
Nya forskningsresultat: 
Rörflen, biogas och strö, en bra mix!
Grönskördad rörflen som biogassubstrat i kombination med vårskördat rörflenströ skulle kunna 
skapa flera synergieffekter! Hushållningssällskapet och JTI har tillsammans med lantbrukare i 
Vännäs och Hammerdal genomfört ett forskningsprojekt för att ta fram svar på flera av de frågor 
lantbrukarna har inför investeringar i nya biogasanläggningar. 

Målsättningen med projektet var att få fram skörde-
nivåer och biogasutbyte per hektar utifrån verkliga 
odlingar i norra Sveriges klimat.  Även urval av bästa 
tillförselkedja, ekonomiska kalkyler och informations-
spridning har ingått i arbetet.

Projektet genomfördes i en praktisk och en teoretisk 
del. Den praktiska delen innehöll en demoodling  hos 
Maud och Stellan Strand i Vännäs.  Odlingen skördades 
för att bestämma  avkastning, dessutom togs skörde-
prover till utrötningsförsök i labskala för att uppskatta 
rörflenets metanbildande potential. Demoodlingens 
resultat kompletterades med motsvarande försök hos 
SLU Röbäcksdalen i Umeå.

Med fokus på kostnader och energiåtgång gjordes en 
teoretisk analys av odling, skörd, transport, lagring 
och förbehandling. I projektet undersöktes två system. 
System Biogas innefattar två skördar av grön rörflen, på 
sommaren kring midsommar och på hösten i slutet av 
augusti - början av september. Det skördade rörflenet 
studerades som substrat i biogasanläggningar. I syste-
met Biogas+Strö skördas förstaskörden på samma sätt 
som i system Biogas. Andraskörden skördas efterföljan-
de vår och användes till strö.

System Biogas System Biogas+ Strö

Grönskörd 
sommar

Grönskörd 
höst

Torr skörd 
våren efter

Grönskörd 
sommar

Biogas Biogas Strö



Resultat från demoodlingen och de satsvisa utrötningarna användes som indata till beräkningarna.

1. Två skördar exakthack till biogas, B(hack)
2. Två skördar rundbalspress till biogas, B(bal)

3. En skörd exakthack till biogas och en skörd rundbals-
press till strö, B(hack)+S(bal)
4. Skörd rundbalspress till biogas och strö, B+S(bal)

De två systemen kombinerades till fyra scenarier

Resultat
Resultatet från odlingsförsöken och de satsvisa utrötningarna anpassades för att efterlikna praktisk produktion. 
Trots en regnig höst, istäcke och en kämpig start på växtodlingssäsongen 2014 blev utfallet av odlingsförsöken:

Bra energiproduktion per hektar!
En jämförelse av energiproduktion per hektar är siffran 
20-27 MWh/ha till skillnad från utfallet hos rörflenodlarna 
i Västerbotten (i projekt Bioenergigårdar) år 2009-2011 
när de levererade rörflen som fastbränsle med resultatet 
ca 13-17 MWh/ha. En av förklaringarna ligger i vinter- 
och bärgningsförluster för torrt fastbränsle, samt att 
sifforna inte är helt jämförbara då biogasprocessen inte 
frigör all energi till metan.

Ingen risk för ofrivillig fröspridning via ströet!
En annan intressant aspekt är att vid scenariot en grön 
sommarskörd till biogas följd av en torr vårskörd till strö 
elimineras risken för frö i ströet då återväxten aldrig 
hinner bilda frön.



Strömedlets inverkan på biogasproduktionen
Genom att byta ut spån mot strå som strömedel i stallar 
och ladugårdar kan många lantbrukare höja värdet på 
gödseln som substrat för biogasproduktion. JTI har i 
annat projekt om gödselrötning visat att metanpotenti-
alen fördubblades med halm som strömedel istället för 
spån eller torv. Se JTI-rapport kretslopp och avfall nr 51. 

Ekonomin beror på val av maskiner, logistik 
och produktionskedja!
I de beräkningar som gjordes hade tillförselsystemen 
med exakthackning av rörflenet till biogas lägre kostna-
der än om rörflenet skördades med rundbalspress. Om 
kostnaderna relaterades till intäkterna visade systemen 
med fälthackad råvara lönsamhet. En orsak till det nega-
tiva nettot för balsystemen är kostnaden för den extra 
sönderdelningen av balarna för att få deras kvalitet 
(strålängd) jämförbar med exakthackat rörflen. Beho-
vet av denna sönderdelning är anläggningsspecifik och 
behöver även studeras ytterligare med praktisk tester 
för att få säkrare underlag för beräkningar. Balarna kan 
dessutom ha andra fördelar vid lagring och inmatning.

En foderanalys gjordes på rörflen från Västra Spöland. 
För det vårskördade rörflenet till strö analyserades 
även den hygieniska kvaliteten. Rörflenet bedömdes 
vara dugligt som djurfoder. Vattenaktiviteten, som 

beskriver hur kraftigt vattnet är bundet till materialet, 
indikerar att rörflenet är lagringsstabilt. För att kraftigt 
begränsa mögelsvamparnas tillväxt bör vattenaktivite-
ten ligga under 0,7.

Godkänd hygien för det vårskördade ströet! Duger även som foder!



Slutsatser
• Systemet Biogas hade 23 % högre total avkastning 

(ts) jämfört systemet Biogas+strö. Detta berodde 
på att andraskörden till strö hade lägre avkastning 
än andraskörden till biogas. Detta tyder på att för-
lusterna blev stora när rörflenet stod kvar i fält över 
vintern och skördades torrt på våren.

• Demoodlingen och de satsvisa utrötningarna visade 
att rörflen är jämförbart med andra vallgrödor till 
produktion av biogas när det gäller avkastning och 
metanpotential.

• De satsvisa utrötningsförsöken visade att den speci-
fika metanproduktionen var högre från första skörd 
jämfört med återväxten. Den tidiga första skörden 
från SLU och den andra skörden från demoodlingen 
var de enda försöken som skiljde sig åt signifikant.   

• Skördesystemet med rundbalar hade högre kost-
nader jämfört med exakthackning, än mer om en 
extra sönderdelning behövdes innan inmatning i 
biogasanläggningen. 

• För att kunna ta fram tillförlitliga kostnader för sön-
derdelningen av rörflen behövs praktiska försök för 
att undersöka parametrar som sönderdelningsgrad, 
energiåtgång och kapacitet.

• Under förutsättning att betalningsviljan för rörflen 
till biogas är densamma som för vallgröda var det 
lönsamt med ett odlings- och tillförselsystem med 
exakthackad rörflen, däremot var system med 
rundbalar inte lönsamt.

• System med exakthackad rörflen hade de lägsta 
kostnaderna och därmed störst utrymme för varia-
tioner i pris vid leverans till biogasanläggning.

• Rörflenets värde först som strö och i nästa steg 
som substrat för biogasproduktion behöver utvär-
deras vidare. 
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