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Detta är ett sammandrag av ett
examensarbete utfört av agronom-
student Sara Muhonen och bio-
logstudent Maria Lönn vid Institu-
tionen för husdjurens utfodring
och vård, SLU.
Handledare AgrD Margareta
Rundgren. 

På de flesta stuterier avvänjs fölen
vid 4-6 månaders ålder av såväl tra-
ditionella som praktiska skäl. Det
finns många avvänjningsmetoder,
men den vanligaste är att fölen
abrupt separeras från modern och
placeras utom hör- och synhåll. Fri-

levande hästar avvänjer sina avkom-
mor gradvis och mycket senare. I den
här studien var syftet att jämföra
beteendet hos föl hållna i grupp före
och efter successivt bortförande av
deras mödrar. Den här metoden tros
minska avvänjningsstress hos fölen.

Introduktion
Sto-föl-relation: Det finns mycket
starka band mellan stoet och hennes
föl. Föl är välutvecklade från födseln
och håller sig nära moderns sida.
Stoet är väldigt beskyddande över
sitt föl, hon hotar andra hästar som
kommer för nära och placerar sig
själv mellan fölet och andra hästar.
Fölet behöver det här beskyddet där-

för att moderlösa föl blir attackerade
av andra hästar.

Avståndet mellan föl och sto ökar
med fölets ålder och fölets allt större
förmåga att känna igen modern bland
andra hästar. Stoet lämnar inte fölet
om det ligger ner platt på sidan. Hon
betar istället i en cirkel runt fölet
eller står bredvid det och vilar ofta
med huvudet hängande ovanför
fölet. Det här beteendet är väldigt
starkt de första 8 veckorna i fölets liv,
sedan avtar det sakta. I undersökning-
ar av frilevande hästar har det visat
sig att när fölen är ungefär 5 månader
gamla finns modern inom 5 meter
från sitt vilande föl 76 procent av
tiden. Vid samma ålder spenderar
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fölen mindre än 10 procent av tiden
längre än 45 meter från modern.
Fortfarande vid 1 års ålder tillbringar
de över 45 procent av tiden inom 25
meter från modern, vilket visar den
nära och långa relationen mellan
stoet och hennes föl. Det är ingen
skillnad mellan sto- och hingstföl.

Naturlig avvänjning: Under större
delen av laktationen tillåter stoet
fölet att dia hur länge det vill. När
stoet börjar avvänja fölet fördröjer
hon digivningarna genom att gå iväg
när fölet kommer och vill dia. Den
sista månaden innan stoet inte längre
tillåter fölet att dia, avslutar stoet de
flesta digivningarna.

Vid vilken tidpunkt stoet avvänjer
fölet beror på tillgång på bete och
om stoet är dräktigt. Ston som inte
är dräktiga kan låta sina föl dia upp
till 18 månaders ålder eller ännu
längre. Dräktiga ston tillåter inte sina
föl att dia längre än cirka 15 veckor
innan de ska föla igen. Ston med
både fjolårsföl och nyfödda föl låter
inte fjolårsfölet dia.

Så här gjorde vi 
På ett stort svenskt stuteri utfördes
beteendestudier på tre grupper av

travföl med 12, 11 och 11 föl i vardera
grupp. Fölen gick på bete med sina
mödrar och hade fri tillgång till ensila-
ge och utfodrades med Krafft Grov i
en creep-feeder. Var eller varannan dag
togs 2-4 ston bort från gruppen, utom
syn- och hörhåll, till dess alla ston var
borta. Alla föl var ungefär fem måna-
der gamla när deras moder flyttades
från gruppen. Fölen gick kvar på betet
under hela avvänjningsperioden.

Det här kom vi fram till
Fölen anpassade sig snabbt: En tids-
budget visar hur fölen fördelar tiden
de ägnar åt olika beteenden (äta,
dricka, dia, aktivitet, vila, lek, puts-
ning). Tidsbudgeten såg väldigt lika
ut dagen innan ston började flyttas
och dagen efter alla ston flyttats.
Detta visar att fölen snabbt anpassa-
de sig till den nya situationen. Vilket
troligtvis beror på att de fick gå kvar
i sin bekanta omgivning och att
stona flyttades några i taget.

Fölen sprang och gnäggade när modern
togs från gruppen: Under de dagar då
stona togs ur flocken (=flyttnings-
dagar) sprang, skrittade och gnägga-
de de föl som förlorade sin moder
mer än de föl som fortfarande hade

modern kvar i gruppen. Fölen gnägga-
de mest under den första halvtim-
men. Den individuella variationen var
stor. Dagen efter flyttningsdagar hade
fölen lugnat ner sig, men den ökade
aktiviteten och gnäggandet under
flyttningsdagarna visar att fölen
påverkades av att förlora sin moder.

