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SVINEFOKUS 

Dyrlæger:

Hvem kan løse problemet 
med krybestrøm?
Det er ikke holdbart, at enkelte besætnin-
ger spredt over landet skal stå med proble-
mer med krybestrøm, uden der løbende sker 
en udvikling i opklaringsarbejdet. De berør-
te myndigheder må tage det mere seriøst, 
lyder det fra to LVK-dyrlæger.

Hos Kirsten og Lars Pe-
ter Simonsen på Hov-

marksgaard i Dronninglund 
har krybestrøm generet vold-
somt i flere år. Mange eksper-
ter har været igennem og for-
søgt at løse problemet, men 
ingen har haft succes endnu.

- Det, vi oplever, er, at dyre-
ne reagerer unormalt. Det kan 
for eksempel være: Halebid 
både hos fravænnede grise 

og slagtesvin, søer, der ikke 
vil æde af truget eller drikke 
vand, søer med kramper eller 
smerter, søer, der ikke vil ind 
i ædebokse eller fravænnede 
grise, der ikke vil æde eller lig-
ge i en sti, men gerne i stien 
overfor.

- I alle tilfælde får vi selv ud-
slag af kobberstænger, enten i 
en linje gennem sti eller boks 
eller ved at berøre dyrene. 

Hvad kobberstængerne rea-
gerer på, ved vi ikke, blot at 
udslagene er meget tydelige. 
Andre målinger tyder på, at 
der løber elektrisk strøm i jor-
den, men ingen myndigheder 
eller andre har fundet ud af, 
hvad der sker, eller hvad årsa-
gen er, fortæller dyrlæge Else 
Marie Overlund Andersen og 
fagdyrlæge Tage Rødbro, beg-
ge fra LVK.

Uholdbar situation
Problemet med krybestrøm 
kan kortvarigt holdes i skak 
ved at banke jernstænger i jor-
den uden for bygningerne i de 
linjer, hvor der måles udslag 
gennem ejendommen. Men 
hvad det end er, finder det nye 

Det, som to dyrlæger hos LVK oplever ved krybestrøm, er, at dyrene reagerer unormalt: Halebid, 
søer, der ikke vil æde af truget eller drikke vand, kramper, smerter, fravænnede grise, der ikke vil 
æde eller ligge i en sti, men gerne i stien overfor, m.m. Arkivfoto

Uløste udfordringer 
med krybestrøm
I en nordjysk svineproduktion har krybe-
strøm generet voldsomt i årevis. Mange 
eksperter har været forbi og forsøgt at 
løse problemet, men ingen har haft succes 
endnu.

AF CAMILLA BØNLØKKE

- Det er første gang, at 
jeg stifter bekendtskab 

med krybestrøm, da jeg besø-
ger Kirsten og Lars Peter Si-
monsen på Hovmarksgaard i 
Dronninglund i april måned. 

Jeg skulle lave et afløsningsbe-
søg for fagdyrlæge og kollega 
Tage Rødbro, der kører som 
fast besætningsdyrlæge på 
gården. Inden jeg kørte til be-
søget, talte jeg selvfølgelig be-
sætningen igennem med Tage. 
Han fortalte mig en del om det 
her krybestrøm, og selvfølgelig 
har jeg hørt om det før, men 
jeg har aldrig »set« det.

Sådan lyder beretningen fra 

Else Marie Overlund Ander-
sen, dyrlæge hos LVK. Hun er 
spændt på at se, om det nu vir-
kelig kan passe med det der 
krybestrøm, da hun kører ned 
ad grusvejen til gården.

- Jeg satte automatisk far-
ten ned, for jeg har aldrig set 
noget lignende. Hele vejen 
langs grusvejen, skiftevis på 
hver side af vejen, stod jern-
spyd side om side, så de nær-

Krybestrøm har gennem 
flere år generet voldsomt i 

soholdet på Hovmarksgaard 
i Dronninglund. Arkivfoto: 

Camilla Bønløkke

- Jeg er ikke i tvivl 
længere. Krybestrøm 
findes og kan være 
mere eller mindre 
generende, lyder det 
fra dyrlæge hos LVK, 
Else Marie Overlund 
Andersen.
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Dyrlæger:

Hvem kan løse problemet 
med krybestrøm?

veje gennem ejendommen, 
ofte i løbet af få timer. 

Ifølge Else Marie Overlund 
Andersen og Tage Rødbro 
kræver det en meget stor ar-
bejdsindsats dagligt at finde 
og afbøje linjerne.

- Lige nu føler vi desværre, at 
vi løber hovedet mod en mur 
i forhold til videre opklaring. 
Det er ikke holdbart, at en-
kelte besætninger spredt over 
landet skal stå med sådanne 
problemer, uden der løbende 
sker en udvikling i opklarings-
arbejdet. Vi må appellere til, at 
de berørte myndigheder tager 
dette mere seriøst op, lyder 
appellen fra de to LVK-dyr-
læger.

cab

- Problemet med krybestrøm 
kan kortvarigt holdes i skak 
ved at banke jernstænger i jor-
den udenfor bygningerne i de 
linjer, hvor der måles udslag 
gennem ejendommen. Men 
hvad det end er, finder det nye 
veje gennem ejendommen, 
ofte i løbet af få timer, lyder 
det fra fagdyrlæge hos LVK, 
Tage Rødbro. 

mest dannede et tæt stakit. 
Det gik hurtigt op for mig, at 
de her folk, de har et kæmpe 
problem, fortæller Else Marie 
Overlund Andersen.

