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argareta Bendroth, 
hästagronom och erfa-
ren uppfödare, väntar 
i år på tre föl. Hon väl-

jer att hålla sig i bakgrunden i mesta 
möjliga mån vid själva fölningsmo-
mentet. 

Efter att fölningslarmet gått och 

Bland uppfödarna finns många, och olika, upp- 
fattningar om hur man bör förhålla sig när  
stoet ska föla. Travhästen ringde därför runt till  
några erfarna uppfödare för att höra hur de agerar  
under själva fölningsförloppet. FTema: Föl & unghäst

4röster om fölning
De allra flesta fölningar sker utan komplikationer. Många gånger klarar stoet fölningen utan att  
någon behöver ingripa. Men om något går fel är tiden att agera knapp. Därför ska ingen fölning  
ske obevakad. Här delar några rutinerade uppfödare med sig av sina erfarenheter och kunskaper 
kring fölningen. 

fosterblåsan syns kontrollerar hon all-
tid att fölet verkar ligga rätt, det vill 
säga det går att känna två framben 
och en nos. Hon ser också efter att 
det gått hål på fosterhinnan. Sedan 
drar hon sig undan och låter stoet 
vara i fred, men under uppsikt:

– Min erfarenhet är att ju mindre 

man är inne hos stoet desto lugnare 
och mindre störd blir hon. Man 
måste också respektera naturen och 
lita till dess egen förmåga.

– Men ser det ut att bli problem 
är det inget att tveka om – då går jag 
självklart in och hjälper till.

Margareta tipsar om att byta sida 

TExT: 

Lena Karlsson

lena@asvt.se
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om fölungen sedan verkar ha ovanligt 
svårt att hitta rätt och börja dia:

– Då har jag varit med många 
gånger om att de hittar rätt direkt. 
Sedan tycker att jag att allt verkar gå 
lättare om de fölar ute.

”Ibland måste man in och korrigera”
Bernt Staaf driver Bonäsets stuteri 
tillsammans med sambon Magda-
lena Grunditz. De har både egna och 
inackorderade ston. Sammanlagt ska 
ett 25-tal ston föla i år.

– Hittills har vi fått fyra föl och allt 
har gått som det ska. Men det sista 
stoet beräknas inte föla förrän i juli.

På Bonäset är de också noga med 
att kontrollera hur fölet ligger och om 
fosterhinnan spruckit.

– När man känner efter är det vik-
tigt att man går in innanför fosterhin-
norna. Det för att undvika att föra in 
bakterier i livmodern som kan ställa 
till problem senare.

– Fölen ligger nästan alltid rätt men 
ibland måste man in och korrigera. 
Det kan de flesta göra. Genom att 
känna efter i ett så tidigt skede i 
fölningen är det också lättare att göra 
korrigeringar. Efter bara några minu-
ter kommer värkarna för tätt för att 
klara det på egen hand.

Verkar allt vara som det ska gör 
sig Bernt sedan ingen brådska utan 
avvaktar och ser hur fölningen går.

– Om det däremot börjar ta emot 
för stoet kan jag gå in och hålla emot; 
inte dra, så att fölungen inte glider 
tillbaka lite mellan värkarna.

När fölungen väl är ute låter han 
sto och föl vara i fred en stund så att 
den värdefulla överföringen av blod 
via navelsträngen hinner ske. Sedan 
drar han alltid av navelsträngen 
genom att hålla emot mot fölets buk. 
Då brister den vid dess naturliga för-
svagning.

– Det är min uppfattning och 
erfarenhet att det minskar risken för 
navelbråck.

Ger fölen råmjölk på flaska
På Valnevikens stuteri utanför Seg-
mon i Värmland är de halvvägs 
genom fölningssäsongen. Det betyder 
att ett 15-tal av de cirka 30 egna och 
inackorderade stona har fölat.

På Valneviken använder man sig 
– förutom täta besök i stallarna – 
av svettdetektor, liggdetektor och 
kamera för att övervaka stona. Som 

de flesta andra också gör kontrol-
leras fölens läge när väl larmet gått 
och fosterblåsan blivit synlig i slidan. 
Sedan låter de stoet föla i lugn och ro 
men ändå under övervakning.

– Det vi gjort mer och mer på 
senare år är att ge fölungarna råmjölk 
på flaska. Jag brukar mjölka ur till 
en nappflaska och ge fölet. Det är en 
enkel sak att göra för att minimera 
risken för infektioner, säger Bengt 
Wall.

– Min erfarenhet är också att det är 
rätt lätt att få en nyfödd fölunge att 
ta nappflaskan. Har det gått ett halvt 
dygn är det svårare.

”Naturen är vis”
– Det viktigaste är att vara på plats 
när stoet fölar men det är inte 
tvunget att agera direkt och i alla 
lägen.

Det säger Lennart Peterson-Brodda 
på Brodda stuteri som väntar bortåt 
70 föl i år. I slutet av april hade 
ungefär hälften av stona fölat och allt 
hade gått problemfritt.

Han menar att det finns två miss-
tag en stoägare kan göra: dels ha bör-
jat övervakningen av stoet för tidigt 
och därmed tröttat ut sig själv när 
krafterna väl behövs, dels att stressa 
för att få upp fölet på benen.

– Naturen är vis. Tittar man på 
fölen så ser man att väldigt få diar 
inom två timmar medan de allra 
flesta diar inom fyra timmar.

På Brodda får därför stoet 
numera sköta sig själv några tim-
mar efter fölningen. Det efter att 
under många år mer regelmässigt 
gett råmjölk. I år har Brodda istäl-
let börjat testa råmjölken. På så 
sätt fångas de ston upp som har en 
sämre råmjölkskvalité. Deras föl 
kan i stället ges tillskott i form av 
plasma och/eller extra råmjölk från 
andra ston.

Att vara med vid fölningen är dock 
A och O. Snabba, täta krystvärkar 
kan resultera i att det inte går hål 
på fosterhinnan vilket kräver snabb 
åtgärd. Men momentet vid utdriv-
ningsfasen när bogarna kommit ut 
och bröstkorgen är på väg är också 
viktigt:

– Om värkarna hos stoet börjar ta 
slut i det skedet finns inte mycket tid 
tillgodo, kanske bara 3-4 minuter, 
och då måste man finnas till hands 
och hjälpa till.
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