
Kastration 

Kastration af et hanmarsvin betyder at man ved en operation fjerner testiklerne. 

Det gælder særligt for marsvin at når en han bliver kastreret ændrer han IKKE adfærd. Han vil stadig parre hunnerne 

når de er i brunst, men der produceres ingen sædceller så hunnen bliver ikke drægtig. Han vil også stadig ”slås” med 

andre hanner, uanset om disse er kastrerede eller ej, hvis det er nogen han ikke er vant til at gå med. Har man to hanner 

der ikke kan enes, er det derfor ikke en løsning at få dem kastreret med henblik på at sætte dem sammen igen.  

Hvornår kan man lade en han kastrere: 

Hannen skal være rimeligt udviklet før man kastrerer ham, dvs. der skal være noget at fjerne. Det er individuelt hvornår 

en han er udviklet nok. Nogle hanner vil kunne kastreres allerede få måneder gamle, mens andre vil have bedre af at 

vente til de er ca. et halvt år. Gamle hanner vil løbe en større risiko ved bedøvelsen end unge hanner, så har man en han 

på 3-4 år og derover, skal man overveje om indgrebet er risikoen værd. 

Hvorfor skal man vælge kastration: 

Det er ikke altid at man kan få to hanner til at enes, og hvis ikke man ønsker unger og gerne vil sikre at ens marsvin har 

selskab, er kastration et mindre og billigere indgreb end at få et hunmarsvin steriliseret. 

Inden operationen: 

Marsvin kan ikke kaste op, så der er altså ingen grund til at de skal faste. Da marsvin jo ikke tåler at undvære mad eller 

vand i særlig lang tid, kan det tværtimod skade meget mere end det kunne gavne. 

Kastrationen: 

Indgrebet foretages i fuld bedøvelse. Ved kastration fjernes testiklerne gennem to snit i pungen, et på hver side. Der er 

forskellige metoder til kastration af hanmarsvin: For alle gælder at sædstrengen skal underbindes, men derudover kan 

man vælge at sy pungen sammen eller lade den stå åben så evt. pus kan løbe ud.   

Der gives normalt en smertestillende indsprøjtning som virker i et døgns tid for at sikre marsvinet ikke er besværet ved 

de få smerter det kan få ved indgrebet. Derudover gives normalt en antibiotika indsprøjtning for at forhindre en 

infektion i at opstå. 

Efter operationen: 

Det er vigtigt at sikre sig at han ikke bliver kold efter operationen, da bedøvelsen gør at de ikke selv kan danne varme 

nok. Her kan man lægge et par plastic sodavandsflasker med varmt vand fra vandhanen ind i buret, evt. pakket ind i 

håndklæde, som marsvinet så kan varme sig opad. Dette gælder selvfølgelig også under transporten hjem efter 

operationen, hvor man bør pakke ham ind i et lille tæppe. 



Derudover er det vigtigt at sikre at han kommer i gang med at spise igen. Frist ham med lækkert grønt og godbidder. 

Hvis ikke han selv begynder at spise inden for et halvt døgn, skal man tage det alvorligt og søge dyrlægens hjælp. I 

kritiske tilfælde kan det være nødvendigt at hjælpe ham i gang med tvangsfodring. 

Hannen skal gå alene indtil sårene er helet, hvilket tager ca. 10-14 dage. Mange vælger at lade hannen gå på håndklæder 

som skiftes flere gange dagligt de første par dage efter operationen for at forhindre at spåner og andet kan sætte sig i 

operationssårene. 

Der kan være levende sædceller tilbage i nogle uger efter kastrationen, og han bør derfor ikke sættes sammen med en 

hun før tidligst 3 uger efter operationen. 

Komplikationer: 

Pungen kan godt være lidt hævet i begge sider de første par dage, men er det noget der vokser mere og mere så skal man 

straks lade dyrlægen se ham efter for eventuelle infektioner. 


