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Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts med syftet att undersöka och utvärdera alternativa metoder 

till dagens obedövade kastrering av smågrisar. Kastrering utförs för att motverka att 

hangrisarna utvecklar så kallad galtlukt som kan medföra stora ekonomiska förluster för 

grisproducenten. Dagens kirurgiska kastrering kommer att förbjudas inom den närmaste 

framtiden eftersom ingreppet inte anses djurhälsomässigt acceptabelt.  

Flera av metoderna tillämpas idag på besättningar runt om i världen på ett välfungerande vis 

och syftet var att undersöka om dessa alternativ skulle fungera i den svenska 

grisproduktionen. 

Arbetet har utförts med hjälp av en litteraturstudie som kompletterats med intervjuer, 

studiebesök, frågeformulär, enkätundersökning och ett mindre genomfört försök med 

hangrisuppfödning.  

För att anses som lämplig måste den alternativa metoden vara acceptabel både ur ett 

ekonomiskt och djurhälsomässigt perspektiv. Detta för att kunna tillämpas i den svenska 

grisproduktionen. 

Det enda sätt som garanterar att galtlukt inte förekommer i köttet är kastrering. Därför är 

slutsatsen av utvärderingen är att metoderna lokalbedövning i kombination med smärtlindring 

i samband med kastrering är det bästa alternativet. Detta eftersom det är ett av de billigaste 

alternativen som dessutom ger bäst bedövning och smärtlindring för grisen. 
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Abstract 
 

This degree project aims to evaluate alternative methods to the unanaesthetized castration of 

piglets. Castration of piglets is performed to prevent the development of boar taint. Boar taint 

can cause great financial losses for the pig manufacturer. Unanaesthetized castration of piglets 

is not regarded to be satisfactory from an animal welfare perspective and the procedure will 

for that reason be outlawed in the near future. 

Several alternative methods are used in countries all over the world with promising result. The 

purpose of this study is to evaluate if this methods could be applied in Swedish pig 

production.  

A literature study has been combined with interviews; field studies, questionnaires and a 

small study on male pig production.  

To be applicable to and applied in Swedish pig production the alternative method must be 

financially accepted by the manufacturers but also accepted from an animal welfare 

perspective.  

Castration is the only way to guarantee a meat free of boar taint. Therefore the conclusion of 

this study is that the best result is achieved by a combination of anesthesia in combination 

with analgesia. This is the most inexpensive alternative which also causes the piglet the least 

amount of distress.  
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Jag har valt att undersöka alternativa metoder för dagens obedövade kastrering av spädgrisar i 

aktuella vetenskapliga artiklar.  

Intresset för grisar har jag erhållit privat och kastreringsproblematiken lyftes under kurserna 

djurskydd I och II. Jag ville veta mer och undersöka alternativa metoder, som ska vara 

lämpliga både ur djurvälfärdssynpunkt och ur en ekonomisk synvinkel.  

Anledningen till att djurskötare kastrerar spädgrisar är för att de ska motverka att hangrisarna 

senare under könsmognad utvecklar den så kallade galtlukten som ibland även kallas ornelukt. 

Denna galtlukt orsakar dålig lukt och smak på köttet vilket kan leda till ekonomiska förluster 

för grishållaren då konsumenter avvisar köttet. Spädgrisen kastreras av djurskötaren själv före 

sju dagars ålder enligt 25§ Djurskyddsförordningen (se Bilaga 1). Det kirurgiska ingreppet 

sker utan bedövning genom två snitt i huden så att testiklarna kan tas ur och sädesledarna 

klipps eller skärs av. 

Hos grisproducenter ses kastreringen som en nödvändig fungerande lösning eftersom det idag 

inte finns någon lämplig alternativ metod. Kastrering utan bedövning kan ses som ett 

djurskyddsproblem här i Sverige men även i andra delar av EU. Därför har frågan, ur ett 

djuretiskt perspektiv, blivit mycket omdebatterad och även en politisk fråga. Frågan 

aktualiseras ytterligare av att den obedövade kastreringen med största sannolikhet kommer att 

förbjudas inom en snar framtid och en alternativ metod måste hittas.  

De alternativa metoder som främst diskuteras är hangrisproduktion och slakt vid tidigare 

ålder, immunokastrering, smärtlindring och bedövning. 

Jordbruksverket, svenska djurhälsovården samt SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) är de 

som för närvarande arbetar aktivt med att ta fram en fungerande alternativ metod. En del 

metoder är fortfarande under utredning, vilket kräver kontakt med kunniga inom näringen 

samt med Svenska djurhälsovården.  Just nu pågår ett projekt för att se hur immunokastrering 

praktiskt kan användas i svensk grisproduktion. 
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1.2. Syfte 

Syftet med arbetet är att utvärdera olika alternativ till dagens obedövade kastrering av 

spädgrisar. Den alternativa metoden ska vara både ekonomiskt och djurhälsomässigt hållbar 

för att kunna ses som lämplig. De alternativa metoderna ska kartläggas och undersökas om de 

kan fungera praktiskt i den svenska djurhållningen. Att hitta en metod som är lämpligare än 

övriga skulle kunna bidra till en förändrad syn på kastrering i grisproduktionen och kanske på 

sikt kunna göra den obedövade kastreringen överflödig då det finns andra alternativ att tillgå. 

Uppgiften är att utvärdera metoder för att kunna ta fram ett faktablad för grisproducenter så 

att de får information om det alternativ som är lämpligast att tillämpa vid ett förbud av den 

kirurgiska obedövade kastreringen. 
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1.3. Metod 

Jag har valt att göra en litteraturstudie för att undersöka de alternativa metoderna till den 

obedövade kastreringen. Detta kompletterats med intervjuer med sakkunniga inom området 

(personer inom näringen samt veterinärer), studiebesök samt en enklare enkätundersökning 

för att kartlägga hur grisproducenter förhåller sig till kastrering av spädgris samt alternativ till 

denna. Frågeformulär har anpassats efter personerna frågan ställts till och skickats till 

sakkunniga ( se Bilaga 4). 

I EU finns redan länder som tillämpar vissa alternativa metoder och därför behöver jag 

undersöka hur dessa fungerar där. 

Informationen i litteraturstudien har främst kommit från sakkunniga inom området och länkar 

som de tipsat om samt vetenskapliga artiklar hittade i databaser och artiklar mottagna av 

sakkunniga. Hemsidor som Jordbruksverket, Svenska djurhälsovårdsmyndigheten och Dansk 

svineproduktion har bidragit med en del information. 

Ett eget mindre försök ute på en grisgård har genomförts för att undersöka hur 

hangrisproduktion fungerar. Resultatet från försöket ska utvärderas och diskuteras med 

avseende på beteende, hantering, köttkvalitet och hormonhalter. I försöket föds en galt och en 

kastrat upp och resultaten kommer jämföras däremellan. I detta försök har även kontakt med 

slakteriet tagits för att få ut värden på djuren som slaktas, där kommer även slakteriets 

synpunkter på hangrisproduktion att utvärderas.  

Ett faktablad över den mest lämpliga metoden kommer tas fram efter avslutad utvärdering av 

alternativen. 
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1.4. Avgränsningar 

Jag kommer i min undersökning kartlägga de relevanta alternativen till den obedövade 

kastreringen av spädgrisar. Jag kommer titta på hur metoden tillämpas, var, och vad som är 

positivt och negativt med metoden. Jag kommer sedan utreda om det är ett alternativ som kan 

tillämpas i Sverige. Jag kommer även undersöka hur diskussionerna går i Sverige och EU och 

ta upp relevant lagstiftning.  

Metoderna jag kommer titta närmre på är hangrisproduktion med tidigare utslaktning, 

immunokastrering, bedövning och smärtlindring. 
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2. Kastrering av spädgris 
 

2.1. Kastreringsproblematiken 
 

Kastrering av spädgrisar utan bedövning eller någon smärtlindring ses hos djurskötare som en 

fungerande lösning på problemet med galtlukt. Dock ifrågasätts metoden med avseende på om 

den är bra ur djurvälfärdssynpunkt och blir på så vis även djuretiskt ifrågasatt. De flesta 

länder är nu överens om att den obedövade kastreringen ska förbjudas och det ligger i 

näringens intresse att finna ett alternativ som både är djurhälsomässigt och ekonomiskt 

acceptabelt (Jordbruksverket 2009).  

Anledningen till att djurskötare för länge sedan började kastrera grisar var att konsumenterna 

efterfrågade ett fetare kött. Kastreringen gör nämligen att de ansätter mera fett. Då kastrerades 

hangrisarna även betydligt senare än idag, så sent som vid tre veckors ålder var då vanligt. 

Fram till 1997 kastrerades spädgrisarna enligt dåvarande djurskyddslagstiftning senast vid 14 

dagars ålder (Simonsson m. fl. 1997). 

Idag kastreras spädgrisar för att förhindra förekomsten av galtlukt, ibland även kallad ornelukt 

i grisköttet. Galtlukten får köttet att smaka och framför allt lukta illa, vilket inte välkomnas av 

konsumenter. Galtlukten orsakas av produktion av könshormonerna skatol och androstenon i 

testiklarna vid könsmognad (Lärn-Nilsson m. fl. 2006). Människor är olika känsliga för 

galtlukten (Claudi- Magnussen 2006). 

Obedövad kastrering är smärtsam för grisen samt etiskt och djurhälsomässigt tvivelaktigt. 

Dessutom påverkar kastreringen grisens tillväxt negativt genom att ett kastrerat djur inte 

växer lika fort som en hangris (Simonsson m. fl. 1997). 

Galtlukten är inte den enda anledningen till kastrering. Genom detta ingrepp minskar även 

aggressiviteten hos grisarna under själva uppfödningen och djuren är på så vis även lättare att 
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hantera för djurskötaren. Genom att ha kastrerade hangrisar kan djurskötaren även ha 

blandade kullar med både han- och hongrisar under tillväxten. Att ha grisarna könsblandade 

innebär mindre jobb för djurskötaren då han inte behöver sortera upp dem och tänka på hur de 

ska hållas (Johansson 2010 pers. medd.). Kastrering utan någon form av bedövning, som den 

genomförs idag, rättfärdigas genom att det är bästa hälsomässiga alternativet för grisen på 

lång sikt samt ekonomiskt tillämpbart (Jäggin m. fl. 2006).  

Regeringen har de senaste fyra åren gett Jordbruksverket i uppdrag att medverka till 

utveckling av teknik och system inom svinproduktionen. Detta för att på sikt göra obedövad 

kastrering av smågrisar överflödig (Jordbruksverket 2007-2009). Regeringen, 

Jordbruksverket, SLU och Svenska djurhälsovårdsmyndigheten är alla medverkande för att få 

till ett förbud mot den obedövade kastreringen. Djurrättsorganisationer har ännu längre 

förespråkat att förbud av kastreringen då de anser att detta är ytterst plågsamt för djuren 

(Djurens rätt 2006)  

 

2.2. Kastrering i praktiken 

2.2.1. Så går det till 
I Sverige kastreras ungefär 1,5 miljoner grisar varje år genom kirurgisk kastrering och 

metoden tillämpas på alla hangrisar avsedda för slakt i grisproduktionen. Detta ingrepp görs 

av djurskötaren själv i stallet utan förgående bedövning eller smärtlindring. Kastrering är 

vanligt i Europa, där 100 miljoner grisar kastreras utan bedövning, varje år i samtliga 25 

länder (Koehrmann m. fl. 2009). De smågrisar som kastreras i Sverige är ungefär 1 % av alla 

smågrisar som kastreras i hela Europa (Johansson 2010 pers. medd.) 

