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Figur 1. 
Pilotförsökets design 
med lagring av flis i 
tunnor. 

Torkar flis bättre i svart container?
- Ett pilotförsök med gott resultat
•Motiv: En äldre herre undrade varför man inte gjorde fliscontainrar 
svartmålade och med ventilationshål I botten. Han menade att den 
svarta väggen skulle värmas upp av solen och genom temperatur-
skillnader borde en luftström gå genom containern och därmed torka 
upp innehållet.
•Metod: För att testa det gjordes ett enkelt lagringsförsök med färsk 
skogsflis (blandflis) i Green Garden mullmajor med perforerad 
botten som ett labförsök i kursen skogsbränslen. Försöket fick 
följande design (fig 1) 
• 1 m3 flis i hög ute på gården
• 0,5 m3 flis i hög inne i växthuset
• 0,4 m3 flis i mullmaja uppställd på pall, lock på glänt
• 0,4 m3 flis i mullmaja samt ett vertikalt dräneringsrör centralt (tunna+rör)
• 0,4 m3 flis i tunna med rör samt borrade ventilationshål runt om på 

sidoväggarna (vent+rör) 

Resultat efter 17 dagars lagring i maj med ganska solfattigt och 
kyligt vårväder blev resultatet att hypotesen inte kan förkastas (fig 2):

- Flis i hög torkade från 53,5 till 52,5 % fukthalt.
- Med  svart tunna torkade flisen till 49 % fukthalt
- Alltför bra ventilation verkar ha sänkt temperaturen och 
därmed minskat torkningen.
- Rå flis i hög torkar långsamt!
- Viss förhöjt temp verkar få igång processen.

Temp-mätning med termoelement i flisen fungerade dåligt efter 5 
dagar. Troligen oxidering i lödstället.
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Figur 2. Minskning av fukthalt efter 17 dagars lagring (n=2).
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