
Tema: Fölsjukdomar

Med nya föl föds nya drömmar och givetvis försöker vi maximera förutsättningarna för att just den här kullen 
ska innehålla den stora stjärna vi alla väntar på. Högkvalitativt foder liksom god omvårdnad och träning är någ-
ra av ingredienserna för att lyckas som uppfödare. Men för att använda en liknelse kräver ett hållbart husbygge 
en stadig grund; och våra föl kommer till världen helt utan antikroppar samt med ett outvecklat immunförsvar.

    Hög 
infektionsrisk 
             i början
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yfödda föl utsätts för en mängd olika 
smittämnen så snart de lämnar den var-
ma och trygga livmodern. De första tim-
marna i fölets liv innebär ”nagelbitartid” 

för människorna. Mycket viktigt är att diandet kom-
mer igång så att fölet får i sig råmjölk och därmed 
börjar bygga upp sitt eget immunförsvar. Mer om rå-
mjölkens betydelse samt praktiska tips och råd finns 
i artikeln på sid 7.

Många föl är också extra infektionskänsliga. Det kan 
bland annat bero på att mamman haft livmoderinflam-
mation, att stallhygienen varit undermålig eller att fö-
let är för tidigt fött. Såsom prematura räknas föl föd-
da mellan dag 300-320 och dessa har onekligen sämre 
överlevnadsodds än andra föl på grund av bland annat 
svårigheter att dia och låg vikt. 

Den vanligaste orsaken till att nyfödda föl dör är 
infektioner av olika slag som går under samlingsnam-
net fölsjuka. Infektion uppstår när kroppen utsätts 
för angrepp av mikroorganismer som bakterier eller 
virus. Några av de vanligaste infektionsämnena, sett 
till både virus och bakterier, är:
• Kolibakterier, ”E. coli”- Kan bland annat orsaka liv-

moderinfektion. 
• Streptokocker – Kan bl.a orsaka kvarka.  
• Stafylokocker – Kan bl.a  orsaka botulism. 
• Rodokocker – Kan bl.a leda till lunginflammation. 
• Rotavirus – Leder bl.a till matvägran, slöhet, ut-

torkning. 

Infektioner 
Föl som insjuknar i infektioner får i allmänhet symp-
tom från och med andra dagen och upp till 3-4 måna-
ders ålder. De första tecknen är oftast en allmän blod-
förgiftning samt att diandet avtar eller helt upphör. 

Febern brukar stiga till runt 
39-40 grader. Ibland får fö-
let i stället undertemperatur 
på cirka 37 grader. Diarré, ut-
torkning och ibland kolik är 
andra symptom. 

Omedelbar antibiotika- 
behandling, anpassad utifrån 
den aktuella infektionen, sätts 

in i dessa fall. Ofta krävs en bakterieodling för att 
fastställa infektionen. Sondmatning eller intravenöst 
dropp kan också bli fallet om fölets allmäntillstånd 
blir för nedsatt.

En inflammation uppstår när kroppen reagerat på 
ett angrepp från exempelvis bakterier och virus. Någ-
ra av de vanligaste inflammationerna är led- och navel-
inflammation som ofta ses samtidigt. Infektionen får 
då fäste i den fuktiga och öppna naveln och förs sedan 
vidare ut i kroppen via blodet. Området kring naveln, 
samt i en eller flera leder, blir varmt och ömt. Häl-
ta uppstår. Vidare kan, som tidigare nämnts, rodo-
kocker, leda till lunginflammation med böldbildning 
i lungvävnaden (läs separat artikel på sid 10). 

Förebyggande åtgärder
Att en stressig miljö hämmar immunförsvaret hos så-
väl människa som djur är sedan länge känt. En viktig 
åtgärd för att förebygga fölsjukdomar är därför att er-
bjuda sto och föl en lugn och harmonisk miljö. För-
sök, så långt det är möjligt, hålla avelsston och täv-
lingshästar åtskiljda eftersom tävlingshästar kan bära 
hem smittämnen som stona reagerar på.

Vidare är hygienen oerhört viktig. Fölboxen bör vara 
ljus, rymlig (minst 4 x 4 m), mycket väl rengjord och 
så dammfri som möjligt. Fölning utomhus har en del 
fördelar såsom att stoet rör sig mer både före och efter 
fölning, men det kan också vara svårare att vaka över 
henne, speciellt under den mörka delen av dygnet. 

Visst kan även den uppfödare som gjort ”allting 
rätt” drabbas av fölsjukdomar i stallet. Men en god 
hästkänsla, genomtänkt utfodring - inkluderande mi-
neraler och vitaminer - av det dräktiga stoet samt re-
gelbundna vaccineringar och avmaskningar skapar 
goda förutsättningar för att allt ska gå väl. 

” De första timmarna i fölets 

liv innebär nagelbitartid för 

människorna…”
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