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nder en fölning ska man vara vaksam och låta 
naturen ha sin gång om allting fungerar som 
det ska, men om så inte är fallet måste man 

handla direkt. Fölets första utmaning är andningen, där-
för är det viktigt att vara med vid förlossningen och då 
se till att inte fosterhinnor täcker näsborrar och mule.

Vad är viktigast att tänka på i samband med fölningen och under de närmast efterföljande 
timmarna och dygnen? Travhästen bollade över frågan till Margaretha Peterson-Brodda från 
Brodda stuteri, tillika en av författarna till boken ”Att bli med föl”.

Praktiska råd 
     för den första tiden

Tema: Fölsjukdomar

Våren medför att ljuset och livet vaknar i naturen. Med en gång närmar sig fölningarna som ett resultat av 
föregående års betäckningssäsong, vilket med ens innebär väntans tider för såväl fölston som - i allra hög-
sta grad – uppfödare. Vaknätterna stundar, övervakningsutrustningen ska dubbel- och trippelkollas. Så, 
plötsligt en dag är det dags. Fölet som hittills levt i stoets skyddande miljö ska nu på gängliga ben anpassa 
sig till livet utanför livmodern. De första timmarna är i de flesta fall den avgörande grunden för att indivi-
den ska få en bra start i livet…

U

Lönen för all möda: ett piggt föl som utforskar världen. FOTO: Claes Kärrstrand. 
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Det är bra om man låter fölungen ligga kvar en 
stund efter själva förlossningen eftersom det då pum-
pas över mellan 1-1,5 liter blod via den intakta navel-
strängen. Det dröjer inte länge förrän den nyfikna 
ungen börjar röra på sig och därmed brister oftast 
navelsträngen av sig själv, genom en naturlig försvag-
ning, eller genom att stoet reser sig. 

På grund av hög infektionsrisk är det mycket viktigt 
att alltid tvätta det nyfödda fölets navelsträng med 
utspädd jodopax eller dylikt direkt när den brustit.

Bind gärna upp efterbörden, så att inte stoet tram-
par sönder den och så att tyngden hjälper till att få 
den att släppa. Strö boxen med ren och torr halm och 
låt därefter stoet och fölet vara i fred under en stund, 
så att de får en chans att bekanta sig med varandra i 
lugn och ro.

Fölet kommer efter ett litet tag att göra upprepade 
försök att resa sig och det brukar lyckas inom några 
timmar. I och med att fölet kan stå, börjar det sin 
stapplande vandring till modern och det instinkti-

va sökandet efter juvret 
och mjölken. Fölet bör-
jar söka vid bringan på 
stoet, som i de flesta fall 
brukar samarbeta så att 
försöket ska lyckas, för 
att sedan söka sig bakåt 
till juvret, där de efter 
tålmodigt sökande äntli-
gen finner spenen. 

Normalt diar fölet för första gången då det är 1-3 
timmar gammalt och brukar sedan dia med cirka 30 
minuters mellanrum. Ett tips är att man själv mjölkar 
ur stoet och ger 0,5 - 1 dl till fölungen så att man då är 
säker på att den fått i sig en del av råmjölken.

Den livsviktiga råmjölken
Råmjölk kallas den första mjölken i juvret. Denna 
mjölk innehåller de livsviktiga antikroppar det ny-
födda fölet saknar, vilket är anledningen till att det 
inte har något direkt immunförsvar. Då fölets för-
måga att ta upp dessa antikroppar minskar hela ti-
den är det mycket viktigt att den får i sig råmjölken 
inom några timmar. Detta bygger upp det aktiva 
immunförsvar som fölet behöver i den stora vida 

världen som väntar utanför boxdörren. 
Om inte allt fungerar som det ska inom sex timmar 

från födseln är det dags att reagera. Har fölet ännu 
inte rest sig ska man försöka hjälpa det upp. Det är 
viktigt att kontrollera att fölet har fått i sig mjölken, 
vilket man endast kan avgöra om man själv ser fölet 
dia. Speciellt en förstföderska kan ha ett litet juver 
och små spenar. Det räcker inte att fölungen står och 
slickar, man måste se att den sväljer. (Obs! Ett litet 
juver betyder inte att det finns lite mjölk). 

