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Notat vedrørende dyrkning af rørgræs 
 
FødevareErhverv har den 6. marts 2009 anmodet Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet om: 

 

”En kort faktuel beskrivelse primært af praktisk dyrkning og anvendelse af 
rørgræs”. Baggrunden for bestillingen er, at der skal tages beslutning om, hvorvidt 
rørgræs skal anses for støtteberettiget landbrugsafgrøde under 
enkeltbetalingsordningen fra 2009. Besvarelsen skal bruges til at kunne sondre 
mellem arealer, hvor rørgræs dyrkes landbrugsmæssigt, og arealer hvor rørgræs 
dyrkes til andre formål. 

 
Nærværende faktuelle beskrivelse, der er vedlagt bestillingen som Bilag 1, 
er udarbejdet af jordbrugstekniker Jens B. Kjeldsen og seniorforsker Uffe 
Jørgensen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet. 
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Bilag 1 
 
Notat vedrørende dyrkning af rørgræs 
Jordbrugstekniker Jens B. Kjeldsen og seniorforsker Uffe Jørgensen, 
Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF), Århus Universitet 

Foulum, 19. marts 2009 
 

Bestilling 
FødevareErhverv har den 6. marts 2009 anmodet Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet om: 

”En kort faktuel beskrivelse primært af praktisk dyrkning og anvendelse af 
rørgræs”. Baggrunden for bestillingen er, at der skal tages beslutning om, hvorvidt 
rørgræs skal anses for støtteberettiget landbrugsafgrøde under 
enkeltbetalingsordningen fra 2009. Besvarelsen skal bruges til at kunne sondre 
mellem arealer, hvor rørgræs dyrkes landbrugsmæssigt, og arealer hvor rørgræs 
dyrkes til andre formål. 

 

Dyrkning af rørgræs til energi 
 
Rørgræs (Phalaris arundinacea) etableres fra frø, og sås med traditionelle 
såmaskiner på samme måde som græsfrø. 
 
Der udsås ca. 12 - 15 kg frø/ha. 
 
Der sås på normal rækkeafstand, dvs. 12 cm. 
 
Rørgræs udvikler rhizomer, og vil derfor i løbet af et par år ikke længere 
kunne erkendes i rækker. 
 
Ukrudtsbekæmpelse er særlig vigtig i forbindelse med etablering og kan 
foretages med herbicider. 
 
Der bør gødes hver år, Plantedirektoratet har angivet gødningsnormer for 
rørgræs. 
 
Høsttidspunktet afhænger af slutanvendelsen. Hvis man ønsker at anvende 
biomassen i et biogasanlæg, tages der et til flere slæt i sommer/efterår. 
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Hvis man ønsker at anvende biomassen til afbrænding, høstes de tørre strå 
i det tidlige forår efter at have visnet ned i efterår/vinter.  
 

Anvendelse af rørgræs 
 
Der er begrænsede erfaringer med anvendelse af rørgræs i Danmark, men i 
Sverige, og især i Finland, dyrkes der betydelige arealer, som anvendes til 
energiformål.  
 
Som biobrændsel kan rørgræs indgå i det eksisterende logistiksystem for 
halm ved høst af tørt materiale i foråret. 
 
Ved anvendelse til biogas vil man kunne håndtere rørgræs på samme 
måde, som man håndterer græs til foder. 
 
Den tørre forårshøstede rørgræs kan evt. opgraderes til piller eller briketter. 
Dette vil gøre transporten billigere pga. den højere densitet, og der vil være 
flere varmeanlæg, som kan anvende rørgræs. 
 
Rørgræs vil kunne dyrkes på nogle af de arealer – især lavbundsjorde – 
hvor man af landskabsmæssige hensyn ikke ønsker at dyrke energipil. 
 
 


