avkastning i hela landet
Rörflen sprider sig genom grunt liggandeunderjordiska utlöpare, rhizomer. Dessa skjuter nya skott på våren och försommaren. Gräset ger
hygglig avkastning på de flesta marktyper i hela landet. På torv- och
myrmarker är rörflen en gröda som fungerar bättre än många andra
alternativ. Odling på olika marktyper ger bränsle med olika askhalter. Lerjord ger hög askhalt medan torvjord ger låg askhalt. Rörflen
har tidigare nyttjats som foder, men sedan 1980-talet utvecklats för
energiändamål och sedan 2011 som djurströ. 2010 odlades ca 800 ha
rörflen i Sverige.
Att odla rörflen
Rörflen är en långliggande vallgröda, varför etableringen är viktig.
Fältet bör vara fritt från svackor och dräneringen tillfredsställande
för att marken ska kunna bära maskinerna. Rörflen sås i rena
bestånd, eftersom dess konkurrensförmåga är svag vid etableringen.
Efter något år konkurrerar det snabbt ut svagare ogräs och ger full
skörd från och med tredje året. En välskött rörflenvall som gödslats
varje år kan hålla i minst 10-15 år innan ny etablering krävs.
För användning av rörflen som bränsleråvara får gräset växa ostört
hela växtsäsongen och slås av sent på hösten, när det börjat gulna,
alternativt på våren. Under hösten återgår växtnäring från blad och
strå till plantans underjordiska utlöpare, vilket minskar gödselbehovet i jämförelse med växter som grönskördas. Vid sen höstslåtter
lämnas gräset strängat på fältet över vintern vilket ger en urlakningseffekt så att bränsleegenskaperna förbättras. Rörflen som skördas
på våren måste bärgas under en kort period innan de nya årsskotten
riskerar skadas. Därmed uppstår ett omedelbart lagringsbehov om
inte bränslet kan levereras till användare omedelbart. Rörflen måste
lagras så att återfuktning minimeras. Fuktig råvara ökar risken för
driftproblem hos användaren.
Kvaliteten och skördemängden beror på vilken mark som valts, hur
gödslingen har skett samt val av skördeteknik. Första skörden bärgas
på våren två år efter sådd och är ca 20 % lägre än följande skördar.
Tidigt på våren, innan nya gröna skott hunnit skjuta, är torrsubstansen 80-90 %. Skördenivån ligger på 4-6 ton torrsubstans/ha vid vårskörd när rekommenderade gödselgivor tillämpats. Gödselbehovet är
mellan 60-90 kg N/ha under skördeåren beroende på jordtyp. Även
fosfor och kalium behöver normalt tillsättas. Beroende på användningsområde och transportavstånd kan rörflen pressas till rundbalar,
fyrkantbalar eller fälthackas och direktlastas.

Bränslefakta:
Effektivt värmevärde 16-18 MJ/kg TS eller 4,4-5 MWh/ton TS.
Askhalt ca 2-12 %.
Askans smälttemperatur 1150-1650 °C.

Kort fakta
• Kan odlas i hela Sverige
• En välskött odling kan hålla minst 10-15 år
• Vanliga vallmaskiner kan användas
• Gräset slås av sen höst eller tidig vår beroende på
användningsområde
• Egenskaperna som bränsle eller strö förbättras av
vinterns urlakning – torrt strå när det bärgas på våren
• Kan balas, fälthackas och briketteras
• Bränslet kräver en panna som klarar högre askhalt
• 1 hektar rörflenvall producerar ca 4-6 ton TS eller
20.000-30.000 kWh
• Marknadspriser som ger förutsättningar för lönsam
odling
• Rörflen ger vall-, gårds- & ev restaureringsstöd

För mer information:
Odling och skörd av rörflen för energiproduktion
Energiproduktion från rörflen
Jordbruksverket - Kalkyler

