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Bakgrund 
Problemet med oönskade kattungar och därmed en överpopulation av katter delar vi i Sverige 
med resten av världen. Kastration är en viktig åtgärd för att minska förekomsten av hemlösa 
katter. 

I Sverige har tidigare norm angett sex månader som lägsta rekommenderade kastrationsålder. 
I många andra länder tillämpas kastration vid en lägre ålder. Det finns ett flertal studier som 
visar att kastration före sex månaders ålder inte innebär några ökade risker eller 
komplikationer för katten jämfört med kastration efter sex månader ålder (1, 5, 6). 
Internationella veterinärmedicinska organisationer som The Cat Group, BSAVA, AAFP, 
AVMA och AAHA stödjer också kastration av katter av båda könen före sex månaders ålder.  

Kastration (gonadektomi) innebär att könskörtlarna avlägsnas. Hos hankatt avlägsnas 
testiklarna (orkidektomi) och hos honkatt avlägsnas äggstockarna (ovariektomi) eller både 
äggstockar och livmoder (ovariehysterektomi). 

Fördelar med kastration 
Kastrerade katter producerar inte avkommor och det föds därmed färre oönskade kattungar. 
Studier visar att kastrerade katter lever längre, har bättre hälsa och mer sällan drabbas av 
skador (4, 6). Risken för juvertumörer och andra sjukdomar i reproduktionsorgan elimineras 
eller minskas avsevärt (3, 4). Kastrerade katter revirmarkerar i mindre omfattning, vilket 
underlättar att hålla hankatter som husdjur (6).  

Nackdelar med kastration 
Intra- och postoperativa komplikationer kan förekomma. Kastration medför en ökad 
benägenhet att utveckla övervikt, och därmed sjukdomar kopplade till övervikt, som t ex 
diabetes (2, 4). 

Ålder vid kastration 
För elektiva ingrepp som kastration är det en fördel om katten är vaccinerad. Ett 
vaccinationsskydd kan i normalfallet förväntas finnas vid lägst fyra månaders ålder för katter 
som vaccineras enligt gängse svenska rekommendationer. Därmed rekommenderas också fyra 
månader som lägsta lämplig ålder för kastration av katt. Undantag från fyramånadersregeln 
kan göras för t ex katthemskatter, om tidig kastration underlättar för omplacering. 

Det kirurgiska ingreppet vid kastration av pediatriska patienter anses säkert att utföra, men 
speciell hänsyn kan krävas vid val av anestesi och operationsteknik (2, 6). 

Kastration före könsmognad försenar slutningen av skelettets tillväxtzoner och kan ge en ökad 
längd på rörbenen (4). Inget samband har kunnat påvisas mellan risken för epifysfrakturer och 
tidig kastration (6). 



Normgruppens rekommendation 
Normgruppen rekommenderar att alla katter som inte är tänkta att användas i avel i 
normalfallet ska kastreras, och stödjer kastration av katt från lägst fyra månaders ålder (eller 
tidigare vid särskilda behov).  
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