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har fölungen innan det gått 6-8 tim-
mar. Men det finns faktorer som kan 
påverka upptaget. Om fölet till exem-
pel utsätts för stress minskar tiden för 
upptaget av antikroppar medan svält 
förlänger tiden, säger Anders Gånheim.

Enligt Anders Gånheim styrs stäng-
ningen av tarmens upptag av antikrop-
par av ett stresshormon.

– Fölet kan utsättas för stress redan 
under förlossningen om det till exem-
pel drabbas av syrebrist. Redan det kan 

sina första levnadstimmar. Ett föl får 
inga antikroppar via navelsträngen 
från moderkakan under sin fostertid. 
Moderkakan släpper helt enkelt inte 
igenom antikropparna, dess molekyler 
är för stora.

En god tumregel är att fölet ska ha 
fått i sig råmjölk senast fyra till åtta 
timmar efter födseln. Sedan avtar suc-
cessivt magen och tarmens förmåga att 
ta upp antikropparna.

– Bästa upptaget av antikropparna 

Föl är mycket känsliga de första 
levnadsveckorna. Den främsta 
orsaken är att föl föds utan 
immunförsvar vilket gör dem 
extra utsatta för bland annat 
infektioner och virus.

örutsättningen för att föl ska 
växa upp till friska starka häs-
tar är att de får råmjölk under 

FTema: Föl & unghästar

Råmjölk 
för en god start!

F

För en extra god start kan det var värt att mjölka ur lite råmjölk och ge fölungen med nappflaska. Häll inte, fölungen ska suga och svälja 
själv så att mjölken inte hamnar i fel strupe. Foto: Claes Kärrstrand
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alltid till att mjölka ur lite råmjölk; 
1-2 dl, för att frysa in och ha i reserv 
om något går fel. Mjölken håller sig i 
frysen till nästa års fölningssäsong drar 
igång. Det viktigaste är att vara var-
sam när den tinas; tina inte i varmare 
vatten än runt 37 grader för att inte 
förstöra den.

För att stärka ett svagt föls immun-
försvar eller i det fall den inte fått 
någon råmjölk alls kan fölplasma vara 
ett alternativ. Fölplasma köps via vete-
rinär från SVA. På vissa kliniker och 
djursjukhus finns den i lager, annars tar 
det någon dag att få hem den.

– Plasma ges med 1-2 liter, sedan 
måste man göra en ny foal check för 
att eventuellt behöva ge en omgång 
till, säger Anders Gånheim.

Mer information finns bland 
annat på www.sva.se
Telefonnummer till råmjölksbanker  
finns på www.asvt.se

kallad foal check ett enkelt och bra 
sätt att kontrollera antikroppshalten 
hos fölet.

Det går också att kontrollera kvalitén 
på råmjölken med en refraktometer 
där densiteten mäts och ger en bild 
av hur mycket antikroppar mjölken 
innehåller.

Nappa för hand
Har inte fölungen klarat att dia själv 
och fått i sig råmjölk behöver den få 
mjölken via nappflaska. Stoet mjölkas 
ur och fölungen nappas eller sondas 
om man har veterinär till hands. 

– Tänk på att fölungar har liten 
magsäck och ska ha lite åt gången men 
flera gånger, säger Anders Gånheim.

Reserv i frysen
Många uppfödare har också som rutin 
att för säkerhets skull mjölka ur och ge 
fölungarna lite råmjölk efter födseln.

Den som har möjlighet ser också 

Ta för vana att mjölka ur lite råmjölk; 1-2 dl när ditt sto fölat, och spara i frysen i den hän-
delse du själv eller någon annan kan behöva den. Där håller den sig till nästa års fölnings-
säsong börjar och du kan lägga ny mjölk i frysen. Foto: Claes Kärrstrand

Mjölka direkt nappflaskan om du ska ge mjölken direkt. Ska du mjölka ur råmjölk för att 
spara i frysen kan du mjölka direkt i en plastpåse. Var alltid noga med hygienen! 
Foto: Claes Kärrstrand

Tips!
• Om tarmbecket inte går är det bra att skilja sto och föl åt 

en stund. Det gör fölet nervöst och kan hjälpa till att få 

igång avföringen.

• Ge mildare laxeringsmedel som Microlax.

• Ta för vana att kontrollera stoets juver. Om det inte är 

tömt utan fyllt och spänt kan det vara första tecknet 

 på att fölet inte mår bra. Ett sjukt föl diar dåligt eller 

slutar dia.

•  Föl är också betydligt mer känsliga för smärta än en 

vuxen häst.

•  Andra tecken på att fölet inte mår bra är om det verkar 

allmänt nedsatt, är slö, ligger mycket, har feber, verkar 

uttorkad, har koliksymptom eller är halt.

•  När en infektion väl brutit ut är det bråttom och kräver 

veterinärvård och ofta också intensivvårdsbehandling.

Checklista fölets 
första dygn
 

• Fölet bör ha diat innan inom 

 4-6  timmar

• Tarmbecket ska ha gått inom ett dygn

• Kontrollera naveln och att fölet 

 kan kissa

• Kontrollera slemhinnorna som ska 

 vara rosafärgade och varken illröda, 

vita eller gula

• Kontrollera att fölet verkar piggt för 

övrigt

betyda att dess upptag av antikroppar i 
tarmen då blir sämre.

Möjligheten att ta upp antikrop-
par upphör sedan 12-24 timmar efter 
födseln.

– Man ska inte ge upp försöken att ge 
fölet råmjölk även efter den tiden. Viss 
nytta kan de ändå ha av den eftersom 
svält kan förlänga upptagningstiden av 
antikropparna, säger Anders Gånheim.

Kontrolleras enkelt
Det finns också ston som kan ha en 
sämre kvalité på sin råmjölk. Det kan till 
exempel vara ston som droppat råmjölk 
en tid innan fölning, ston som kommit 
in i en ny miljö för sent för att det ska 
hinna bildas antikroppar kan vara en 
annan orsak. Det kan även vara genetiskt 
betingat. Förstföderskor kan också ha 
sämre råmjölk likaså har ston som fölar 
för tidigt inte hunnit bilda råmjölk.

– Om man misstänker att fölet inte 
fått tillräckligt med råmjölk är en så 




