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Disposition

• Strøm i stalden – hvad er det?
• Peder Dahl, alternativ fejlfinder af krybestrøm, Grindsted

• Strøm i stalden på Juulsgaard
• Niels Ulrik Andersen, mælkeproducent, Nørre Aaby








Strøm i stalden – hvordan ses det

• Forskellige observationer hos køerne
• Utrivelige dyr

• Dyr der står med bagbenene nede på spalterne og stå for længe før de lægger sig
• Dyr står og pisker med halerne
• Mælkespild i sengebåsene
• Dyr stå og presser mulen på inventar eller æder træværk
• Områder i stalden hvor dyrene ikke vil færdes
• Specifikke områder hvor køer har smidt sig og efterfølgende haft besvær med at 

rejse sig igen
• Nedbrudt immunforsvar
• Reproduktionsproblemer



Strøm i stalden – hvordan ses det

Forskellige observationer hos køerne
• Foderrelateret adfærd

• Drikkeadfærd
• Varierende foderoptagelse
• Uens gødning
• Ingen ædelyst i malkecenter eller robotter

• Adfærd omkring malkecenter og robotter
• Vanskeligt at få dyr ind i malkecenter eller robotter
• Ingen ædelyst 
• Manglende mælkenedlægning
• Generel uro 



Strøm i stalden - hvordan ses det

Observationer hos ungdyr
• Utrivelige kalve
• Nedbrudt immunforsvar
• Drikkeadfærd
• Stive lemmer – svært ved at rejse sig
• Pludselige dødsfald – flere døde i samme boks
• Begyndt at patte på hinanden – fra 2mdr. og ældre
• reproduktionsproblemer



Vagabonderende strøm







Strøm hos Juulsgaard



Strøm hos Juulsgaard

2012
• ”Trætte køer i topform”
• Køerne fungerede og ydede okay, men virkede trætte og matte
• Den lokale elektriker anbefaler Kaj Strøm til mulig fejlsøgning af strøm 

i stalden
• Første besøg med fejlfinding af strøm 

• Finder vagabonderende strøm udenfor stalden
• Øjeblikkelig ændret adfærd fra goldkostalden – ‘Jersey-lyde’ forsvinder 

øjeblikkeligt!
• Flere opfølgende småbesøg



Strøm hos Juulsgaard

2016
• Forår

• Flere problemer med en frekvensomformer
• Jordingsspyd fjernes 100m væk fra staldbygning

• Midt sommer
• Vagabonderende strømkilde findes

• Vådt efterår
• Gentagne problemer med mistrivsel – Kaj kommer rigtig meget i stalden 
• Der findes vagabonderende strøm fra kilde i fjerneste hjørne af haven 



Håndtering af strøm på Juulsgaard

• Fejlstrøm er vanskelig og tilbagevendende
• Nye strømproblemer kommer til
• Vedholdenhed overfor fejlfinding

• Men overlap med dårlig majsensilage skjulte rettelse af fejlstrøm



Opsamling  

• Strøm i stalden har mange facetter
• Vedholdenhed omkring fejlfinding af strøm
• Gode råd 

• Overvej strøm som årsag ved generel mistrivsel
• Kend dine dyr og lad dig undre ved skift i adfærd
• Gå aldrig på kompromis omkring jording af staldanlæg



Spørgsmål og diskussion
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