Enligt 25§, 2 st djurskyddsförordningen (1988:539) måste obedövad kastrering ske inom en 

veckas ålder, alltså inom sju dagar (se bilaga 1). I svenska besättningar görs kastreringen ofta 

i samband med järninjektion den tredje eller fjärde livsdagen (Lärn-Nilsson m. fl. 2006). 

Kastreringen går fort när djurskötaren på rutin genomför ingreppet genom att hålla fast grisen 

i knäet eller genom att fästa grisen i en så kallad kastreringsvagga. Kastreringen utförs på 

”blodig väg” i enlighet med 6§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (se Bilaga 1). När grisen 

spänts fast i vaggan eller hålls fast i knäet, görs två små snitt i pungen med en skalpell (se 

figur 1). Därefter plockas testiklarna, med nervförsedd vävnad ut, och med skalpellen skärs 
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sädesledare och blodkärl av (se Bilaga 2). Testiklarna är bortopererade och såret lämnas öppet 

för läkning. Hela kastreringsmomentet tar ungefär 25 sekunder per gris. 

 

Figur 1: Kastrering av spädgris, utförd av djurskötare (Hansen 2010) 

Denna metod gör att både sogrisar (hongrisar) och hangrisar kan gå tillsammans i samma box 

under hela tillväxten, vilket spar tid för grisskötaren som inte behöver flytta runt grisarna 

(Johansson 2010 pers. medd). 

2.2.2 Smärta och läkning 

Den kirurgiska kastreringen utan bedövning orsakar troligen spädgrisen mycket smärta. Det 

har visats genom att göra beteendestudier på spädgrisens rörelsemönster och beteende i 

samband med och efter kastreringen. Då har det uppmärksammats att grisarna beter sig 

annorlunda och kurar ihop sig mer än vanligt (Zonderland & Verbraak 2007). Risken för 

inflammation i såren, efter kastreringen, kan resultera i ytterligare smärta för grisarna (von 

Borell m. fl. 2009). Rörelseförändringar i samband med kastreringens efterstadium kan hålla i 

sig över 24 timmar efter ingreppet, vilket kan leda till svårigheter att dia för spädgrisen och en 

missgynnsam tillväxt (Giersing m. fl. 2006). Det som anses mest smärtsamt är kapningen av 

sädesledarna, vilket i försök har visats genom ett mera högfrekvent skrik från grisarna 

(Ranheim & Haga 2006). 

När spädgrisen tas ifrån suggan skriker den och vid själva kastreringen har forskare uppmätt 

att ljudfrekvensen skiljer sig från det vanliga skriket. Detta tyder på att spädgrisen upplever 

smärta i samband med kastreringen (Taylor & Weary 2000). Dock slutar grisen skrika så fort 
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den kommer tillbaka ner i boxen och detta beror på återföreningen med modern. Enligt en 

tysk studie av von Borell m. fl. (2009) bevisades även förhöjda halter av kortisol i samband 

med kastreringen. En förhöjd kortisolkoncentration används ofta som en indikator på smärta 

och stress (von Borell m. fl. 2009).  

Spädgrisens andningsfrekvens ökar i samband med kastreringen vilket är en tydlig indikation 

på smärta (White m. fl. 1995). Spädgrisen har ett relativt bra immunförsvar tack vare diandet 

av råmjölk de första dagarna och de anses därför ha ett bra läkekött och en god motståndskraft 

mot bakterier. På grund av detta är det vanligast att spädgrisar kastreras på sin tredje dag i 

livet i samband med järninjektionen, vilket också innebär minsta möjliga hantering och 

utsättande av stress för grisarna (Lärn-Nilsson m. fl. 2006). Att smågrisar yngre än sju dagar 

känner mindre smärta vid kastrering än äldre grisar är inte vetenskapligt bevisat (Giersing m. 

fl. 2006). 
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3. Hormoner 

3.1. Galtlukt 
Galtlukt uppkommer i samband med hangrisens könsmognad då den frisätter mera av 

hormonerna skatol och androstenon från testiklarna (se figur 2). Dessa båda hormoner 

ansamlas i fettvävnader (Bonneau 1982) och luktar främst då kött upphettas (Lärn-Nilsson m. 

fl. 2006). Skatol luktar avföring och androstenon luktar urin. Galtlukten är ett problem i en del 

slaktkroppar av okastrerade hangrisar men alla galtar utvecklar inte denna lukt. Prover på 

skatolhalten görs av slakteriet på grisköttet och en för hög halt ger prisavdrag för 

grisproducenten. Köttet som har för hög halt används istället för tillverkning av 

charkprodukter då dessa kryddas och maskerar eventuell lukt. Det är aldrig bra att kött med 

galtlukt hamnar hos konsument eftersom det kan leda till problem för näringen.  

  

Figur 2: Strukturformler för skatol (vänster) och androstenon (höger), (Lundström m. fl. 2006) 
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3.1.1.  Androstenon  
Lukten av androstenon beskrivs ofta som urinliknande (Rodriguez-Martinez 2008). 

Androstenon (5α-androst-16-en-3-on) är steroider som bildas i testiklarnas leydigceller 

(Rodriguez-Martinez 2008) och androstenon är dessutom släkt med det manliga 

könshormonet testosteron (Germer & Brufors 2009). Androstenon fungerar som ett feromon 

som transporteras till salivkörtlarna där det utsöndras med saliven så att galten kan stimulera 

det sexuella beteendet hon hongrisar (Babol 2002). Hormonet har lipofila egenskaper vilket 

innebär att en del androstenon ackumuleras i galtens fettvävnader. Halten av hormonet i blod 

och fettvävnad är låg hos unga galtgrisar men ökar explosionsartat när galten börjar närma sig 

könsmognad (Rodriguez-Martinez 2008). Hormonet metaboliseras i levern, vilket innebär att 

om nedbrytningen i levern är låg får köttet galtlukten. Galtlukten kan även bero på hög 

produktion i testiklarnas leydigceller eller i värsta fall en kombination av de båda. 

Androstenonbildandet är till viss del ärftlig (Johansson 2009). I Sverige producerar hela 42% 

av hangrisarna högre halter androstenon än vad som är tillåtet. Gränsen för vad som anses 

acceptabelt ligger på 1,0 μg/g (Öijer 2006). Kastreringen tar bort källan till 

androstenonproduktionen (Lundström m. fl. 2006). 

3.1.2.  Skatol 

Lukten av skatol påminner om avföring och ämnet bildas i grovtarmen genom mikrobiell 

nedbrytning av aminosyran tryptofan (Rodriguez-Martinez 2008). Skatol (3-metyl-indol) bryts 

främst ner av de två bakteriesläktena Lactobacillus och Clostridium (Jensen 1995). Skatol 

överförs från blodet till fettvävnaderna efter upptag från grovtarmen, där en del rester av 

skatol utsöndras med avföringen. Med blodet förs skatol till levern där det metaboliseras och 

sedan till största del ansamlas i urinen (Claus m. fl. 1994). Metabolismen i levern styrs av 

enzymerna cytokrom P450 och aldehydoxidas. Om dessa enzym inte fungerar till fullo 

kommer detta leda till en förhöjd skatolhalt i köttet (Squires & Lundström 1997). 

Skatolproduktionen sker även hos hondjur men de producerar inte sådana mängder att det 

luktar (Babol 2002). Om galten har höga androstenonhalter har de även höga skatolhalter. I 

Sverige producerar 12% av hangrisarna högre halter skatol än vad som är tillåtet. Gränsen för 

vad som är acceptabelt ligger på 0,2 μg/g (Öijer 2006).  
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3.1.2.1.   Skatolhalt påverkas av foder 

Skatol bildas i grovtarmen genom nedbrytning av tryptofan från proteinet i foder och döda 

kroppsceller. Eftersom tryptofan bland annat kommer från fodret borde skatolhalten kunna 

påverkas genom att variera kosten för galtarna. Försök genomförda av Claus m. fl. (1994) har 

visat att ökad mängd svårnedbrytbar stärkelse i fodret ger lägre skatolproduktion. Detta på 

grund av att det blir mer energi tillgängligt för de bakterier som finns i grovtarmen. Detta 

förhindrar att tryptofan bryts ner till skatol. Därför utfodrar en del djurskötare sina hangrisar 

med stärkelse de sista fjorton dagarna innan slakt (Claus 2003). Denna metod är däremot inte 

helt säker eftersom skatolhalten även beror på androstenonhalterna som delvis är ärftliga.  
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4. Alternativa metoder 
 

4.1. Hangrisproduktion 
I England och Irland är hangrisproduktion vanligt. Där slaktas hangrisarna ut vid en tidigare 

ålder, innan könsmognad och utveckling av skatol och androstenon, för att motverka 

problemet med galtlukt. Storbritannien och Irland har helt tagit avstånd från obedövad 

kastrering av spädgrisar samtidigt som Spanien och Portugal tillämpar samma metod i ungefär 

75% av fallen (Koermann m. fl. 2009).  

Hangrisproduktion innebär att hangrisarna inte behöver kastreras och att de hålls intakta som 

galtar. Detta är ett alternativ som kan ses som tilltalande för många grisproducenter eftersom 

kastreringsmomentet då inte alls behöver genomföras. Okastrerade hangrisar har ett bättre 

foderutnyttjande eftersom de ansätter mera protein som blir kött och tillväxten blir därför 

bättre hos dem jämfört med kastrater (kastrerad hangris). Kastrater har även en förmåga att 

kunna bli feta, något man undviker med hangrisproduktion. Eftersom galtar har ett bättre 

foderutnyttjande kommer även produktionskostnaderna för grisbonden att minska (Simonsson 

1997). Kött från galtar är magert och mer tilltalande för konsumenter eftersom en lägre 

fetthalt och högre halt omättade fettsyror i fettvävnad gynnar en näringsrik kost. Risker med 

högre halter fettsyror blir att köttet lättare blir torrt (Bonneau 2010). 

Problemet med denna metod är dock att könsmognaden kan inträffa vid olika tidpunkter 

mellan olika individer vilket inte säkerställer låga androstenonhalter i köttet (Bergman 2010 

pers. medd). 

Hangrisarna tillåts i denna typ av uppfödning att utföra sitt naturliga beteende som styrs av 

könshormoner samt även utveckla sina hanliga karaktärsdrag till fullo (se figur 3) (Lundström 

m. fl. 2004).  
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Figur 3: Hangrisar som utför sexuella beteenden på varandra (Öijer 2006). 

