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Oppfôring av føll med melkeerstatning 
 

Slik går du fram for å flaske opp et morløst føll med Salvana melkerstatning: 

Det aller beste er om føllet kan ammes opp av en annen melkende hoppe, men dersom dette ikke lar seg 

gjøre har vi noen råd om hvordan du bruker Salvana melkeerstatning til føll. 

SALVANA melkeerstatning til føll inneholder kun råvarer av høy kvalitet 

• Melkeprotein er naturlig og lettfordøyelig for føll 

• Druesukker for raskt tilgjengelig energi 

• Utvalgte lettfordøyelige fettkomponenter 

• Gir fullstendig dekning av føllets behov for vitaminer og mineraler 

 

Det er av meget viktig at føllet får råmelk i løpet av sine første 6 timer før man tar i bruk melkeerstatning. 

Når du er sikker på at føllet har fått råmelk kan du begynne med følgende drikkeplan: 

 

Føllets alder 
Antall 

måltider per 
døgn 

Blanding per måltid 
Forventet voksenvekt 500 kg 

Blanding per måltid 
Forventet voksenvekt 350 kg 

  Liter vann Gram pulver Liter vann Gram pulver 

1. døgn 10 0,45 50 0,30 30 

2. døgn 10 0,55 75 0,35 50 

3. døgn 10 0,70 100 0,45 65 

4. døgn 10 0,80 120 0,50 75 

5. døgn 10 0,95 140 0,60 90 

6. døgn 10 1,1 160 0,70 100 

7. døgn 10 1,2 180 0,75 115 

2. uke 8 1,7 250 1,1 160 

3. uke 8 1,9 275 1,3 175 

4.-5. uke 7 2,2 325 1,4 210 

6.-8. uke 6 2,6 380 1,7 240 

9.-12. uke 5 3,0 450 1,9 290 

13.-14. uke 4 3,2 480 2,0 310 

15.-16. uke 3 3,0 450 1,9 290 

17.-20. uke 2 3,0 450 1,9 290 
 

Konsentrasjon i denne drikkeplanen bør følges, men man kan eventuelt blande noe svakere dersom føllet 

får diaré. For føll med forventet voksenvekt som avviker fra disse eksemplene kan du regne deg fram til 

riktig mengde ut fra blandingsforholdet i tabellene over og føllets forventede voksenvekt. Det er greit å ha 

noe lenger intervaller mellom måltidene om natten enn om dagen. De første døgnene er det en fordel om 

man klarer å ha hyppigere fôring enn minimumet som er foreslått!  
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PRAKTISKE TIPS 

I starten bør melkeerstatningen blandes til hvert måltid. Vannet bør være ca. 45°C, slik at blandingen 

holder omkring 40°C ved tildeling. I tilvenningsperioden må man tildeler små mengder ofte. Følg 

drikkeplanen på forrige side. Det er svært viktig at man har god hygiene på omgivelsene og alt utstyr man 

bruker til fôringer. Flasker, bøtter og annet utstyr må vaskes godt mellom hvert måltid. Rester av melk 

skal ikke stå til neste måltid, men fjernes når føllet slutter å drikke. Etter noen dager kan det for mange 

være mer praktisk å blande en hel dagsrasjon hver morgen, og la det ubrukte stå i kjøleskap. Før fôring 

varmes riktig mengde opp til ca. 38-42 grader før det gis til føllet. Mange små føll liker melken best 

dersom den er god og varm. Fra føllet er ca. en måned gammelt kan melkeerstatningen gis uten 

oppvarming dersom føllet godtar det. Til å begynne med vil de fleste føll drikke best av flaske, men det 

anbefales å gå over til bøttefôring så raskt som mulig. Du lærer føllet å drikke fra bøtte ved å la det suge 

på fingeren din, og så føre hånden ned i bøtta med melk mens føllet fremdeles suger på den. Da vil føllet 

oftest lett forstå at det er veldig enkelt å drikke av bøtte i forhold til fra flaske. Enkelte føll har et stort 

sugebehov, og vil aller helst drikke av flaske. 

Fra føllet er to uker gammelt kan det tilbys rent vann og høy med god hygienisk kvalitet. Fra føllet er en 

måned gammelt kan det i tillegg til melkeerstatningen også tilbys Champion Føll, som er et 

spesialkraftfôr til føll. Til å begynne med får det høy og kraftfôr mest for å venne seg til smaken, men når 

føllet blir eldre er det viktig med fast føde for at føllets fordøyelsessystem skal utvikle seg riktig. Etter ca. 

5 måneder kan føllet slutte med melkeerstatning dersom det har blitt flinkt til å spise annen fôr. 

RENHOLD 

Det er svært viktig at alt utstyr som blir brukt til oppbevaring og utblanding av melken holdes grundig 

rent. Dårlig renhold fører lett til at det blomstrer opp uheldige bakterier som vil gi føllet diaré. I din 

Felleskjøpetbutikk kan du få råd om midler for renhold, og du kan også få kjøpt flasker, smokker og annet 

utstyr for blanding og oppbevaring av melken. 

KONTAKT DYRLEGE 

Dersom det morløse føllet mister appetitten bør du være spesielt oppmerksom på om det kan ha utviklet 

magesår. Føll som har fått lite eller dårlig råmelk vil være ekstra utsatt for infeksjoner de første månedene 

av livet. Vær raskt ute med å kontakte veterinær dersom føllet får feber, spiser dårlig eller viser tegn til 

magesmerter. Leddbetennelser, lungebetennelse, navleinfeksjon og diaré er vanlige komplikasjoner hos 

føll som ikke har nok antistoffer fra råmelk i blodet. 

 

 


