
Kastration 
Någon gång på våren eller på hösten, beroende på var i landet du bor, 
så är det dags för kastrering av unghingstar. När du bestämt dig och 
bokat en tid för kastrering av din unghingst hemma i stallet, är det 
några saker vi vill att du ska tänka på och planera för innan 
jag kommer ut på besök. 

Först vill vi berätta att en stående kastration alltid innebär en större risk (20-30%)  för 
komplikationer jämfört med kastration på sövd häst. För att minska risken för 
komplikationer så är det viktigt att ni följer våra rekommendationer. 

Förberedelse 
o Det ska finnas minst två personer som medhjälpare 

o Tillgång till ett rent bord och bra belysning (t.ex. en arbetslampa på golvet om 
stallet är mörkt) 

o Det måste finnas stallgång och möjlighet att ha hästen på box. Kastrationen 
ska inte ske i en lösdrift. 

o Hästen ska vara vaccinerad mot stelkramp. Det ska ha gått minst 2 veckor 
efter 2:a vaccination i grundvaccinationen. 

o Båda testiklarna ska kunna kännas i pungen. 

o Tvätta pungen samt området på insidan låren/ljumskarna med Descutan/ 
Hibiscrub (kan köpas på apoteket) minst 1 gång innan besöket (dagen innan 
eller samma dag). 

o Vi undviker att kastrera under juli-augusti på grund av en ökad infektionsrisk 
under dessa månader. 

Vi kastrerar enbart fullt friska hästar. Vid smittsam sjukdom i stallet vill vi avvakta tills 
dess att samtliga hästar i stallet har tillfrisknat. 

Vid besöket 
Se till att följande finns tillgängligt: 

o hink med ljummet vatten 

o tvål 

o handduk 

o hushållsrulle eller liknande 

o Ha hästens pass tillgängligt. Vaccinationsskyddet kontrolleras. Ägaren skickar 
in passet till relevant avelsförening för uppdatering. 



o Efter en klinisk undersökning får hästen lugnande och smärtlindring 
intravenöst. Det är vanligt att hästarna svettas och ibland även blir darriga i 
musklerna i samband med detta. 

o Efter kastreringen ska hästen ställas in i en ren box. Hästen får inte äta innan 
den är helt vaken och pigg igen. 

Det närmaste dygnet efter kastreringen 
o Ska hästen stå på box. 

o Kontrollera om det börjar blöda (det får droppa) eller om vävnad hänger 
ut ur såren. 

o Kontakta oss omedelbart om det blöder kraftigt eller vävnad hänger ut 
ur såren. 

o Om hästen blir slö eller får feber. 

o Det kommer var ur såren, pungen blir kraftigt svullen eller det luktar illa. 

o De närmaste 3 veckorna ska du 
o Kontrollera hästens kroppstemperatur dagligen. Hästars 

normaltemperatur är 36,7-38,3 grader. 

o Inspektera kastrations såren dagligen. Det får droppa sårvätska ur 
såren. 

o Longera eller motionera hästen på annat sätt i rask skritt eller trav i 
15-20 minuter minst 2-3 gånger per dag. 

o Om hästen inte motioneras kraftigt ökar risken för komplikationer efter 
ingreppet med sårinfektioner, svullnader i pungen och kolik. Viktigt att 
motionera flera veckor så att kastrations såret hålls öppet för dränering 
och inte läker ihop för snabbt (rörelse motverkar). 

o Tänka på inte släppa ihop en nykastrerad häst med ston! 

o Om släpps i hage ska den vara ren ,torr gräshage eller snö.  
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