Detta kan ställa till problem i svenska stallmiljöer som inte är anpassade för denna typ av 

uppfödning. Problem kan uppstå när både hangrisar och sogrisar hålls tillsammans eftersom 

könsmognaden som inträffar ungefär vid sex månaders ålder kan inträffa vid olika tidpunkter 

för de olika individerna (Johansson 2009). Detta kan leda till att sogrisar blir betäckta och ger 

problem för grisskötaren då han får gyltor (hongris innan sin andra grisning) som är i flera 

olika dräktighetsstadier. Att sogrisar blir tjuvbetäckta är att anses som ett etiskt problem och 

därför måste kullarna könssorteras (Lundström m. fl. 2004).  

Att ha boxar med endast hangrisar skulle öka risken för att de börjar hävda rang – och 

könsbeteende mot övriga galtar i boxen. Detta innebär ökade mängder slagsmål mellan 

galtarna men även att de rider varandra (se figur 3) vid könsmognad (von Borell m. fl. 2009). 

Detta blir ett djurskyddsproblem om boxen är utformad på så sätt att galtarna, när de utför 

sina naturliga beteenden skadar sig. Risken för att skelettet inte tål påfrestningar som att bli 

riden på eller stå emot en halkning vid slagsmål eller uppstigning är stor eftersom grisarna 

växer fort och därmed har ett skörare skelett. Denna typ av produktion kan ge ökade mängder 

benbrott och ryggradsbrott i hela besättningen vilket är ett djurskyddsproblem i sig. Djurens 

välfärd kan diskuteras med avseende på den stress som ranghävdning och sexuella beteende 

kan medföra på övriga individer i boxen (Lundström m. fl. 2006). 

Hangrisproduktion fungerar inte att tillämpa i Sverige eftersom slakterisystemet just nu inte är 

anpassat efter den sorts produktion. Mätmetoder finns på slakterier för mäta halterna av 
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skatol, vilket innebär en stor osäkerhet och risk för att kött med galtlukt ska nå marknaden 

eftersom androstenon inte detekteras (Johansson 2009). Vidareutveckling av mätmetoderna är 

alltså ett måste om inte hangrisproducenter ska få alltför stora förluster i sin produktion . 

 

4.1.1. Försök med hangrisproduktion 
I ett försök, utfört av Lundström m. fl. (2006) studerades bland annat hangrisar i blandad och 

könsvis sorterade boxar. Bland de 408 han- och sogrisar efter yorkshiresuggor och 

lantrasgaltar i både blandad och könsvis sorterade boxar, fanns ingen skillnad i daglig tillväxt 

och foderutnyttjande. Detta går emot tidigare försök som visat att hangrisar växer bättre och 

har ett bättre foderutnyttjande än sogrisar. Däremot hade hangrisarna större köttprocent i 

slaktkropparna. I undersökningen visades även att det blir mer bit och rivskador när hangrisar 

blandas med okända innan slakt (se figur 4). Hanteras de boxvis hela vägen till slakt var 

skadorna inte så omfattande. De skador som uppkom berodde snarare på stressen än övriga 

rang- och könsbeteenden (Andersson & Schaub 2006). Att mixa galtar som inte tidigare gått 

tillsammans kommer alltid resultera i aggressioner och slagsmål tills den nya hierarkin är 

etablerad. För att minska stress, galtlukt och skador på köttet bör de hanteras boxvis hela 

vägen till slakt (Giersing 2006). Slutsatsen av det försöket är att hangrisproduktion inte är 

bättre ur djurvälfärd jämfört med kastreringen. Detta eftersom kastreringen anses vara ett 

snabbt ingrepp och läkningen går relativt fort. I hangrisproduktionen däremot, kommer 

hangrisarna att utsättas för stress genom ökad oro och aggressivitet under en lång period. 

Vid försöket under Lundström m. fl. (2006) i Ultuna fick 10% av hangrisarna, vägande 90 kg, 

sorteras bort vid slakt på grund av för höga skatolhalter. 

I försöket har Lundström m. fl. (2006) kommit fram till att hangrisar inte bör utfodras från och 

med 26 timmar innan slakt för att skatolhalten ska reduceras innan slakt. Att inte utfodra 

galtar som har stor aptit på mer än ett dygn innan slakt kan inte vara bra ur ett 

djurvälfärdsperspektiv (Lundström m. fl. 2006).  

En annan studie, utförd av Andersson & Schaub (1996 ) visar att hos okastrerade hangrisar 

från hangrisproduktion som hade en slaktvikt på 75-80 kg, hade 43-53% för höga halter av 

androstenon.  Under åren 1990-1994 genomförde slakteriorganisationer i Sverige ett försök 

med okastrerade hangrisar. Projektet, som hette Hangrisproduktion i Sverige, blev inte 

pålitligt eftersom kött med galtlukt kom ut i butiker (Jordbruksverket 2008).  
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Figur 4: Slaktkroppar från okastrerade hangrisar med bit och rivmärken efter transport till slakt. Slaktkroppen 

längst till vänster är ifrån en kastrat (Andersson 2010). 
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4.2.  Bedövning 
Vid bedövning stoppas de nervimpulser som vanligen går från den skadade vävnaden till 

ryggmärgen och vidare till hjärnan. Eftersom nervimpulserna hindras innan de når hjärnan 

kommer smärtupplevelsen förhindras. Nervimpulserna kan stoppas på olika nivåer beroende 

på vilken typ av bedövning som används (Jordbruksverket 2009).  

4.2.1.  Lokalanestesi 
Vid lokalanestesi (lokalbedövning) används läkemedel direkt på den vävnad som ska utsättas 

för ingreppet. Antingen injiceras läkemedlet i testiklarna eller både i testiklarna och i huden 

runt omkring pungen (se figur 5). Bäst analgesi (smärtlindring) fås då injektion sker både i 

testiklarna och i huden runt pungen. Då förhindras att nervimpulsen uppstår och skickas 

vidare till ryggmärg och hjärna. Det finns ett begränsat utbud av läkemedel för 

lokalbedövning av djur och i Sverige finns endast ett godkänt preparat, Xylocain
®
, med den 

aktiva substansen lidokainhydroklorid. Lidokain har låg toxicitet och en relativt kort 

verkningstid (Jordbruksverket 2009). Kostnaden för en injektion med bedövning av en gris är 

ungefär 1, 60 kr per gris (Johansson 2010 pers. medd). 

              
Figur 5: Lokalbedövning (Johansson 2010) 
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För veterinärer är lokalbedövning något som vanligen används vid ingrepp på andra djurslag. 

Korrekt lagd lokalbedövning reducerar kraftigt smärtupplevelsen vid kastrering (Kluviers-

Poodt m. fl. 2007). Enligt (EEG) nr 2377/90 (se bilaga 1), har MRL - värden (Maximum 

Residue Limit = gränsvärden för högsta tillåtna restmängder i livsmedel) fastslagits enbart för 

häst. Men enligt SJVFS (2001:116) (se bilaga 1), får lidokainhydroklorid användas för att 

förhindra otillbörligt lidande hos andra djur eftersom det inte finns något annat alternativ att 

tillgå. 

Det är viktigt att lokalanestesin får verka tillräkligt länge innan snitten görs för att den ska ge 

önskad effekt. Injektionen i sig kan orsaka smärta om den ges på ett felaktigt eller oförsiktigt 

sätt (von Borell m. fl. 2009). Kortaste väntetid är enligt Jäggin m. fl. (2008) tre minuter, vilket 

har fastslagits efter omfattande mätningar gjorda av Ranheim m. fl. (2005), som visat att det är 

då den högsta koncentrationen av lidokain finns upptaget i blodet kring sädesledarna och den 

bästa smärtlindringen fås (Ranheim m. fl. 2005) 

Det som anses vara nackdelen med lokalanestesi är att spädgrisen hanteras flera gånger. Detta 

är negativt ur djurvälfärdssynpunkt och något som diskuteras med avseende på smärta 

eftersom det blir mycket stressamt för grisen.  

Att veterinär skulle lägga bedövningen på varje gris är högst osannolikt eftersom varken 

lantbrukets ekonomi eller de veterinära resurserna skulle klara av att bemästra detta. För 

grishållaren skulle det innebära enorma kostnadsökningar om denne skulle betala för att varje 

hangris skulle få bedövning av veterinär. Veterinärstyrkan i Sverige är dessutom för liten för 

att kunna bemästra all kastrering av spädgrisar i landet. (Brendov 2010 pers.medd.).  

 

4.2.1.1. Försök med lokalanestesi 

I en norsk studie om smärtupplevelse i samband med anestesiinjektion visade Ranheim & 

Haga (2006) att lokalanestesin var mindre smärtsam än obedövad kastrering genom att mäta 

högfrekventa ljud i samband med kastreringen. Skriken vid kastreringen var signifikant högre 

vid obedövad kastrering och därför drogs slutsatsen att lokalanestesin inte gör lika ont. 

Studien konstaterar att lokalanestesi är ett bra alternativ till den obedövade kastreringen 

eftersom det är bättre välfärdsmässigt. Enligt studien är puls (se figur 6) och blodtryck lägre 

vid kastrering med anestesi vilket tyder på att grisen inte har lika ont som vid obedövad 

kastrering (Ranheim & Haga 2006). 
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Figur 6: Diagrammet visar pulsen före, under och efter injektion och kastrering. Tre kurvor finns med en 

kontrollgrupp (control) som inte givits någon anestesi och kastreringen utförts obedövad, en där injektion har 

skett både i testiklarna och sädesledarna (funiculus) samt en där injektion har skett enbart i testiklarna (Testis). 

En korrekt lagd bedövning i testiklar, sädesledare och omgivande hud ska ge en kurva som hamnar långt under 

kontrollkurvan.(Ranheim 2006). 

 

Överdosering kan orsaka blodtrycksfall och andningssvårigheter vilket i sin tur kan utgöra en 

risk för spädgrisens liv (Werinder 2003). På grund av detta läggs lokalanestesier av veterinär 

för att djurens välfärd ska kunna garanteras vid ingreppet. 

4.2.1.2. Lokalanestesi i andra länder 

I Norge används lokalbedövning vid kastrering eftersom obedövad kirurgisk kastrering 

förbjöds 2002. Det är där inte tillåtet att delegera bedövningen vilket innebär att veterinärer 

utför detta arbete (Ranheim & Haga 2006). I Norge är detta ekonomiskt möjligt eftersom 

grisproducenternas ekonomiska ersättning från staten är betydligt högre än för svenska 

grisproducenter samt att den norska grisproducenten inte är utsatt för samma 

konkurrenssituation som svenska bönder. Dessutom har de högre tullavgifter på importerat 

kött. Detta beror främst på att Norge inte är med i EU och därför har en bättre skyddad 

marknad som står sig bättre än svenskarnas. 

