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Tema: Fölet

Att vara med om en fölunges födsel är högsta lyckan för en uppfödare. Se den komma till världen, ta 

sina första stapplande steg och hitta spenen för att högljutt smackande suga i sig mjölken. Men ibland 

är olyckan framme, stoet förlorar sitt föl eller fölet blir sjukt. Men många gånger finns hjälp att få. 

Som till exempel det ovärderliga arbete som utförs inom ammajouren.

Till skillnad mot oss människor föds föl utan 
antikroppar. Därför kan varje andetag, varje 
kontakt med omgivningen som ett slickande 
på boxväggen vara livshotande om fölet inte 
fått i sig råmjölken inom 6-8 timmar efter 
födseln.

akterier och andra infektionsämnen som inte 
utgör någon som helst fara för vuxna häs-
tar kan leda till svåra sjukdomstillstånd hos 

fölen. Det på grund av att fölen föds utan ett eget 
immunförsvar. Därför är det också infektioner orsa-
kade av bakterier som är den vanligaste dödsorsaken 
när nyfödda föl dör.

– Det betyder att de vanliga bakterier som normalt 
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finns i hästens livsmiljö kan ge en livsfarlig infektion 
hos fölet, säger Gittan Gröndahl, statsveterinär hos 
SVA och specialist på virologiska sjukdomar hos föl.

Hög koncentration
Hos hästar är det via råmjölken som nyfödda föl får 
sina antikroppar och som i sin tur skapar reaktio-
ner i kroppen för att möta alla främmande bakterier 
och infektionsämnen. I stoets juver bildas 1,5-2 liter 
råmjölk (kolostrum) under de sista två till fyra veck-
orna före fölning. Råmjölk av god kvalité är tjock 
och klibbig samt gulvit till färgen. Råmjölken får en 
hög koncentration av immunoglobuliner (IgG) men 
koncentrationen sjunker snabbt efter fölning. Redan 
fyra till åtta timmar har den sjunkit med 85 procent. 
Samtidigt är tidsintervallet för när fölet kan tillgodo-
göra sig antikropparna ur råmjölken begränsad.

– Upptaget görs i tunntarmen och det största upp-
taget görs 6-8 timmar efter fölning och efter 24 tim-
mar upphör upptaget helt. Därför är det så  viktigt 
att fölet får i sig råmjölken tidigt.

Skulle fölet utsättas för någon form av stress i sam-

band med fölningen, bli nerkyld eller tvingas springa 
förkortas tiden för upptaget av antikroppar i tunnar-
men ytterligare, säger Gittan Gröndahl.

En fölunge behöver omkring 4-5 deciliter råmjölk 
de första timmarna. Många väljer att mjölka ur stoet 
råmjölk och ge i nappflaska till fölet. Att ha fryst 
råmjölk i frysen är också ett sätt att gardera sig. 
Råmjölken håller ett par år.

– Att mjölka ur och ge fölet är en bra rutin, då vet 
man att fölet har fått i sig antikroppar. Det är inte 
farligt att ge nappflaska, det stör inte det normala 
beteendet. Fölet diar själva sedan ändå, säger Gittan 
Gröndahl.

Kräver behandling
En fölunge som diat ordenligt brukar ha över 8 gram 
IgG per liter serum. En i övrigt frisk fölunge i en bra 
miljö kan klara lägre halter, ner till 4 gram per liter. 
25 procent av de föl som har en halt på 2-4 gram 
drabbas av infektioner som kräver behandling. Har 
fölet under 2 gram per liter har överföringen av anti-
kroppar misslyckats helt. Minst 75 procent av dessa 
föl drabbas av infektioner och av dem är det många 
som dör.

– Har fölet redan fått en dålig start i livet genom 
till exempel sjukdom, förlossningsproblem, dålig 
miljö eller annan stress rekommenderas en halt på 
minst 8 gram för att undvika infektioner.

I de fall man kan misstänka att fölet inte fått i sig 
råmjölken eller att halterna kan vara för låga finns 
numera fölplasma att tillgå och som innehåller de 
antikroppar som krävs. För att ta reda på hur hög 
halten är av IgG hos ett föl finns enkla snabbtes-
ter som veterinären kan använda. Fölplasman kan 
också användas som delbehandling i de fall ett föl 
redan drabbats av sepsis (fölsjuka) eller andra sjuk-
domar.

Det tar upp till sex månader för ett föl att nå ett 
immunförsvar som en vuxen häst och vid 4-5 veck-
ors ålder inträffar en kritisk punkt i immunförsvaret. 
Den sammanfaller ofta med när stoägaren vill skicka 
iväg sitt sto för en eventuellt ombetäckning.

– Fölen får ofta en svacka i antikroppshalten i den 
ålder och därför bör man vara extra försiktig med föl-
ungen under den perioden, säger Gittan Gröndahl.
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Faktorer som hindrar upptaget i tarmen:
Stress under förlossningen
Moderkakan har släppt och kommer först

Orsaker till för låga halter av IgG i råmjölken:
Genetiska faktorer
Förstföderskor eller äldre ston
Feta ston    
För tidig fölning (prematur)/igångsättning
Råmjölken har droppat
Stoet har flyttats

Orsaker till bristande intag av råmjölk:
Svaga föl
Sjuka föl
Missbildade föl som exempelvis har svårt att stå
Tappat sugreflexen/dummie-föl
Elakt, oroligt sto
Outvecklat juver

Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att föl får i sig 
råmjölken både i tid och mängd menar statsveterinär Gittan 
Gröndahl. FOTO: Lena Karlsson


