
Drægtighed:

- Normal drægtighedslængde er 11 

måneder, men kan varierer fra 10 til 

12 måneder 

-Føllet får næring fra hoppens blod 

og overførslen sker over hele 

overfladen af fosterhinderne 

- Føllet bevæger sig rundt i 

livmoderen  under drægtigheden. 

Aktiviteten er størst i 3-4 drægtigs-

måned og falder mod slutning.

Folingens tre faser:
1. Opblokningsfasen:
- Sammentrækning i livmoderen 

presser fosterhinderne ud i 

livmoderhalsen, så den åbnes

- I denne fase kan udvises restløs-

hed og milde kolik symptomer 

- Fasen afsluttes ved brist af 

fosterhinderne og vandet afgår

2.  Uddrivelsesfasen:

- Fosteret i fødselskanalen 

stimulerer kraftige veer hos hoppen 

- Indenfor 5 min. skal der komme en 

gennemsigtig væskefyldt hinde til 

syne, hvori hovene skal kunne ses

- Når hovene er ude skal hovedet 

komme til syne, placeret ca. 

mellem føllets forknæ

- Hoppen kan rejse sig og ligge sig 

gentagende gange under denne 

fase

- Føllet skal være ude efter 20-30 

min. aktiv foling

- Føllet ligger ofte med bagbenene i 

hoppen i nogle minutter efter foling, 

får det sidste blod fra navlestreng

3. Efterbyrdsfasen: 
- Efterbyrden skal løsne sig og afgå 

indenfor 4 timer efter foling

- Det er vigtigt at hele efterbyrden 

kommer ud, se Billede 1

Fakta om foling:

-Størstedelen af folinger foregår 

mellem kl. 22 og kl. 1 om natten 

(>50%), mens kun ca. 20% foregår i 

dagstimerne

-Det er føllet der sætter gang i 

folingen ved frigivelse af hormon fra 

binyrerne

-98,9% af føllene ligger korrekt med 

hovedet mod fødselskanalen, mens 

1% ligger med bagenden først. 0,1 

% ligger på tværs 

Folingsproblemer: 
- Problemer er rapporteret i op mod 

8% af folinger 

- Lidt hyppigere hos hingsteføl end 

hoppeføl

Hyppigste årsager: 

- Store føl

- Fejllejring, se Figur 3-7. (hyppigst 

forben eller hoved der ikke er med i 

fødselskanalen) 

- Svage veer hos hoppen

Risiko:

- Alle føl, hvor 2. fase (uddrivelses-

fasen) af folingen er forlænget er i 

øget risiko for iltmangel, som kan 

give alvorlige problemer hos det 

nyfødte føl 

Andre problemer:
- For tidlig løsning af moderkagen,

se Billede 2

- Snoet navlestreng, se Billede 3

- Fosterhinder over hoved/næse
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Kontakt dyrlæge:
- Hvis der er noget du er i tvivl om…

- Der ikke er fremskidt i folingen 

indenfor 5 minutter

Akut situation:

-Foling er en potentiel akut 

situation, og få minutter kan være 

afgørende for overlevelse hos føllet

-Dyrlægen vil typiske guide over 

telefon indtil han/hun når frem til 

stalden  

Figur 1: Føllets placering i slutningen af drægtig-
heden. Føllet ligger på ryggen, med bøjede ben og
nakke, med hovedet i retningmod fødselskanalen

Figur 2: Undervejs i en normal foling roterer føllet, og
nakke og forben strækkes ud og føres ind i fødsels-
kanalen.

Figur 3: Fejllejring, hvor halsen ligger bøjet til siden,
hvorfor hovedet ikke er med fremme til fødsel. Dette
kræver korrektion, for at føllet kan fødes.

Figur 4: Fejllejring, hvor hovedet nakken er bøjet, så
hovedet ikke kommer med frem til fødsel. Dette
kræver korrektion, før føllet kan fødes.

Foling – en potentiel akut situation i hestepraksis 

Figur 5: Fejllejring, hvor føllet ligger baglæns og
derfor fødes med bagbenene først. Føllet kan fødes på
denne måde, men det kan kræve assistance og der er
en risiko for brist af navlestreng for tidligt, hvilket
kan medføre iltmangel hos føllet.

Figur 6: Fejllejring, hvor føllet ligger baglæns. Der er
ikke ben med fremme til fødsel, og dette kræver
korrektion for at føllet kan fødes.

Figur 7: Fejllejring, hvor føllet ligger i rygleje med
forben og hoved fremme til fødsel. Føllet kan godt
fødes, men dette vil kræve assistance. Der er risiko
for at bagbenene sætter sig fast.

Billede 1: En normal efterbyrd fra en hoppe. Til
venstre ses kroppen af moderkagen/efterbyrden,
øverste til højre ses det drægtige horn og nedenunder
ses det ikke drægtige horn.

Føllet efter foling:
- Vejrtrækning skal begynde 

indenfor 1 minut efter foling

- Føllet skal reagere på om-

givelserne

-Føllet skal forsøge at rejse sig 

indenfor 10 minutter og være på 

benene indenfor  20 minutter

-Føllet skal søge mod hoppens yver 

når der er kommet op og skal die 

indenfor 1 timer

Billede 2: Ved for tidlig løsning af moderkagen ses en
rød pose fremme som det første i skedeåbningen.
Dette er en akut situation, da føllet vil være i stor
risiko for iltmangel i forbindelsemed foling.

Billede 3: Snoet navlestreng, som har forårsaget ilt-
mangel hos føllet.