Norge är det enda land om står vid sin särställning att grisar ska ges bedövning innan 

kastrering (Brendov 2010 pers. medd.)  
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4.2.2.  Allmän anestesi 
Allmän anestesi innebär att spädgrisarna sövs med koldioxid innan de kastreras. Denna metod 

används i Sverige idag i samband med slakt, då grisarna sövs med koldioxid innan de 

avblodas (Werinder 2003). Nederländerna har valt att tillämpa denna metod i sin 

grisproduktion sedan 2009 eftersom mediatrycket påverkat konsumenter som i sin tur slutade 

köpa kött från grisar som kastrerats utan bedövning. Detta ledde till ett påtryckande från både 

politiker och handelskedjor att också ställa krav på att kött som säljs i butik ska komma från 

grisar som bedövats vid kastrering (Johansson 2009).  Den optimala anestesieffekten inträffar 

när grisen får andas in en blandning som består av 70% koldioxid och 30% syre (Gerritzen m. 

fl. 2008) under en tidsperiod av ungefär 1 minut.  Därefter är grisen nedsövd under en period 

av ytterligare 1 minut och vaknar därefter upp (von Borell m. fl. 2009) relativt snabbt, lugnt, 

tyst och spädgrisen är tillräckligt vaken för att släppas in till suggan efter ungefär två minuter 

(Kohler m. fl. 1998). Det är viktigt att vara mycket noggrann vid användandet eftersom 

gränsen mellan tillräcklig sövning och död är snäv med denna metod (Mattsson 2010 pers. 

medd.).  

4.2.2.1. Försök med Allmän anestesi 

Alla grisar som medverkat i studier av Gerritzen m. fl. (2008) och Kluviers-Poodt (2007) 

förlorade medvetandet efter 30 sekunder och det var vanligt att grisarna andades tungt under 

sövningsfasen. De flesta visade muskelkramper precis efter de förlorat medvetandet. En för 

hög koncentration av koldioxid har enligt studier visat mer stress och ofrivilliga rörelser hos 

spädgrisen. Riskerna med koldioxidnarkos är att pH i blodet kan sjunka under 6,6 och leda till 

dödsfall om koldioxidhalten är för hög (Kluviers-Poodt 2007). Blandningen 70/30 av 

koldioxid och syre har visat sig ge bäst anestesieffekt och med denna blandning visade studier 

av hjärnfunktionen med EEG att krampanfallen inträffade först efter djuret förlorat 

medvetandet (von Borell m. fl. 2009).  

Om sövningen med koldioxid kan orsaka obehag för spädgrisen är fortfarande osäkert. Försök 

har gjorts på att blanda koldioxid med argon som är en ädelgas med smärtlindrande 

egenskaper. Detta har däremot inte kunnat bevisas ge någon effekt på smärtlindring hos 

spädgrisen (Werinder 2003). Slutsatsen av de försök som gjorts är att 89-100% av 

spädgrisarna kan kastreras med 70/30 blandad koldioxidnarkos (Kluviers-Poodt 2007).  
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4.2.2.2. Allmän anestesi i andra länder 

I stort sett alla spädgrisar i Nederländerna bedövas med koldioxid innan kastrering. Gasen ges 

aningen via ett munstycke fastmonterat på kastreringsvaggan eller med hjälp av en större tratt 

där grisen läggs ner med huvudet före.  

                                   

Figur 7: Pig Sleeper för koldioxidbedövning, används i Nederländerna. (Germer & Brufors 2009) 

Utrustningen som används för koldioxidanestesi i Nederländerna är dyr. MS Schippers saluför 

Pig Sleeper som kostar upp till 1500 Euro (se figur 7) (Johansson 2009). Grisproducenterna i 

Nederländerna får bidrag genom en fond som till största delen finansieras av 

detaljhandelskoncerner (Jordbruksverket 2009). Detta är en avgörande bidrag för att 

grisproducenterna ska kunna bedöva grisarna innan kastrering och har framkommit som ett 

krav från konsumenter, handel och politiker. 
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4.3.  Smärtlindring med NSAID-preparat 

NSAID står för Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, alltså ickesteroida 

antiinflammatoriska läkemedel. NSAID-preparat används vanligen för att åstadkomma 

smärtlindring och påskynda återhämtning (Bergsten. 2009) genom att dämpa smärtimpulserna 

till hjärnan (Hultén & Nyman 2009). De vanligaste preparaten som används till människa är 

bland annat Aspirin, Magnecyl och Ipren. NSAID fungerar smärtlindrande genom att 

förhindra bildandet av prostaglandin och på grund av detta blir antalet smärtsignaler som 

skickas till hjärnan färre (Hultén & Nyman 2009). Preparatet fungerar smärtlindrande i 

maximalt ett halvt till ett dygn och ger i stort sett ingen smärtlindring under själva 

kastreringen. Den smärtlindrande effekten fås främst postoperativt (efter ingreppet) och 

påskyndar på så vis läkningen (Kluviers-Poodt m. fl. 2007). 

NSAID finns i sju varianter för användning på nöt respektive gris (Bergsten 2009).  De 

preparat som främst används och injiceras i gris är meloxikam (Metacam
®
), ketoprofen och 

flunixin (Finadyne
® 

vet). Metabolismen av NSAID varierar för de olika preparaten, men sker 

huvudsakligen i levern och utsöndras via njurarna (Bergsten 2009). Behandling med NSAID 

kan orsaka biverkningar som blödningar och sår i mag-tarm-kanalens slemhinna, njurskada, 

leverskada, blödningar och ökad blödningsbenägenhet och det är därför viktigt att 

rekommenderad dos och behandlingstid inte överskrids (Bergsten 2009). Kostnaden för en 

dos som avser smärtlindring för en gris är ungefär 0,70 kr / gris (Johansson 2010 pers. medd.) 

Spädgrisar har en annan ämnesomsättning än äldre grisar vilket påverkar hur NSAID omsätts 

i spädgrisen. Ämnesomsättningen hos spädgrisar ger svårigheter att dosera preparaten och 

osäkerhet gällande effekten. (Fosse m. fl. 2008). Den vetenskapliga dokumentationen av 

effekten av behandling med NSAID på spädgrisar är knapphändig, men praktiskt användande 

tyder på att behandlingen ger önskad postoperativ effekt (Bergsten 2009).  

 

4.3.1. Försök med NSAID 
Kortisolnivårer i blodet används som indikator på stress eller smärta. Därför har flera forskare 

använt sig av kortisolhalten som ett mått på stress och smärta vid kastrering (von Borell m. fl. 

2009). I en tysk studie av Heinritzi, Zöls & Ritzmann (2006) visades att kortisolhalten inte 

steg lika mycket vid injektion av NSAID femton minuter innan kastrering, som den gjorde för 
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de grisar som kastrerades utan smärtlindring. En annan studie av Zonderland & Verbraak 

(2007) visade att de grisar som injicerats med NSAID – preparatet meloxicam, uppvisade 

färre smärtrelaterade beteenden dagarna efter kastreringen. Under detta försök visades även 

att grisar behandlade med NSAID innan kastreringen inte uppvisade någon signifikant 

skillnad i vokalisering (Kluivers- Poodt m. fl. 2007).  

4.3.2. NSAID i andra länder 
Tyskland införde under våren 2009 krav på att spädgrisarna skulle få smärtlindring med 

NSAID vid kastrering. För att fortsätta med exportering och försäljning av griskött till 

Tyskland införde den danska näringen, Dansk Svineproduktion, krav på att grisar ska erhålla 

smärtlindring med NSAID vid kastrering från och med 1 juni 2009 (Johansson 2009). Det är i 

Sverige redan idag möjligt att få NSAID för kastrering delegerat till djurskötaren enligt 22§ 

jordbruksverkets föreskrifter, SJVFS 2002:57 (se Bilaga 1), även om resultatet av 

behandlingen inte är fullt utrett. Delegeringen önskas främst av de grisproducenter som 

tidigare sålt kött till Tyskland för att på så vis kunna fortsätta med den försäljningen 

(Jordbruksverket 2009). 
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4.4. Anestesi och analgesi 
Lokalanestesi (lokalbedövning) och analgesi (smärtlindring) dämpar och tar bort smärtan på 

olika sätt. Detta väcker frågeställningar om huruvida dessa två metoder kan användas i 

kombination med varandra för att ge bättre smärtlindrande effekt vid kastreringen.  

2009 tilldelades ett forskningsprojekt under ledning av Nils Lundeheim forskningsmedel. 

Detta projekt utförs som ett samarbete mellan SLU och Svenska Djurhälsovården på uppdrag 

av Jordbruksverket och beräknas vara avslutat under 2010. I detta försök kastreras grisar med 

olika behandling som senare ska jämföras. Behandlingarna som ges i samband med kastrering 

är traditionell kastrering utan bedövning eller smärtlindring, enbart lokalbedövning, enbart 

smärtlindring med NSAID samt behandling med både lokalbedövning och NSAID 

(Lundeheim 2009). Målet med detta projekt blir att undersöka om vanliga djurskötare kommer 

kunna genomföra behandling i samband med kastrering (Jordbruksverket 2010 pers. medd).  

Att delegera lokalbedövningen till djurskötare anses av flera sakkunniga vara det enda 

möjliga alternativet. Försöket som ska avslutas under 2010 kommer förhoppningsvis visa att 

lekmän kan klara ut att behandla spädgrisarna innan kastrering. Detta eftersom 

grisproducenters ekonomi och veterinärkåren inte tenderar att klara av att veterinär ska utföra 

behandlingen (Brendov 2010 pers. medd). Vid delegerad behandling ska veterinären känna till 

djurhållningen i besättningen mycket väl och dessutom lämna noggranna instruktioner för 

användning av läkemedlet (Bergman 2010 pers. medd.). 

Grisproducenter menar att det blir fler moment vid kastreringen som på grund av detta 

kommer att ta längre tid. Dock framkom förslaget att NSAID preparatet kanske skulle kunna 

blandas i järnlösningen (se figur 8) som ändå ges i samband med kastrationen och på så vis 

kan både exakt dosering garanteras samt ett arbetsmoment strykas och djurskötaren sparar tid. 

En tysk studie som genomförts av Fosse m. fl (2008) med NSAID preparatet inblandat i järnet 

som ges i samband med kastreringen har visat goda reslutat eftersom en mera exakt dosering 

kan utföras (Fosse m. fl. 2008). 
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Figur 8: Järninjektion i samband med kastrering (Hansen 2010) 

 

Jordbruksverket kommer att fatta beslut om vilken metod som bäst bör tillämpas i den 

svenska näringen och om behövs, även ändra föreskrifterna som behandlar kastreringen. Detta 

kommer göras så fort utvärdering av det svenska försöket har gjorts (Jordbruksverket 2010 

pers. medd.). 
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4.5.  Immunokastrering 
Immunokastrering bygger på immunologisk inhibering av funktionen av hormonet GnRH 

(Gonadotropin-releasing-hormone) och därmed även inhibering av sekretionen av LH 

(luteiniserande hormon) från hypofysen. Inhibering av LH förskjuter könsmognaden (Metz m. 

fl. 2001). 

GnRH kontrollerar hormonproduktionen i äggstockar och testiklar. GnRH bildas i 

hypotalamus och transporteras via nerver till hypofysen där utsöndring av FSH 

(Follikelstimulerande hormon) och LH stimuleras, dessa brukar kallas gonadotrofa hormoner. 

