Rörflen som strö
I stallar och
ladugårdar

Vad är rörflen?
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.
Odlingsförsök visar att gräset ger hygglig
avkastning på de flesta marktyper i hela
landet, här i norr 4-6 ton torrsubstans/
hektar vid vårskörd och med rätt gödsling.
På torv- och myrmarker är rörflen en
gröda som fungerar bättre än många andra
alternativ.
Rörflen sprider sig genom grunt liggande
underjordiska utlöpare, rhizomer. Dessa
skjuter nya skott på våren och försommaren. Rörflen till strö slås av sent på hösten
och bärgas tidigt på våren som ett torrt
strå. Torrsubstansen är då 80-90%. Rörflen
har tidigare nyttjats som foder, men sedan
80-talet utvecklats för energiändamål.
Vanliga rörflensorter är Palaton, Lara, Venture, Chiefton och Bamse, varav Bamse är
den enda sorten utvecklad för energiändamål. Övriga är fodersorter men de används och fungerar som biobränsle.
2011 odlades 817 ha rörflen i Sverige, varav ca 500 ha i Västerbottensområdet.

Hur fungerar rörflen som strö?
De nötköttproducenter som testat säger:
– Lika bra som halm, torrt och bra, inga hygieniska problem, inga reaktioner från djuren, ingen mögellukt, dock ej lika frisk lukt som halm.”
– Bra om strålängden anpassas till gårdens hantering.

Även får- och hästägare har testat rörflen som
strö. Deras erfarenheter är:
– I fårbesättningen märktes ingen skillnad mot halm förutom att fåren
brukar äta upp hälften av halmen, vilket de inte gjorde med rörflenet.
– Rörflenbriketter dammar mindre än spån!
Rörflenbriketter har testats i en hästbox på ca 11 m2 i knappt tre
veckor, med följande resultat hittills:
– En fördel att förvara rörflenet i storsäckar, litet utrymme då säckarna
går att stapla!
– Tjockare lager krävs vid första uppfyllning men mindre behov av påfyllnad sedan, när briketterna sönderfallit och volymen i boxen ökat!
– När briketterna ”lösts upp” så funkar det likvärdigt med kutterspånet!
– Hantering, mockning och utskottning måste anpassas till det nya ströet!
– Upplever rörflenet som mindre flyktigt, dvs att det ligger mer stilla i
boxen och inte kan flyttas runt lika lätt av hästen!
– Rörflenet är tyngre, vilket är positivt. Är bädden tjockare/mer stabil/
stilla, minskar risken för liggsår (framförallt på hästarnas bakben, hasar)
och risken att de kan rulla fast mot någon vägg.
– Tar bort ammoniaklukten bättre!
– Bra om brikettkvalitén utvecklas så att briketterna är lösa och kanske
max 3 cm långa!

Mögel?
Risk för mögel undviks om skörden sker tidigt på våren innan gröna skott hunnit komma upp och i torrt och fint väder.
Test Stöcke Umeå 2011
2010-10-13 slogs gräset av för att ligga i sträng över vintern och skördas i april 2011. Strängarna luftades den 26
och 28 april innan de balades 2011-04-28.
(OBS! Vinterlagrad sträng ska helst bara strängluftas en
gång för att slippa mycket skördeförlust.)
Analyserna som gjordes visar:
Mögelsvamp-total: 2,7 log cfu/g där börvärdet är: under 5,5
Mögelsvamp-lagr.flora: 2 log cfu/g där börvärdet är: under 5,0
Totalant. aeroba bakter. 7 log cfu/g där börvärdet är: max 8,0
Vattenaktivitet: 0,31 där börvärdet är: under 0,7

Mögelsporanalys i rörflensstrå, -briketter och kutterspån hos Glommersträsk Miljöenergi mars 2012
Syftet med mögelsporanalysen var dels att se om briketteringen påverkar mögelsporhalten och dels att undersöka
hur rörflenet förhåller sig till andra typer av strömaterial.

För köp av frö eller rörflenströ, kontakta:
Maskinring Norr: tel. 0933-320 30, 070-696 88 75
Ordförande i odlarföreningen: Sven-Erik Wiklund,
tel. 0910-71 40 91

Rörflenodlare i Västerbotten:

Fyra olika substrat testades:
• Kutterspån. Ett mycket torrt kutterspån från Norrfog
med en fukthalt på 8-10%.
• GME-briketter. Rörflensbriketter av rörflen odlat på
myrmark i närområdet, briketterna kommer från 2011
års skörd.
• Jävre-briketter. Rörflensbriketter av rörflen odlat på
hårdmark i Jävre, briketterna kommer från 2010 års skörd
och har en något högre askhalt än GME-briketterna.
• Rörflensstrå odlat på myrmark i närområdet.
Den typ av analys vi gjorde ger ett semikvantitativt resultat på graden av förorening i testsubstratet, dvs. en uppskattning av graden av förorening, inte ett
absolut värde.
Vår slutsats är att rörflensbriketterna innehöll en mindre mängd mögelsporer än
strået och att GME-briketterna innehöll en aning mindre mögelsporer än Jävrebriketterna. Alla testerna med rörflen verkade visa på samma typer av mögel.
De tester vi gjorde på kutterspån visade också en tydlig mögeltillväxt och
mängden mögel var ungefär jämförbar med mängden mögel i Jävre-briketterna.
Möglet på kutterspånstesterna såg ut att vara av en annan typ än på testerna
med rörflen och det vore intressant att gå vidare och analysera vilka typer av
mögel som är aktuella i de olika råvarorna och om denna skillnad har någon
hälsomässig betydelse.
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