ASVT:s resurspersoner

Fråga Gunilla om sto och föl i
samband med fölning
Gunilla Wilhelmsson har mer
än 30 års erfarenhet av fölston
och föl. Hon har gått ett ﬂertal
kurser och utbildningar och
innan hon började med den
egna verksamheten arbetade
hon tre år på Lassagården.

I

dag har Gunilla ett 50tal hästar
helinackorderade och sköter allt
från seminering och fölning fram
till unghästen.
– Framför allt är det min långa
erfarenhet som gör att jag känner mig
trygg i min roll. Och som resursperson
vill jag gärna dela med mig av mina
erfarenheter, säger hon.
Det är inte alltid lätt att veta vad
man ska göra eller när man ska ringa
efter en veterinär om något händer eller
går snett. Det är många som känner
osäkerhet och ängslan om de tvingas
lösa en situation själv. Och paniken som
kan uppstå om man inte får tag på en
veterinär kan vara svår att hantera.
– Jag hoppas att jag kan tillföra en
del i sådana situationer eftersom jag
ställts inför så många olika händelser
själv, säger Gunilla
– Den största oron kommer oftast

–Ingen fölning är den andra lik och fölungar kan bete sig väldigt olika. Jag välkomnar alla
frågor, säger aSVT:s resursperson Gunilla Wilhelmsson.

när fölet väl kommer, då gäller det att
vara observant och där finns många
frågor, tror Gunilla.
Gunilla poängterar att man ofta
kommer långt med sunt förnuft, att
iaktta sto och föl och vara observant
på förändringar. Det är viktigt att inte
hetsa upp sig.
Själv föredrar Gunilla att hålla sina
hästar och föl på ett naturligt sätt och
släpper oftast ut fölet från dag ett.

– Fölen blir så mycket kraftfullare
när de får vara ute, säger hon. Men man
måste förstås rätta sig efter vädret.

Här når du
Gunilla Wilhelmsson:
e-post: stallbac@vestnet.nu
Mobil: 070-676 28 35
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