
 

 
 

 
 
 
 
Kastration af hund 
 
 
Hanhunde letter ben (markerer med urin) uanset om de er kastreret eller ej 

Det er en del af hundes normale adfærd at markere deres territorie med urin. 
Hunhunde gør det også.  
Hvis din hanhund markerer meget er kastration ikke nødvendigvis løsningen.  
Hanhunde der hele tiden letter ben føler sig typisk presset af andre hunde men de 
kan også gøre det i situationer hvor de er utrygge.  Det ses ofte hos de hunde som 
begynder at strinte indenfor.  
Hunde med meget selvtillid urinmarkerer kun en gang imellem. 
  

Kastration får ikke din hund til at lade være med at strejfe. 
De fleste hunde der løber hjemmefra gør det, fordi der er noget spændende i 
nærheden, som tager deres opmærksomhed. Det kan være en tæve i løbetid.  
Men det er mere almindeligt at hunden får fært af f.eks vildt eller at den begynder at 
strejfe fordi den keder sig.  
Jo flere gange den gør det, desto sværere bliver det at få den vænnet af med det 
igen, så sørg for at holde din hund under opsyn udenfor og aktivér den, så den ikke 
har behov for at finde aktivering selv. 

 
Kastration løser ikke problemet med hunde der ”jumper” andre hunde eller 
mennesker. 

Hunde der ”jumper” gør det typisk for at prøve at hævde sig selv overfor et andet 
individ, det kan altså være et udtryg for usikkerhed.  
Det kan også forekomme som en ”overspringshandling” – hvis hunden f.eks har 
været ophidset pga leg, fordi den har været i en presset situation eller har været 
utryg. Den kan også gøre det hvis den er understimuleret.  
Nogle hunde gør det så ofte at det nærmest bliver en tvangshandling.  
Løsningen er i første omgang at ændre hundens adfærd. Kontakt os hvis du har dette 
problem med din hund. 

 
Kastration kan forværre angst hos din hund 

Testosteron giver hundene selvtillid.  
Hvis din hund er stille, forsigtig, nervøs og/eller bange vil kastration gøre det værre, 
da testosteronen ikke længere er i kroppen. 
Vi fraråder kastration af hunde der er nervøse/angste. Man kan gøre meget for at 
hjælpe hunden i denne situation, kontakt os hvis du har dette problem med din hund. 

  
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hvor gammel skal hunden være inden man kastrerer den? 

Man bør vente med at kastrere sin hund til den er udvokset.  
Dens personlighed udvikler sig meget indtil den er ca 2 år og for de store hunderacer 
er det desuden vigtigt at skelettet bliver ordentligt udviklet inden kastration. 

 
 
Hvornår er kastration en løsning? 

Hvis du har både tæve og hanhund i husstanden og gerne vil undgå at få hvalpe. 
Hvis din voksne hanhund er meget ”mowsi”, ”fremme i skoene”, svær at træne. 
(dette er normaladfærd for en hanhund, der er teenager) 
Hvis din hund er aggressiv overfor andre hunde (men ikke hvis den er bange!) 
Hvis din hund har tilbageholdte testikler. 
Hvis din hund har forstørret prostata. 
Hvis din hund har kræft i testiklerne eller cancertypen ”perianalt adenom”. 
Hvis din hund har mellemkødsbrok. 

 
Der er forskellige måder at kastrere på 

Man kan kastrere på to måder: den kirurgiske hvor begge testikler opereres væk eller 
man kan give et implantat under huden: Suprelorin, som er en midlertidig kastration. 
Vi anbefaler at man starter med implantet og ser hvordan det påvirker hunden inden 
man beslutter sig for at kastrere hunden rigtigt. 

 
Der er kun få bivirkninger ved kastration.  

Den bivirkning vi hyppigst ser er overvægt.  
Det ses hyppigst efter operation men kan også forekomme ved behandling med 
implantatet. 
Når testosteron forsvinder fra kroppen nedsættes hundens stofskifte med op til 30 %.  
Det betyder at hunden får for mange kalorier hvis du fodrer din hund som du plejer 
efter at den er opereret. 
Overvægt er ikke godt for hundens kredsløb og led og overvægtige kastrerede dyr 
har en forøget risiko for ledbåndsskader i knæet og udvikling af gigt. Hvis din hund er 
overvægtig før operationen er det sværere at få den til at tabe sig efter operationen. 
Derfor anbefaler vi kun operation på normalvægtige hunde. 

 
Der er mere sjældne bivirkninger som du kan læse mere om i denne folder fra dyrlægeforeningen. 
Det er dog vigtigt at pointere at risikoen for de nævnte cancertyper er meget lav.  
  
https://www.ddd.dk/dyreejere/neutralisation-af-hund-eller-kat/ 
 
Kontakt os hvis du har spørgsmål vedrørende kastration af din hund. 
 



 

 
 

 


