
Riktlinje angående kastration av hund 
Riktlinjen antagen  
Reviderad 2017 
Granskad senast 2020 

Bakgrund 
Kastration av friska hundar är ett vanligt ingrepp både i Sverige och utomlands. Orsakerna till 
att låta kastrera sin hund kan vara rent medicinska eller relaterade till ägarens villkor och 
anpassning av hundhållningen. Argumentationen för eller mot kastration är något som inte 
kan extrapoleras länder emellan då kulturella skillnader i hundhållningen förekommer mellan 
och inom olika nationer och världsdelar. I länder som har problem med lösspringande och 
förvildade hundar används tidig kastration som populationskontroll. I Sverige blev kastrering 
av friska hundar tillåtet 1988 och ingreppet blir allt vanligare (www.skk.se och 16). 

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

Fördelar med kastration 
Kastrerade hundar producerar inte oönskade avkommor. Kastrerade djur lever generellt längre 
än okastrerade. Det är dock oklart om detta har medicinska orsaker eller beror på ökad 
omsorg från djurägarna (15). 

Sexualitet samt hormonellt styrda beteenden, som hanhundsaggressivitet och urinmarkering, 
minskar i regel (9). Tikar slutar löpa och blir inte skendräktiga. Kastrerade hanhundar löper 
minskad risk att drabbas av könshormonberoende sjukdomar som prostatahyperplasi, 
prostatit, analadenom och perinealbråck. Ingreppet eliminerar risken för testikeltumörer (15). 
Risken för juvertumörer och andra sjukdomar i reproduktionsorgan elimineras eller minskas 
avsevärt hos kastrerade tikar. Kastrerade tikar drabbas inte av livmoderinflammation (1, 15). 

Nackdelar med kastration 
Intra- och postoperativa komplikationer kan förekomma. Kastration medför en ökad 
benägenhet att utveckla övervikt. Fetma kan orsaka lidande i sig och kan bidra till 
följdsjukdomar (11, 15). Både tikar och hanhundar kan drabbas av urininkontinens efter 
kastration och faktorer som ras, vikt samt ålder vid kastration kan påverka risken att drabbas 
(2, 7, 14). Kastration kan medföra förändrad pälskvalitet hos vissa individer. 

En association mellan tidig kastration (före tolv månaders ålder) och ökad förekomst av 
ortopediska lidanden som höftledsdysplasi, korsbandsskada och armbågsdysplasi har påvisats. 
Korrelationen var tydligare för hundar som kastrerades före sex månaders ålder. Sambandet 
ses framför allt hos storvuxna hundar och vissa raser kan vara mer drabbade. Kastration 
fördröjer slutning av tillväxtzoner vilket kan ge förändrad tillväxt av rörben och förändrade 
ledvinklar. Detta, eventuellt i kombination med en ökad kroppsvikt, framförs som en möjlig 
förklaring till sambandet. Tydliga orsakssamband har dock inte kunnat fastställas (6, 8, 18). 

En ökad förekomst av vissa neoplasier har påvisats hos kastrerade hundar. Att kastrerade 
hundar lever längre kan vara en förklaring till den ökade förekomsten av neoplasier i denna 
grupp (3, 4, 8, 15, 18). 
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Motstridiga samband mellan kastration och utveckling av hypotyreos förekommer (5, 12, 13). 

Från och med 2017 gäller utställningsförbud för kastrerade hanhundar. Det har uttryckts en 
oro från SKK och vissa rasklubbar att kastrering av friska hanhundar på sikt utarmar 
avelsbasen i Sverige. Detta gäller framför allt inhemska raser där avelsmaterial inte kan 
importeras (www.skk.se). 

Ålder vid kastration 
Det kirurgiska ingreppet vid kastration av hundar yngre än sex månader anses säkert att 
utföra. Morbiditeten kan möjligen vara lägre än vid kastration av äldre djur. Fördelarna med 
kastration före sex månaders ålder är bättre visualisering, minskad risk för blödning, kortare 
operationstid och snabbare återhämtning. Pediatriska patienter kan kräva speciell hänsyn vid 
val av anestesi (10, 17). 

Ålder vid kastration kan eventuellt ha ett samband med risken att utveckla vissa lidanden som 
t ex urininkontinens eller ortopediska lidanden. Detta bör vägas in i beslutet om och när 
kastration bör ske. Särskild hänsyn bör tas till om andra predisponerande faktorer finns hos 
individen. 

Det är viktigt att beakta att valpar som vaccineras enligt gängse svenska rekommendationer i 
regel inte har ett vaccinationsskydd förrän vid cirka fyra månaders ålder. För elektiva ingrepp 
som kastration är det en fördel om hunden är vaccinerad.  

Normgruppens rekommendation 
Veterinärer är skyldiga att informera djurägaren om för- och nackdelar med ett ingrepp och 
detta gäller även vid kastration. Hundens ras, ålder och temperament samt hundägarens 
förväntningar bör beaktas, så att ett informerat beslut kan fattas om kastration ska utföras och 
i så fall vid vilken tidpunkt. Om en hundägare vill kastrera enbart på grund av 
beteendeproblem är det i regel nödvändigt med en fördjupad diskussion angående 
könshormonernas roll i det oönskade beteendet samt förväntat resultat av kastrationen. 
Behovet av tidig kastration för populationskontroll av hund saknas i Sverige. I kombination 
med en potentiellt ökad risk för biverkningar och otillräcklig immunitet kan kastration av 
valpar yngre än fyra månader gamla ifrågasättas. 
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