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Vi söker producenter av

Klimatströ
Innovationsprojekt ”KLIMATSTRÖ Lokalt,
värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp” utvecklar ett nytt koncept
för gårdsproduktion av rörflenströ.
VI SÖKER RÖRFLENODLARE som vill förädla det perenna kolbindande rhizomgräset rörflen till ett värmebehandlat och kvalitetssäkrat strö, enligt det koncept vi utvecklat, samt dela det gemensamma och skyddade varumärket Klimatströ®.
Syftet är att etablera lönsam ströproduktion på många gårdar runt
om i landet. Gårdar som kan försörja den lokala marknaden med
strö och se till att fler kretslopp av växtnäring kan slutas. Särskilt
hästgödsel är i många områden en outnyttjad gödselresurs som kan
få ett högre värde om det vanligt förekommande spånströet byts ut
mot Klimatströ.
Rörflen växer bra på de flesta marktyper med fungerande dränering
runt om i Sverige, och passar bra på många av de outnyttjade odlingsmarker som finns.

Intresserad? Kontakta:
Projektledare Cecilia Wahlberg Roslund
 cecilia@cewaro.se  070-397 0999

eller någon i producentgruppen:
Nils-Gunnar Mattsson, Umeå*
 ng.mattsson@gmail.com
 070-662 9070
Bengt Erlandsson, Nybro
 borsryd@telia.com
 073-340 4606
Sven-Erik Wiklund, Skellefteå
 sven-erik.wiklund03@outlook.com
 070-243 17 53
Bo Lundmark, Glommersträsk*
 bo@glommersmiljoenergi.se
 070-246 8693
*Produktions- och demonstrationslinje
https://www.glommersmiljoenergi.se/klimatstro/
Projektägare: RISE Research Institutes of Sweden,
Susanne Paulrud
https://www.facebook.com/klimatstro

Projektet finansieras via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram och EIP-Agri.
Följ utvecklingen på https://rorflenodlarna.se i gruppen https://www.facebook.com/groups/rorflen/
och på Facebooksidan Rörflen i Sverige.
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~Rörflen i kretslopp~

KLIMATSTRÖ är ett strö för stallar
och ladugårdar som vill höja värdet
på gödseln, spara arbetstid och få en
bra miljö för både djur och människor!
Fördelarna med Klimatströ
•

Sparar arbetstid och kostnad genom att fungera under
lång tid

•

Är värmebehandlat; eliminerar bakterier, mögelsporer 		
och ofrivillig fröspridning

Användarinstruktion
»

Ströa upp en box med 10-15 cm Klimatströ.

•

Har stor uppsugningsförmåga under lång tid;
ger en torr bädd

»

Mocka dagligen ut hästgödseln men lämna
urinen.

•

Binder ammoniaklukten; ger ett bra stallklimat

»

•

Ger en stabil och mjuk bädd som ligger still;
minskar risken för liggsår

Jämna till bädden (de första dagarna innan
bädden är stabil kan det lätt bli mycket strö i
kanterna).

•

Dammar mycket mindre än tex kutterspån och
vanlig halm

»

•

Höjer värdet på gödseln; gynnar växtnäringstillförsel,
kolbindning och mullhalt i åker eller trädgård, alterna-		
tivt fungerar bra som substrat i biogaskammaren

Fyll på med 10-20 kg Klimatströ en till två
gånger i veckan de första veckorna.
När bädden har satt sig räcker det ofta att
fylla på Klimatströ en gång i veckan.

»

Åtgång ca 10 kg/v i en box som är 3x3 m med
en häst som inte stökar.

•
•

Minskar transporter och gynnar lokala kretslopp av
växtnäring
Kan spridas både maskinellt och förhand

Klimatströ kan ersätta kutterspån, torv eller
halm i hästboxar. Fungerar bäst i bädd, men det
går också att mocka ut både gödsel och urin varje
dag, fast då går det åt mer strö.

Projektet finansieras via Jordbruksverkets Landsbygdsprogram och EIP-Agri.
Följ utvecklingen på https://rorflenodlarna.se i gruppen https://www.facebook.com/groups/rorflen/
och på Facebooksidan Rörflen i Sverige.