Skrig i soholdet
Sammen med Kirsten og 
Lars Peter Simonsen går hun 
staldene og dyrene igennem 
med almindelige rådgivnings- 
øjne.

- Jeg observerer egentlig 
ikke noget særligt påfaldende 
i forhold til krybestrøm, men 
da vi bevæger os ind i løbe-/

drægtighedsstalden, er 
der pludselig en so, som 
kaster sig ned på siden 

og skriger. Et gennem-
trængende skrig, og hun 

blev bare ved og ved. 
Lars Peter og Kirsten 
løber afsted, og jeg 
efter.

De finder soen, 
som har smidt sig. 
Hun er alene i en af-
lastningssti, for hun 

har haft en lille smule skul-
dersår, som nu er helet. Soen 
skriger og skriger, og sitrer 
over hele kroppen. Hendes 
bagklove sitrer og stritter i alle 
retninger, helt krampagtigt. 

- Soen ligger bare stift på si-
den og stirrer panisk op på os 
med flakkende, rødsprængte 
øjne. Kirsten prøver at træ-
de ind i stien, men hun siger 
straks, at hun kan mærke 
strømmen. To polte kommer 
og kigger, de vover slet heller 
ikke at træde ind til soen, for-
tæller Else Marie Overlund 
Andersen.

Kobberstænger 
Lars Peter Simonsen skaffer 
to bøjede kobberstænger, og 

når de holdes ind over soen, 
så krydser de, og træder han 
et skridt tilbage på gangen, så 
krydser de ikke længere. Soen 
ligger lige midt i en linje af kry-
bestrøm. 

- Jeg spørger, om jeg må 
have lov at prøve. Jeg holder 
helt løst på de to pinde, som 
er rettet fremad, og mine hæn-
der er med cirka 30 centime-
ters afstand. Tre gange holder 
jeg stængerne ind over soen, 
hvor de krydser prompte. Der 
er slet ingen tvivl. Det er ikke 
noget, jeg gør – kobberstæn-
gerne arbejder helt selvstæn-
digt, påpeger dyrlægen.

Kirsten Simonsen løber 
udenfor og finder, hvor linjen 
er. Her sætter hun et jernspyd 
i jorden og bøjer strømmen 
af og dermed væk fra stalden. 

- Imens står jeg og iagtta-
ger soen. Det er tydeligt at 
se på hende, når strømmen 
er væk. Soen kan stadig ikke 
rejse sig, men slapper af nu. 
Hun er stoppet med at skrige, 
øjnene er roligere, hun sitrer 
og kramper ikke længere. Hvis 
ikke hun har rejst sig senere i 
dag, er de nødsaget til at aflive 
hende, for så har strømmen 
nået at skade hende perma-
nent. Det mister de desværre 
en del søer på. 

Dyrlægen observerer nu, at 
de to polte igen tør gå helt ind 
til soen for at æde, hvad der er 
i hendes krybbe.

Frustrerende 
forstyrrelser
- Videre rundt i systemet kom-
mer vi til klimastalden. Fine 
velpassede stalde med pæne 
grise. Pludselig ser vi dog to 
stier over for hinanden på en 
gang med fire stier på hver 

side, hvor grisene har helt 
friske øresut og virker forstyr-
rede. 

Igen konstateres det med 
kobberstængerne, at der går 
en linje af strøm lige gennem 
de to stier og slet ikke andre 

stier i sektionen, hvor der 
heller ikke er problemer med 
øresår. Generelt er det ikke et 
problem med øresår i besæt-
ningen. Linjen af krybestrøm 
bøjes igen af udenfor, og der 
tages hånd om grisene.

- Det er forståeligt, at Lars 
Peter og hans hustru er fru-
streret. De kæmper med det 
her hver dag, og i omkring otte 
år har det stået på. Mange eks-
perter har været inde over, en 
af dem satte nogle batterier 
op rundt omkring, som skul-
le aflede strømmen, hvilket 
resulterede i, at Lars Peter 
og Kirsten stod i stuehuset 
og nærmest skreg selv, fordi 
strømmen nu var så koncen-
treret her, forklarer Else Marie 
Overlund Andersen.

Uvirkeligt
Dyrlægen er godt klar over, at 
det hele lyder uvirkeligt, og 
mange kan slet ikke forholde 
sig til det. 

- Det er svært at forholde 
sig til. Det er jo ikke noget, du 
kan se eller måle som SPF-syg-
domme i blodprøver eller 
diarré-lidelser på sokkeprø-
ver, osv. Men jeg er ikke i tvivl 
længere. Krybestrøm findes 
og kan være mere eller mindre 
generende. Her i besætningen 
er det meget generende, og det 
røver så meget tid og koncen-
tration, og det fjerner fokus fra 
de daglige rutiner og opgaver, 
så dagene bliver alt for lange. 

- Hvem kan løse problemet, 
lyder spørgsmålet fra Else Ma-
rie Overlund Andersen.

cab@effektivtlandbrug.dk 
telefon 61 20 96 65

- da vi bevæger os ind 
i løbe-/drægtigheds- 
stalden, er der pludselig 
en so, som kaster sig ned 
på siden og skriger. 
ELSE MARIE OVERLUND ANDERSEN, 
DYRLÆGE LVK