LH stimulerar leydigcellerna till att tillverka testosteron som i sin tur stimulerar 

spermieproduktionen, LH stimulerar alltså testiklarnas tillväxt och testosteronutsöndring. FSH 

påverkar kritiska faser i mognaden hos spermatocyter. GnRH stimulerar alltså direkt mängden 

gonadotrofa hormon som under puberteten är avgörande för testiklarnas tillväxt och 

spermieproduktion. Testosteronet fungerar som negativ feedback på produktionen av GnRH i 

hypotalamus (Campbell 2005). 

 

Figur 9: Funktionen av Improvac-vaccination i grisen (Germer & Brufors 2009 ) 

LH stimulerar androstenonbildandet i leydigcellerna som sätter igång vid puberteten då övriga 

steroider i testiklarna börjar utvecklas. Puberteten inträffar ungefär då grisen är sex månader 

(Einarsson m. fl. 2008).  
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Immunokastration innebär att galtlukten vaccineras bort med en syntetiskt framställd kopia av 

kroppens egna GnRH. Kopian binds till ett bärarprotein som utlöser en reaktion från grisens 

immunförsvar. Detta innebär att grisen bildar antikroppar mot GnRH-kopian och därmed även 

kroppens egna GnRH-hormon (Lundström 2009). Eftersom GnRH-hormonet inhiberas 

kommer LH inte att utsöndras och stimulering av testikeltillväxt och spermieproduktion 

avstannar. Effekten av immunokastreringen blir därmed densamma som för kirurgisk 

kastrering, hangrisen blir inte könsmogen (se figur 9). Minskningen av halten könshormoner 

gör att levern kan rena bort skatol mer effektivt (Thompson 2000).  

Hangrisarna ska ges två injektioner med 2 ml vaccin per behandling för att uppnå en 

kastreringseffekt (Lundström. 2009). Dessa två injektioner ska ges med minst fyra veckors 

intervall för att ge fullgod effekt. Kostnaden för dessa två injektioner är 26 kronor per gris 

(Johansson. 2010 pers. medd.). Den första dosen kan ges så tidigt som vid åtta veckors ålder 

och den andra senast fyra till sex veckor innan slakt (Johansson. 2009). I Sverige slaktas 

grisarna vid 24 veckors ålder (sex månader) och vaccinering bör därför ske ungefär vid 16 och 

20 veckors ålder (Einarsson m. fl. 2008). Vid fullgod vaccinering minskar testikelstorleken 

som ett resultat av steriliteten. Figur 10 visar exempel på hur testikelstorleken kan variera 

mellan en kastrat, immunokastrat och en okastrerad hangris (Johansson 2010 pers. medd.) 

 

Figur 10: Jämförelse av testikelstorlek mellan kastrat (vänster) (Hansen 2010)., immunokastrerad (mitten) 

(Johansson 2010) och hangris (höger) (Hansen 2010) Alla vid 5,5 månaders ålder. 

Eftersom denna typ av kastrering genomförs senare än vid den traditionella kirurgiska 

kastreringen, utnyttjas hangrisens egenskaper med högre daglig viktökning. Eftersom grisarna 

är okastrerade under en längre tid med immunokastrering så är de beteendemässigt och 

funktionsmässigt som okastrerade hangrisar. Endast ett fåtal hinner bli könsmogna innan den 

andra behandlingen som avstannar produktionen av könshormoner omedelbart (Cronin m. fl. 
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2003). Risken som många grisproducenter befarar dock att grisarna ska hinna utveckla 

hangrisbeteende och att slaktgrisarna då måste könssorteras i egna boxar (Mattsson 2010 pers. 

medd) 

Som med alla vaccin avtar effekten med tiden och återgår till ursprungsläget. Detta innebär att 

hangrisarna måste slaktas innan vaccinets funktion avtar och könshormonproduktionen sätter 

fart på nytt. Vaccinet beräknas ge full effekt efter andra injektionen så länge som 22 veckor 

(Einarsson  m. fl. 2008). 

Arbetsskyddsfrågor diskuteras mycket eftersom en oavsiktlig självinjektion av vaccinet kan 

ge liknande effekter för människor som hos gris. På grund av detta får vaccinet endast 

injiceras med en säkerhetsinjektor som har ett dubbelt säkerhetssystem med både kanylskydd 

och en mekanism som förhindrar oavsiktlig hantering av avtryckaren, (se figur 11). 

Läkemedlet får dessutom inte ges till grisar av gravida kvinnor eller kvinnor som eventuellt 

kan vara gravida (Lindberg 2009). 

 

Figur 11: Säkerhetsspruta som används för vaccinering (Brendov 2010) 

Hos grisföretagare finns en oro med avseende på arbetsskydd och i en enkätundersökning 

gjord av Lagerkvist m. fl. (2006) har det visat sig att konsumenter är oroliga för att vaccinet 

ska påverka dem vid konsumtion av kött (Lagerkvist m. fl. 2006). Läkemedelsverket 

dementerar att konsumenter skulle drabbas eftersom vaccinet som består av protein som aktiv 

substans, bryts ner i matsmältningssystemet och kan inte påverka livsmedelssäkerheten 

(Bergman 2010 pers. medd.).  

Behandling med vaccinet Improvac
™ 

är redan idag en möjlighet i enlighet med 26a§ 

Jordbruksverkets föreskrifter, SJVFS 2002:57 (se Bilaga 1) då EU-kommissionen beslutade 
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att godkänna användningen 2009. I Sverige föreskriver veterinär vaccinet för delegerad 

behandling (EMEA 2009).  

4.5.1. Försök med Immunokastrering 
På SLU:s försöksstation på Funbo-Lövsta i Uppsala under försökstekniker Ulla Schmidt 

(2009) har en serie olika immuniseringsförsök genomförts med Improvac
™ 

. Immunisering 

resulterade i signifikant högre daglig viktökning under de fyra sista veckorna innan slakt, 

alltså efter den andra injektionen, än hos okastrerade hangrisar och kastrater. Däremot 

konsumerade de immuniserade hangrisarna mer foder än hangrisarna, dock fortfarande lägre 

än kastrater (Schmidt 2009) 

Andelen köttprocent i slaktkroppen var högst hos hangrisar och lägst hos de kirurgiskt 

kastrerade hangrisarna. Efter den andra injektionen var de immuniserade hangrisarna 

signifikant mindre rivna än hangrisarna, men lika rivna som kastraterna. Andelen djur med 

bitskador skiljde inte alls. Detta tyder på att hangrisbeteendet minskar i samband med att 

vaccinet verkar (Rodriguez-Martinez 2010).  Fyra veckor efter den andra injektionen, vid 

slakt, var 50 % av de okastrerade hangrisarna könsmogna. Inga av de immuniserade 

hangrisarna uppvisade någon könsmognad. Tydligt var att testikelstorleken var betydligt 

mindre på de immuniserade hangrisarna än hos hangrisarna. 

Androstenonhalten i fettet var så låg att den inte kunde uppmätas hos de immuniserade 

hangrisarna, jämförelsevis hade 50-85 % av de okastrerade hangrisarna halter över 

gränsvärdet. Skatolhalterna var signifikant lägre hos de kastrerade och immuniserade 

hangrisarna än hos de okastrerade (Schmidt 2009) 

Resultatet av dessa försök som gjorts med flera grupper är att vaccinering med Improvac
™ 

två 

gånger med fyra veckors intervall gav slaktkroppar som kunde användas till färskkonsumtion 

med avseende på galtlukt. Enstaka hangrisar svarade dock inte lika bra på vaccinationen och 

därför ska fler försök genomföras (Rodriguez-Martinez 2010). 

Hösten 2009 påbörjades försök där Svenska djurhälsovården arbetar tillsammans med SLU 

för att se hur immunokastrering praktiskt ska kunna användas i den svenska grisproduktionen. 

Försöken behandlar uppfödning på gården och hantering på slakteriet. Projektet under ledning 

av Kristina Andersson (2009)  finansieras av stiftelsen lantbruksforskning. Detta projekt 

slutredovisas 2011. Den experimentella delen av försöket beräknas vara färdig i slutet av 2010 

och kommer då redovisas till Jordbruksverket (Jordbruksverket 2009).  
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4.5.2. Immunokastrering i andra länder 
Vaccineringen av hangrisarna sker med Improvac

™ 
som ursprungligen togs fram i Australien 

av Pfizer (Rodriguez-Martinez 2010). 2009 beslutade EU-kommissionen att godkänna 

preparatet som är ett vattenbaserat vaccin. I Schweiz har Improvac
™ 

varit registrerat sedan 

2007. Däremot har inte vaccinet inte används särskilt mycket då reaktionerna hos användare 

och detaljhandel hittills varit avvaktande. I Australien och Nya Zeeland har 25 % av grisarna 

vaccinerats med Improvac
™ 

sedan 1998 (Jordbruksverket 2009). Att metoden möts med 

positiv inställning av konsumenter och näring i dessa länder, kan bero på att de tidigare 

använt metoden hangrisproduktion vilket kan innebära att de är vana vid att köttet smakar och 

luktar galt. Brasilien har vaccinerat stora mängder grisar under 2009 med gott resultat 

(Mattsson 2010 pers. medd). 
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4.6. PIGCAS och EU 
När EFSA, European Food Safety Authority, 2004 konstaterade i sin EFSA-rapport (2004) att 

ytterligare forskning om kastrering av smågrisar var nödvändig tillsatte EU-kommissionen ett 

tvåårigt projekt som kallas PIGCAS. PIGCAS står för Attitudes, practices and state of the art 

regarding piglet castration in Europe (PIGCAS 2008). Projektet består av fyra delar.  

 Första delen innebär att sammanställa den information som finns om hur grisar 

kastreras i de olika europeiska länderna, hur kastreringen utförs och om någon form av 

smärtlindring används. 

  I andra delen av projektet undersöks konsumenters och intressegruppers syn på 

dagens sätt att kastrera och på de alternativ som finns. 

 Den tredje delen utgörs av att värdera nyare forskning inom området 

 Den fjärde delen syftar till att sammanställa resultaten från de olika undersökningarna 

för att på så vis kunna stödja europeisk lagstiftning och policyskapande inom området  

De har kommit fram till att när det finns ett alternativ som är tekniskt och ekonomiskt 

acceptabelt ur djurskyddssynpunkt, ska den kirurgiska obedövade kastreringen förbjudas i 

hela EU. Vaccinering mot galtlukt bör bli en godkänd metod under förutsättning att 

läkemedlet är godkänt och behandlingen accepteras även av konsumenter (PIGCAS 2009). 
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5. Eget försök 
 

5.1. Hangrisproduktion 
I samarbete med Lilla Tjärby Lantbruk har ett mindre försök med hangrisproduktion 

genomförts. Syftet med försöket var att genomföra uppfödning av två galtar och två kastrater 

för att jämföra dem med avseende på beteende, galtlukt och skötsel. Vid försökets start 

användes två av varje men två djur avyttrades på grund av sjukdom. Därför fortskred försöket 

med en hangris och en kastrat som sedan har levt i varsin ensambox.  