Fölen ändrade sitt vilobeteende:
Sömnen är viktig för normal tillväxt
och beteende och unga djur behöver
mer sömn än vuxna. När bortföring-
en av ston började ändrade fölen sitt
vilobeteende. De vilade totalt sett
inte mindre, men de vilade mindre
liggande och mer stående. Under
flyttningsdagar vilade alla föl, även
de utan modern kvar, totalt mindre
och mindre liggande platt på sidan.
Dagen efter flyttningsdagar vilade
fölen utan moder mindre ensamma
(över 5 meter från annat föl eller
sto) och mindre liggande platt på
sidan. Detta indikerar att fölen
kände sig osäkra i sin invanda miljö
när ston flyttats från gruppen.

Fölen åt mindre under flyttningsdagar:
Fölen som förlorade sin moder beta-
de mindre under flyttningsdagar.
Fölen utan mödrar åt mindre ensila-

Under fölets första åtta veckor lämnar inte stoet fölet om det ligger ner platt på sidan.
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ge både under flyttningsdagar och
dagen efter. Detta kan bero på att
det endast fanns en ensilagebal som
det blev ganska trångt runt vilket
gjorde det tuffare för föl utan en
moder vid sin sida att ta sig fram till
ensilaget.

Fölen försökte dia på varandra: Innan
stona flyttades diade fölen ungefär
en gång i timmen vilket är vanligt
för fem månader gamla föl. Fölen
diade i genomsnitt i 1-1,5 minut. De
diade ofta efter att de hade vilat.
Det var fölen som avslutade de flesta
digivningarna, dvs stoet tillät fölet
att dia hur länge det ville. Detta
indikerar att stona i den här studien
inte hade påbörjat avvänjningspro-
cessen. Naturligt börjar också stona
avvänjningen mycket senare.

De föl som förlorat sina mödrar
försökte dia andra föl i genomsnitt
en gång varannan timme. Detta
visar att fem månader gamla föl
fortfarande har en stark motivation
att dia. Fölen i en grupp sågs försö-
ka dia varandra tolv dagar efter att
de sista stona flyttats. Det fanns
inte möjlighet att fortsätta den här
studien för att se hur länge efter
avvänjningen fölen fortsatte att för-

söka dia varandra. Att dia är ett
viktigt beteende för unga djur och
när de avvänjs tidigt försvinner
möjligheten att utföra detta bete-
ende vilket kan vara väldigt stres-
sande för djuret. Mer forskning
behövs för att klargöra vid vilken
ålder motivationen att dia försvin-
ner hos föl.

Fölen var sällan aggressiva: Fölen var
väldigt sällan aggressiva, i genomsnitt
0,16 gånger per föl och timme och
det var ingen skillnad mellan föl med
och utan mödrar. Men alla fölen var
aggressiva fler gånger under flytt-
ningsdagar än dagen efter. De få
aggressionerna beror troligtvis på att
fölen gick i sin invanda miljö med
sin invanda grupp i stora hagar där
de hade möjlighet att gå undan.

Våra slutsatser
I flera studier har det visats att
grupphållna föl visar mindre stress
vid avvänjningen. En gradvis avvänj-
ning, där fölen får gå kvar i sin
invanda miljö och med sin invanda
grupp, är skonsammare mot fölen än
om de tas abrupt från modern och
flyttas till en ny miljö.

Vid avvänjning tas det sällan hänsyn

till fölens ålder och troligtvis avvänjs
de ofta för unga. Sen avvänjning har
dåligt rykte, antagligen därför att
effekten av sent höstbete och diandet
blandas ihop. Sent höstbete ger inte
tillräckligt med näring varken för sto
eller föl, därför tappar stoet i hull. Sen
avvänjning kräver ordentlig tilläggsut-
fodring av såväl sto som föl. De flesta
stuterier avvänjer fölen, av praktiska
skäl, när hästarna tas in från betet. Vi
behöver vidareutveckla våra inhys-
ningssystem för att göra det praktiskt
enklare för en senare avvänjning.
Vidare studier behövs för att kunna ge
bra rekommendationer för hur och
när föl ska avvänjas, vilka bör grundas
på hästens naturliga beteende.

Troligtvis avvänjs föl oftast för unga enligt undersökningen.

Fotnot: Examensarbetets titel: The behaviour of
foals before and after weaning in group