När väl fölet diat några gånger och mjölkproduk-
tionen kommit igång för fullt, så aktiveras också sto-
ets moderskänslor. Då räcker det med att se/känna på 
juvret om det är spänt eller inte, för att avgöra om fö-
let har ätit. Om man ej lyckas få fölungen att resa sig 
eller att dia självmant får man för hand mjölka ur sto-
et (ca 2 dl) och mata fölet med nappflaska. 

Det är samtidigt viktigt att man hela tiden försö-
ker få fölungen att klara det själv så att den inte vänjer 
sig vid att bli matad. Vad man kan göra för att få fölet 
intresserad av juvret är att stå bakom och trycka det 
försiktigt framåt mot stoets flank och juver, men håll 
det inte i huvudet. Om möjligt är det bra att ha en 
medhjälpare på stoets andra sida som med ett finger 
lockar fölet mot spenen, man kan även mjölka stoet 
mot fölets nos.

Kolik kan uppstå
Som stoägare lär man sig snabbt att urskilja juvrets 
utseende för att på så sätt kunna se hur fölet mår. Ett 
platt, slakt juver med fuktig yta runt spenarna visar 
att fölet precis har diat och fått i sig vad den behöver 
medan man på torra spenar ser att fölet inte har diat 
inom den senaste halvtimmen

Eftersom fölet inte har samma motståndskraft som 
äldre hästar gäller det att vid tecken på att något är 
fel reagera snabbt för att förhindra att det blir sämre. 

Diandet medför att tarmrörelserna sätts igång vil-
ket leder till att tarmbecket som normalt består av 
mörkfärgade, hårda bollar som täcks av slem ska krys-
tas ut 6-12 timmar efter födseln, om så inte sker kan 
kolik uppstå. 

Om fölet krystar, spänner sig, lyfter svansen, tittar 
mot flanken, vänder upp huvudet upprepade gånger 
då det ligger på sidan, rullar sig eller blir liggande helt 

”Som stoägare lär man sig 
snabbt att urskilja juvrets 
utseende för att på så sätt 
kunna se hur fölet mår”
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stilla på rygg kan detta vara symtom på lindrig till 
ganska svår kolik. I de lindrigare fallen kan man själv 
hjälpa fölet genom att skilja det från stoet, stressen 
sätter då fart på magen. Fungerar inte detta så är det 
bra att ha Mikrolax hemma som man försiktigt spru-
tar in i ändtarmen. I de svårare fallen ska man tillkalla 
veterinär och under tiden massera ljumskarna för att 
lindra smärtorna. Man märker efter hand på fölet då 
förstoppningen är löst genom att avföringen kommer 
ut och att fölungen diar normalt igen.

Världen utanför väntar!
Det nyfödda fölet kan infekteras via magtarmkana-
len, luftvägarna eller naveln. Att fölet diar dåligt el-
ler inte alls, är ofta det första tecknet på att fölet är 
sjukt. Kontrollera därför vid minsta misstanke att 
stoets juver är tömt.

Då fölet har svårt att stå, helst vill ligga eller står 
med sänkt huvud och halvt slutna ögon är det bra att 
kontrollera kroppstemperaturen som normalt bru-
kar ligga mellan 38-38,5 grader. En kroppstempera-
tur över eller under detta kan vara tecken på att fö-
let är sjukt.

Vid dessa symtom eller vid andra misstankar om 
sjukdom ska man kontakta veterinär.

Då de första kritiska timmarna och dygnen är över 
är det dags för fölet att upptäcka världen utanför stal-
let. Den lilla kroppen på dom rangliga benen ska nu ta 
sig ut på livets långa resa med allt vad det innebär. Det 
är en tuff liten individ som snabbt kommer att vilja 
sköta sig själv men det är när man ser fölet springa 
och busa ute i hagen som man inser att den lilla hjälp 
det fick till en bra start i livet, kan ha varit avgörande 
för dess framtid.

TEXT: 

Margaretha 
Peterson-Brodda

Vid en fölning ska man ha lite is i magen och låta naturen ha sin gång, men samtidigt vara beredd att ingripa om någonting går 
snett. FOTO: Claes Kärrstrand. 