Grisarna är tvåraskorsningar mellan yorkshire och svensk lantras, och föddes den 10 oktober 

2009. Efter avvänjning vid sex veckors ålder, med en vikt på 8 kilo flyttades grisarna till 

tillväxtavdelningen. Tillväxten var långsammare än normalt i början av perioden (se bilaga 6) 

vilket kan bero på stress i samband med flytten. 

Grisarna har fått avvänjningsfoder, tillväxtfoder och slaktsvinsfoder under sin uppväxt i 

respektive tillväxtfas för att optimera tillväxten. Slaktsvinsfodergivan har räknats utifrån 

SLU-normen enligt tabell 1. 

Tabell 1: SLU-normen:  (Lärn-Nilsson m. fl. 2006 )  

Vecka Levande vikt (kg) Per djur och dag MJ (Kg) 

1 22 15,3 (1,2) 

2 25 16,7 (1,3) 

3 28,5 18,5 (1,5) 

4 32,5 20,5 (1,6) 

5 37 22,7 (1,8) 

6 42 25,2 (2,0) 

7 47 27,7 (2,2) 

8 53 30,6 (2,4) 

9 60 osv 34,1  (2,7) osv 
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 Slakten skedde vid Ginstens slakteri i Harplinge utanför Halmstad vilket innebär en 

slakttransport på 45 km. Resultatet från försöket redovisas i tabell 2 nedan. Slakten skedde 

vid en levandevikt på 125kg för kastraten och 115 kg för hangrisen vid en ålder av sju 

månader och 13 dagar. Detta eftersom tillväxten varit långsam. Vanligtvis slaktas grisarna vid 

en ungefärlig vikt av 120 kg vid cirka sex månaders ålder.  

Tabell 2: Resultat hangrisproduktion 

Kategori Kastrat Hangris 

Födelsevikt (kg) 1.75 1.65 

Vikt avvänjning (kg) 8 8.25 

Daglig tillväxt fram till avvänjning (g), 5 

veckor 

149 157 

Slaktvikt (slutvikt) (kg) 100,5 (125) 93,5 (115) 

Daglig tillväxt födsel till slakt (g) 480 446 

Ålder slakt  7 mån, 13 dagar 7 mån, 13 dagar 

Kött% 55 58 

Skatolhalt (µg/g) 0,02 0,21 

Androstenonhalt (µg/g) - - 

Kostnad uppfödning (kr) 900 700 

Ersättning slakt (kr) 1181,80 201,03 

 

Slaktvikten var 100,5 kg för kastraten och 93,5 för galten. Att kastraten vägde mer än 

hangrisen vid slakt tyder främst på att kastraten ansatt mer fett. Detta eftersom köttprocenten 

visar bättre resultat hos hangrisen med 58 %. Värt att tillägga är att kastratens köttprocent 

ändå var relativt hög med 53 %. Skatolhalten hos hangrisen visade på 0,21 µg/g, vilket är över 

gränsvärdet och innebär att grisen klassades som galt vid slakten. Eftersom slakteriet saknar 

utrustning för detektion av androstenon har inga prover på denna halt tagits. Kastratens 

skatolvärde var försumbart och under gränsvärdet med en halt på 0,02µg/g. Foderkostnaden 

för uppfödning av de båda grisarna har uppskattats till ungefär 700 kronor för kastraten 

respektive 500 kronor för hangrisen. I denna sorts produktion läggs vanligtvis inte så mycket 

tid per djur. Den totala kostnaden för uppfödningen beräknas därför bli ungefär 900 kronor för 

kastraten och 700 kronor för hangrisen.  
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Eftersom hangrisen räknades som galt på slakteriet blev ersättningen endast 201 kronor för 

galten. Ersättningen för kastraten blev 1182 kronor. Detta innebär att produktionen av 

hangrisar inte gick ihop ekonomiskt i försöket. 
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5.2. Enkätundersökning  
Enkäter med nio frågor angående kastrering av smågrisar och dess alternativ (se bilaga 5) 

skickades ut till tjugo halländska grisproducenter. Syftet med enkätundersökningen var att 

undersöka hur grisproducenterna ställer sig till kastreringsfrågan och hur väl insatta i frågan 

de är. Alla returnerade enkäter var komplett ifyllda (tabell 3). Alla tjugo som enkäterna 

skickats ut till kastrerar sina smågrisar (100 %) men tycker det är tidskrävande (40 %) och 

skulle låta bli om det fanns ett annat alternativ att tillgå för att lösa problemet med galtlukt (75 

%).  

De flesta (70 %) skulle dessutom kunna tänka sig att använda smärtlindrande preparat som 

NSAID – preparat vid kastreringen. På frågan om de skulle kunna tänka sig att med 

delegering från veterinär, bedöva smågrisarna innan kastrering svarade sjutton stycken ja (85 

%). Immunokastrering kunde majoriteten (60 %) inte tänka sig . Däremot ansåg de flesta (85 

%) att könsselektion av sperma skulle vara ett smidigt alternativ där de faktiskt skulle kunna 

tänka sig betala mer för seminet. Detta under förutsättning att de skulle tjäna mer på 

produktionen (50 %).  

En majoritet (70 %) av de som mottagit enkäter ansåg sig själva ha koll på vad som händer i 

forskningsvärlden. Några (10 %) hävdar dock att det är svårt att hålla sig uppdaterad eftersom 

det händer mycket på kort tid. 

Tio grisproducenter (50 %) tycker att det är djurhälsomässigt rätt att kastrera utan bedövning.  
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Tabell 3: Resultat enkätundersökning 

Enkätfråga Svar: Ja 

Antal (st) 

Svar: Nej 

Antal (st) 

Svar: 

Vet inte 

Antal 

(st) 

Svar: Annat 

Antal (st) 

1. Kastrerar du? 20/ 100%    

2. Vad tycker du om 

arbetsmomentet? 

Tidskrävande: 

8 (40%) 

Inga problem: 7 (35%)  5 (25%) 

Skulle låta bli om det 

fanns annat alternativ:  

3. Djurhälsomässigt rätt att 

kastrera? 

10 (50%) 7 (35%)  3 (15%) 

Finns ju inget annat att 

välja på 

 

4. Låta bli att kastrera om det 

fanns alternativ? 

15 (75%) 2 (10%) 3 (15%)  

5. Använding av NSAID? 14 (70%) 4 (20%) 2 (10%)  

6. Delegerad bedövning? 17 (85%) 3 (15%)   

7. Immunokastrering? 5 (25%) 12 (60%) 3 (15%)  

8. Betala mer för könsselekterad 

semin? 

7 (35%) 3 (15%)  10 (50%) 

Detta vore det smidigaste 

med tanke på att enbart 

sogrisar föds. Dock 

behöver vi tjäna mer på 

produktionen och bli 

konkurrenskraftigare 

9. Koll på forskningsvärlden? 15 (75%) 3 (15%)  2 (10%) 

Svårt att hålla sig 

uppdaterad, mkt händer på 

kort tid 
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6. Diskussion 
Få vet att Sverige tillsammans med Norge och Schweiz är ett föregångsland inom 

djurskyddslagstiftningen. Däremot är vi inget gott föredöme när det gäller kastrering av 

spädgrisar. Även om den obedövade kastreringen fortfarande är tillåten och används praktiskt 

i större delen av Europa finns det länder som har branschöverenskommelser, lagförslag och 

väl utvecklade alternativ till den helt obedövade kastreringen.  

I kastreringsfrågan är Norge ett föregångsland som förbjöd obedövad kastrering 2002, vilket 

har inneburit att veterinärer har åkt ut till besättningarna för att kastrera spädgrisarna med 

bedövning. Norges praktiska och ekonomiska förutsättningar är däremot annorlunda jämfört 

med Sverige. Detta beror främst på mindre besättningsstorlek, bättre konkurrensmöjligheter, 

statligt stöd för produktionen och högre importtullar för utländskt kött i Norge (Ranheim & 

Haga 2006).  

Vetenskapliga försök har visat att kastreringen medför smärta för smågrisarna (Taylor & 

Weary 2000). Det är säkert att den obedövade kastreringen av spädgrisar kommer att 

förbjudas på grund av den smärta kastreringen orsakar smågrisarna. Detta kommer ske inom 

en snar framtid. När de svenska försöken om immunokastration och smärtlindring/bedövning 

är avslutade, kommer myndigheterna fatta ett beslut om vad som ska gälla i fortsättningen.  

Vilken metod som kommer att ersätta den befintliga kastreringen är ännu oklart. Vad som är 

säkert är att den ersättande metoden måste vara praktiskt möjlig och genomförbar ute på 

gårdsnivå, men den måste även vara ekonomiskt försvarbar och godtagbar ur ett 

djurskyddsperspektiv för att bli accepterad av konsumenter. Det finns både för och nackdelar 

med alla beskrivna alternativ (se Bilaga 3) och det gäller alltså att hitta och särskilja den 

metod som kommer fungera bäst i den svenska grisproduktionen.  

Efter att ha genomfört utvärderingen av de olika lämpliga alternativa metoderna visar 

resultatet att metoden lokalanestesi i kombination med analgesimedel i samband med 

kastreringen är det bästa alternativet. Förutsättningen för att denna metod ska kunna 

implementeras i praktiken ute i djurhållningen är att utövningen delegeras från veterinär till 

grisskötare. Detta skulle verkliggöras genom en ändring av de veterinära föreskrifterna, som 
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förändras till att djurskötare efter genomgången utbildning själva genomför bedövningen med 

så kallad delegerad lokalanestesi.  

Denna metod kommer medföra fler arbetsmoment med injektion av medlen i grisen och även 

en väntetid för att medlen ska ge önskad bedövnings- och smärtlindringseffekt. 

Arbetsmomentet kommer medföra att kastreringen tar längre tid och bli mer kostsam på grund 

av detta och kostnaden för medlen. Dock kan djurskötaren gå igenom sina rutiner för att på så 

vis kunna genomföra kastreringsmomentet mer effektivt. Detta kan göras genom att gå 

igenom flera kullar åt gången och ge dem injektioner. På så vis hinner medlen verka innan 

kastreringen genomförs. 

Något som kan göra metoden bättre är om analgesimedlet kan blandas med järnet som ändå 

injiceras i samband med kastreringen. På detta vis slipper djurskötaren ett moment och spar 

både tid och pengar.  

Lokalanestesi i kombination med smärtlindring är det billigaste alternativet som finns att 

tillgå idag bortsett från den befintliga obedövade kastreringen. En fördel för att kunna 

implementera denna alternativa metod i praktiken skulle vara att den ekonomiska ersättningen 

för griskött till grisproducenten blir högre. Efter diskussioner med flera grisproducenter under 

arbetets gång är det tydligt att svenskt griskött behöver bli konkurrenskraftigare. Detta för att 

metoden lättare ska kunna välkomnas av svenska grisproducenter. 

