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Torkad flis minskar risk för mögel
Efter en bra lagring och naturlig torkning har flisen fortfarande en 
fukthalt över 25-30 %, det gör att det fortfarande lätt bildas mögel i 
flishögen. Ska flisen användas i närheten av bostaden ska alltid en 
eftertorkning göras. Torkningen kan göras med en kalluftstork som 
byggs permanent i anslutning till värmecentralen eller med en mobil 
tork som t.ex. en vagnstork. 

Eftertorkning för pelletering
Ska flisen pelleteras behövs en eftertorkning. För större pelleterings-
anläggningar är tumregeln att råvaran ska torkas till 11-13 % 
vattenhalt. Andra pelleteringsalternativ som klarar något högre 
fukthalt i råvaran undersöks som bäst. 

Flistork med körbart golv
Bygger man en permanent flistork bör man välja en konstruktion 
med ett körbart golv.  När torken dimensioneras tar man hänsyn till 
vikten på den utrustning som ska användas vid inläggning och 
uttagning av flisen från torken. För att underlätta körningen på
torkens golv ska tvärreglarna placeras i körriktningen. 
Tumregeln för luftmängden vid flistorkning är 300-500 m3 luft per m3 
flis på torken. Luftkanalerna görs tillräckligt höga för att inte 
lufthastigheten ska överstiga 5 m per sekund. Vid för små luftkanaler 
blir mottrycket 
onödigt stort.
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Satstorkning av flis
Flis som används för uppvärmning är ofta fuktig, fukthalterna 
varierar ofta mellan 30-50 %. Genom att efter avverkningen placera 
råvaran på en öppen och luftig plats, samt täcka högen innan 
höstregnen börjar, kan man få en märkbart lägre fukthalt i flisen. En 
torrare råvara förbättrar kvalitén och värmevärdet  i flisbränslet. 

Skydda dig vid hantering av fuktig flis
Det är viktigt att använda andningsskydd om man hanterar fuktig 
flis som lagrats i hög en- två veckor.  Desto fuktigare flisen är ju 

fortare startar mögelbildningen i 
högen. Eftertorkas inte flisen  ska 
man ta som regel att använda 
andningsskydd med minst ett P2 
filter. En friskluftshjälm med filter är 
ett bra alternativ till skydd.

Med ett körbart 
golv i torken kan 
inläggningen och 
uttagningen av 
flis ske med 
traktor

Med en bra friskluftshjälm som är 
försedd med ett P2 filter minskar 
risken för att man andas in skadliga 
mögelpartiklar som finns i den våta 
flishögen
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Mobil flistork
Det förekommer flera olika typer av hembyggda flistorkar på vagnar 
och kärror. Konstruktionen är ofta en planbottentork som byggts in i 
ett vagnsflak. 

Vagnstork
En händig person kan själv konstruera en torkinsats för t.ex. en
spannmålsvagn.

En rätt konstruerad vagnstork underlättar torkningen 
och hanteringen av flisen på gården

Bygg helst torkenheten som en kasett som lätt kan monteras i 
vagnen och enkelt kan tas bort ur vagnen, då kan också vagnen 
användas för andra ändamål. På samma sätt kan fläktens infästning 
i frontlämmen göras med snabbkoppling, alternativt i en separat 
frontläm. Fläkten dimensioneras så den ger 300-500 m3 luft per m3 
flis och timme. Med förvärmd tilluft går torkningen snabbare och
torkningen kan göras till en lägre slutvattenhalt i flisen.

Vagnstorken byggs med en tillräcklig höjd på luftkanalerna under nät- eller 
hålplåts-botten. Golvet och sidorna i botten på luftkanalerna ska vara 
tätade. 

Exempel på en torkvagn,
• Flakstorlek 2,5 x 5 m = 12,5 m2
• Lämmarnas höjd, 1,3 m
• Nätbotten/hålplåt, kanalhöjd 25 cm
• Flisvolym, ca 12 m3
• Fläkt 3 kW radialfläkt, (som bör ge 3.000-5.000 m3 luft per timme)

Kanalkonstruktionen ska vara byggd så att den torkade flisen kan
tippas av vagnen.  Elinstallationerna till fläkten bör göras bra och 
utföras av en behörig elektriker.