Uppfödning av hangrisar som tillämpas praktiskt i England, Irland, Portugal och Spanien är 

inte en hållbar lösning för den svenska grisproduktionen eftersom köttkvaliteten inte kan 

garanteras fullständigt med avseende på hormonhalterna.  Det kommer alltid finnas en viss 

del av hangrisarna som hinner utveckla galtlukt innan slakt (Bergman 2010 pers. medd ). Idag 

finns det inget test på slakteriet som helt säkert kan detektera förekomsten av galtlukt i 

slaktkroppen. Risken finns alltså att kött med galtlukt kan nå handeln och detta skulle 

innebära ett sämre stöd från konsumenter för svenskt griskött. Att slakta ut hangrisarna så att 

köttet kan garanteras vara fritt från galtlukt skulle medföra stora ekonomiska förluster då 

slaktvikten blir för låg.  

Anledningen till att metoden fungerar så bra i England, Irland, Spanien och Portugal är 

troligen att de har ett helt annat system med bättre ersättning för köttet, trots att galtlukt 

förekommer. De använder galtkött i större utsträckning till smörgåspålägg och andra 

köttprodukter som inte behöver upphettas. Att tillämpa denna metod i Sverige skulle innebära 
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alltför stora omorganisationer för grisproducenter samt slakterier och den skulle även kräva 

att grisproducenterna får bättre betalt för sina slaktade hangrisar. 

Det finns djurskyddsproblem med att hålla grisar i hangrisproduktion i dagens 

slaktsvinsboxsystem. Detta eftersom de utför sina galtbeteenden såsom rangstrider och 

sexuella beteenden mot varandra i boxen. Detta kan leda till en stressig miljö och kan även 

bidra till flera allvarliga skador på djuren. Försök visar att hangrisars slaktkroppar är mer 

skadade än övriga djurs vid slakt. Dessutom finns risken, i dagens slaktsvinsproduktion där 

hangrisar går tillsammans med hongrisar, att dessa blir betäckta och dräktiga innan slakt. 

Detta anses oetiskt och kan inte accepteras ur djurskyddssynpunkt (Lundström m. fl. 2006). 

När det gäller det egna genomförda hangrisförsöket så lämpade inte beteendet hos hangrisen 

sig för boxen den var placerad i. Hangrisen hoppade på inredningen mer än kastraten. Detta är 

inte praktiskt med avseende på skötseln då risk finns för att de tar sig ut ur boxen eller att de 

skadar övriga i boxen. Att grisarna föddes upp i varsin ensambox påverkade tillväxten 

negativt eftersom de inte påverkades utifrån av omgivande djur. Förklaringen till den 

långsamma tillväxten beror troligtvis på en mängd olika orsaker men främst på att de varit 

placerade i varsin ensambox och att det har varit en hård och kall vinter. Avvänjningen 

skedde vid sex veckor, för att matcha den övriga produktionen, trots att smågrisarna inte 

uppnått avvänjningsvikten på 10 kg. Detta gav grisarna en svår start efter avvänjningen och 

kan vara en av förklaringarna till att tillväxten varit långsam. Transporten till slakt gav inga 

större skador på slaktkropparna, vilket tyder på att galten inte utfört rangbeteenden i samband 

med slakttransporten. Detta kan även innebära att transporten inte varit nämnvärt stressig för 

djuren. Resultatet visar indikationer på att denna typ av uppfödning inte skulle fungera i 

svensk grisproduktion om slakterierna inte gör om sitt klassingssystem för den ekonomiska 

ersättningen och utvecklar sin teknik till att även detektera androstenon. Det skulle innebära 

allt för stora ekonomiska förluster för grisproducenten att skicka grisarna till slakt. Eftersom 

försöket har genomförts i mindre skala kan inte resultatet bevisas vara representativt för övrig 

grisproduktion, utan endast ge indikationer om grisarnas beteende och slutresultatet av 

hormonhalter vid slakt. Då grisarna levt i varsin ensambox tillåts de inte utföra 

hangrisbeteende i samma utsträckning som i en representativ besättning. Uppfödningen visade 

dock att hangrisen var mer aktiv och rörlig än kastraten och på hur slakteriets system 

fungerar. 
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Immunokastrering är möjlig att tillämpa som grisproducent idag, men är praktiskt sällsynt 

förekommande. Detta anses bland annat bero på att metoden innebär ett arbetsmiljöproblem 

(Lagerkvist m. fl. 2006) och konsumenternas okunskap leder till att köttet inte konsumeras. 

Grisproducenterna befarar att konsumenterna inte ska köpa kött från immunokastrerade grisar. 

Konsumenterna är oroliga för att påverkas av vaccinet vid konsumtion av detta kött 

(Lagerkvist m. fl. 2006). Dessutom är metoden dyr att tillämpa med ett pris på 26 kronor per 

gris (Johansson 2010 pers. medd.). 

Riskerna med immunokastrering är den mänskliga faktorn vid vaccineringen. Vaccineringen 

har samma effekt hos människor som hos grisarna vilket innebär att en oavsiktlig injektion 

kan leda till tillfällig sterilitet hos djurskötaren (Lindberg 2009). Här är det viktigt att 

djurskötaren får ordentlig utbildning och använder skyddsutrustning. Än så länge vet forskare 

inte hur vaccinet verkar om de exponeras i sår på till exempel händer, vilket är relativt vanligt 

hos grisskötare (Johansson 2010 pers. medd.). Arbetsskyddsfrågor har varit omdiskuterade 

med denna metod men Gunnar Johansson, veterinär på Svenska djurhälsovården med 

specialistkompetens inom svinsjukdomar, anser att arbetsskyddsaspekterna kan lösas på ett 

tillfredställande sätt. Detta är tvivelaktigt eftersom metoden kommer kräva allt för stora 

omorganisationer i det dagliga arbetet. Denna metod är ännu inte erkänd i Sverige trots att den 

är tillåten. Mer forskning behövs och metoden behöver utvärderas mer ur ett svenskt 

perspektiv innan beslut kan fattas om det är en bra metod eller inte. 

De forskare, sakkunniga och producenter som kontaktats under arbetets gång hade delade 

åsikter om vilken metod som de tror kommer att ersätta den befintliga. De tycker att det finns 

både för och nackdelar med alla alternativ. De flesta är däremot överens om att det rör sig om 

antingen immunokastrering, smärtlindring eller bedövning. 

De är alla helt överens om att könsselektering av sperma hade varit det allra bästa alternativet 

eftersom det då endast föds hongrisar. På detta sätt skulle vi lösa kastreringsproblematiken 

helt och hållet. Problemet med denna metod är att den idag är praktiskt omöjlig att tillämpa. 

Det tar för lång tid att få fram insemineringsdoser och därför blir de väldigt dyra. Dessutom 

kräver denna metod djupinsemination av suggan vilket bara får utföras av specialutbildade 

personer (Johansson 2010 pers. medd.). Något som visat sig från frågeformulären är också att 

svaren tenderar att skilja beroende på om det gäller bästa alternativ ur ett djurhälsomässigt 

perspektiv eller ur ett ekonomiskt perspektiv. Alla tillfrågade är överens om att dagens 

obedövade kastrering är det bästa alternativet ur en ekonomisk synvinkel.  
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Enkätundersökningen visar på att grisproducenter är villiga att med delegering bedöva sina 

smågrisar innan slakt och majoriteten kan även tänka sig att använda smärtlindrande NSAID-

preparat. Att 50 % tycker att det är djurhälsomässigt rätt att kastrera sina smågrisar kan delvis 

bero på att de intar en försvarsställning eftersom det inte finns några alternativa metoder att 

tillämpa för att lösa problemet med galtlukt. Det är det enda sätt att driva produktionen på ett 

lönsamt sätt. Det skulle vara intressant att få en överblick över hur synen på kastreringsfrågan 

är internationellt, istället för enbart lokalt. Eftersom denna undersökning går ut på att 

undersöka grisproducenternas syn på kastreringsproblematiken ger resultatet en god överblick 

eftersom svaren är självrapporterande. Att alla som mottagit enkäter lämnade svar relativt 

fort, tyder på att de är engagerade i frågan och kan ge godtyckliga svar på enkäten. 

Anledningen till att Jordbruksverket fortfarande inte har beslutat vilken metod som ska gälla, 

är den stora oenigheten mellan forskare och sakkunniga. Detta gör det svårt att fatta ett bra 

beslut. Rädslan för att fatta fel beslut finns självklart, vilket är en av anledningarna till varför 

de fortfarande avvaktar fler forskningsresultat. Jordbruksverket vill vara övertygade om att 

det alternativ de väljer kommer fungera tillfredsställande. 

Lantbruksnäringen är helt överens om att försöka hitta metoder som kan göra kastreringen så 

smärtfri som möjligt för spädgrisen eller göra kastreringen överflödig. Jordbruksverket 

avvaktar nu resultatet från de svenska försöken och kommer efter en utvärdering av dessa 

besluta sig om vad som ska gälla beträffande eventuella lagförändringar. Om försöken visar 

tillfredställande resultat kommer Jordbruksverket revidera berörda föreskrifter, så att veterinär 

ges möjlighet att delegera vissa läkemedel. Jordbruksverket kommer även i fortsättningen 

stödja svenska forskningsprojekt för att utveckla teknik och metoder (Jordbruksverket 2009). 

Dagens metod att kastrera smågrisarna är det enda alternativ som helt och hållet löser 

problematiken med galtlukt. Därför måste Jordbruksverket utgå från detta när de ska 

bestämma sig för vilken metod som ska gälla.  

Immunokastrering ger inte effekt på alla djur, vilket ställer högre krav på slakterierna 

(Rodriguez-Martinez 2010). Slakterierna måste då utveckla sin teknik och utrustning för att 

säkert och rättvist kunna detektera galtlukten om inte för stora mängder kött ska bortsorteras, 

vilket skulle leda till för stora förluster för grisproducenterna. 
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På grund av detta är lokalbedövning kompletterat med smärtlindring i samband med 

kastrering det bästa alternativet för den framtida kastreringen av spädgrisar. På detta vis skulle 

bästa smärtlindring uppnås för smågrisarna vid kastrering.  

7. Slutsats  
Efter att ha genomfört utvärderingen av alternativa metoder till dagens obedövade kastrering 

tyder resultatet på att metoden med lokalbedövning och smärtlindring är det bästa alternativet. 

Detta eftersom kastrering är det enda sätt att lösa problemet med galtlukt på ett helt säkert 

sätt. Metoden skulle medföra mer arbetstid för kastreringsmomentet som medför en högre 

kostnad. En högre kostnad blir det även för preparaten som ska injiceras. Dock är denna 

metod bäst ur både ett ekonomiskt och ett djurhälsomässigt perspektiv. Det är den billigaste 

av alternativen och det bästa djurskyddsmässiga alternativet för grisen eftersom de inte 

kommer att uppleva någon smärta i samband med kastreringen. 
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jordbruksvetenskap. Examensarbete för lantmästarprogrammet inom lantbriksvetenskap, 

SLU, Alnarp 

Figur 8. Järninjektion i samband med kastrering. Hansen, Emma. 2010-04-13 

Figur 9. Funktionen av Improvac – vaccination i grisen. Germer, C. & Brufors, S. 2009. 

Alternativ till obedövad kastration av smågrisar. Fakulteten för Landskapsplanering, 

trädgårds – och jordbruksvetenskap. Examensarbete för lantmästarprogrammet inom 

lantbriksvetenskap, SLU, Alnarp 

Figur 10. Jämförelse av testikelstorlek mellan kastrat, immunokastrerad och hangris vid 5,5 

månaders ålder.  Hansen, Emma. 2010-02-28. Mittenbilden på immunokastraten Johansson, 

Gunnar SvDhv 2010-01-14 gunnar.johansson@svdhv.org 

Figur 11. Säkerhetsspruta som används för vaccinering. Brendov, Erika, Mottogs via Epost 

2010-04-08 

mailto:gunnar.johansson@svdhv.org
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9. Bilagor  
1. Lagstiftning 

2. Kastrering av spädgris, bildserie och film 

3. Tabell över alternativa metoder, positivt och negativt 

4. Frågeformulär till sakkunniga 

5. Enkäter till grisproducenter 

6. Eget försök, tabell 

7. Faktablad: Bedövning och smärtlindring som alternativ till dagens obedövade 

kastrering 
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Bilaga 1: Gällande regelverk för kastrering av 

smågrisar 

1.1. Svensk lagstiftning  
Enligt 10-11§§ Djurskyddslagen (1988:534) framgår att djur ska behandlas väl och skyddas 

mot onödigt lidande och sjukdom. Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge 

injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. För 

operativa ingrepp på eller injektioner till djur skall veterinär anlitas. 

Enligt 25§ Djurskyddsförordningen (1988:539) ska undantag från ovanstående krav rörande 

operativa ingrepp medges. Av denna författning framgår att det är tillåtet att kastrera husdjur 

även om det inte finns veterinärmedicinska skäl. Handjur av gris får kastreras utan att 

veterinär anlitas under förutsättning att det sker innan djuret uppnått sju dagars ålder. Vid 

kastrering av äldre grisar ska ingreppet göras under bedövning.  

Enligt 28§ Djurskyddsförordningen (1988:539) är det förbjudet att tillföra djur hormoner 

eller andra ämnen för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga, påvisa, 

bota eller lindra sjukdom eller sjukdomssymptom. Jordbruksverket får meddela föreskrifter 

om undantag från denna paragraf. 

6§ Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på eller 

injektioner till djur beskriver att kastrering av gris ska utföras på blodig väg vilket innebär att 

endast en skalpell av engångstyp, vass och lämpligt utformad tång eller vasst rakblad fastsatt i 

en hållare får användas vid kastreringen. 

Av 22§ Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:57) om veterinärers rätt att 

föreskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till djursjukvård och djurhälsovård, 

framgår att veterinär får föreskriva läkemedel avsedda för gris för så kallad delegerad 

läkemedelsanvändning till djurhållare som genomgått utbildning. Rätten till delegerad 

behandling omfattar dock, enligt 10§, inte läkemedel som har en sederande eller 

allmänanestetisk effekt. Av 26a§ framgår att vaccin får föreskrivas för delegerad behandling i 

grisbesättning under förutsättning att det finns en behandlingsplan. Vid delegerad 

läkemedelsanvändning i grisbesättning ska veterinären, enligt 37§, övervaka denna genom 

besök minst vart femte vecka.  

Av 3-5§§ Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:116) om val av läkemedel vid 

behandling av djur framgår att veterinär, för den händelse ett läkemedel saknas som är 

godkänt för det tillstånd och djurslag som avses, får föreskriva ett läkemedel avsett för annat 

djurslag. Enligt 8§ samma författning ska alla läkemedel som används till 

livsmedelsproducerande djur ha aktiva substanser som finns upptagna i bilaga I, II eller III till 

Rådets förordning (EEG) nr 2377/90. 

Enligt 4§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av 

livsmedel från djur som behandlats med läkemedel, ska en karenstid på minst 28 dygn vid 

slakt tillämpas för preparat som inte har en fastställd karenstid för djurslaget eller 
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behandlingssättet ifråga. En förutsättning är att den aktiva substansen i läkemedlet återfinns i 

bilaga I, II eller III till Rådets förordning (EEG) nr 2377/90. 

1.2. Gemenskapslagstiftning 
Av kapitel 1, punkt 8 i bilagan till Rådets direktiv 91/630/EEG om fastställande av lägsta 

djurskyddskrav vid svinhållning, framgår att alla ingrepp som sker i annat syfte än att ge 

behandling eller ställa diagnos och som resulterar i skada eller förlust av känslig kroppsdel 

ska vara förbjudna. Undantaget är kastrering av galtar som inte sker genom att det slits i 

vävnader. Vidare framgår att ingreppet endast får utövas av veterinär eller en person som 

utbildats enligt föreskrifterna i artikel 5 i direktiv 91/630/EEG och som har erfarenhet av den 

teknik som används med lämpliga verktyg och under hygieniska förhållanden. Om kastrering 

görs efter den sjunde levnadsdagen får ingreppet endast göras under bedövning och med 

långtidsverkande smärtlindring utförd av veterinär.  

Enligt artikel 24 i Europarådets rekommendation för hållande av gris, antagen av 

kommittén för europeiska konventionen för skydd av lantbrukets djur den 2 december 2004, 

ska operativa ingrepp vilka leder till stympning av gris generellt förbjudas. Åtgärder ska 

istället vidtas för att förebygga behovet av sådana ingrepp genom till exempel avel eller 

ändrade rutiner för hållande och skötsel av djuren. Nationella ansvariga myndigheter får 

medge undantag från förbudet om kastrering av hangrisar yngre än sju dagar. Kastrering av 

äldre grisar ska ske med bedövning och postoperativ smärtlindring. 

I bilagorna I, II och III i Rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om 

inrättandet av gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna 

restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung, listas de 

läkemedelssubstanser för vilka gränsvärden för högsta tillåtna restmängder i livsmedel (MRL 

– Maximum Residue Limit) fastställts. 

I artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 

2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, finns en så 

kallad kaskadprincip beskriven. Innebörden är att en veterinär, om godkänt läkemedel för 

aktuellt djurslag och tillstånd saknas, i första hand ska välja annat godkänt 

veterinärmedicinskt läkemedel avsett för annat djurslag. I andra hand ska godkänt 

humanläkemedel eller veterinärläkemedel användas. En förutsättning för att läkemedel ska få 

användas till livsmedelsproducerande djur är att de aktiva substanserna finns upptagna i 

bilaga I, II eller III i förordning 2377/90. Om ingen uppgift för karenstid finns, ska den vara 

28 dagar för kött. Kaskadprincipen ska tillämpas undantagsvis och på eget direkt ansvar och i 

synnerhet för att undvika att djuren vållas otillbörligt lidande. 
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Bilaga 2. Kastrering av spädgris (tillhörande film) 
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Bilaga 3: Tabell över alternativa metoder 
Alternativ Beskrivning Positivt Negativt ? 

On-line mätningar 

på slakteri 

Mätmetod för skatolhalter 

 

 

 

Mätmetod för 

androstenonhalter 

 

 

Konstgjord näsa 

 

 

Lätt och snabb 

 

 

 

 

Lätt och snabb 

 

 

 

Känslig, ger bra 

resultat 

Mäter ej androstenon 

Visar ingen skillnad på 

skatol och ett liknande 

ämne Indol 

 

Mäter ej skatol 

Ej testat i praktiken på 

riktigt slakteri 

 

Skiljer ej på skatol och 

androstenon 

Kan denna metod ge 

tillräklig kännedom 

om vilket kött som 

ska bortsorteras? 

Rättvist? 

Immunokastration Aktiv immunisering av 

gonadotropinsläppande 

hormon i slutet av 

tillväxtperioden 

Reducerar galtlukt 

och galtbeteende 

som tex. 

Aggressioner 

 

Slipper kirurgisk 

kastrering 

Alla grisar reagerar inte 

på immunokastration. 

Olika försök har gett 

olika resultat 

 

Arbetsmiljöproblem 

Dyr 

Konsumenter är 

oroliga för att de 

injicerade ämnena 

ska nå dem vid 

konsumtion 

Hangrisproduktion 

med slakt vid lägre 

vikt 

< 90 kg Slipper kirurgisk 

kastrering 

 

Reducerar risk för 

galtlukt. 

 

Vanligt fungerande 

metod i GB m fl. 

Problemet med galtlukt 

kvarstår. 

 

Inte helt säker metod. 

Galtlukt – kött riskerar 

att nå marknaden. 

Mindre 

köttmängd=minskad 

ekonomi 

Olika försök har 

hittills gett olika 

resultat. 

 

Lokal anestesi Lokalbedövning vid 

kastrering 

Grisen känner inget 

under själva 

ingreppet. 

 

Kastrering löser 

galtluktproblemet 

Kan vara smärtsamt vid 

injektion av lokal 

anestesin. 

 

Stressamt för djuret att 

behandlas fler gånger 

Man vet inte riktigt 

hur anestesimedel 

påverkar spädgrisar. 

 

Delegering? 

Analgesi Injektion av smärtlindrande 

medel innan kastrering 

Ger framförallt 

smärtlindring efter 

ingreppet. 

 

Påskyndar läkning 

 

Enkel att använda 

för djurskötare 

Kan orsaka gris smärta 

vid injektion. 

 

Ger ingen smärtlindring 

under ingreppet. Mer 

hantering av djuret=mer 

stress 

Kan injektion med 

analgesimedel vara 

lika smärtsamt som 

kastreringen? 
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Bilaga 4. Frågor till sakkunniga 

Frågor angående kastrering av smågrisar: Barbro Mattsson, Svenska Pig 

1. Tror du att obedövad kastration kommer att förbjudas och i så fall när tror du detta kommer att 

ske? 

2. Vad anser du om immunokastrering? 

3. Tror du att vi skulle kunna börja tillämpa metoden med könsselekterad sperma? 

4. I Norge kastreras i stort sett alla grisar av veterinär, tror du detta skulle kunna vara möjligt i 

Sverige ur ett ekonomiskt perspektiv? 

5. Vilken metod tror du kommer ersätta den befintliga kastreringen? Varför? 

6. Vilken metod tror du är bäst utifrån ett ekonomiskt perspektiv? Varför? 

7. Vilket alternativ tror du är bäst ur ett djurhälsomässigt perspektiv? Varför? 

Frågor angående kastrering av smågrisar: Annika Bergman, ordförande för Sveriges 

grisproducenter 

1. Tror du att obedövad kastration kommer att förbjudas och i så fall när tror du detta kommer att 

ske? 

2. Vad anser du om immunokastrering? 

3. Tror du att vi skulle kunna börja tillämpa metoden med könsselekterad sperma? 

4. England har mycket hangrisproduktion, vad tror du om det? Skulle detta kunna vara något för 

Sverige? 

5. Vad tror du om veterinär som sköter all kastrering med bedövning ute på gården? Skulle 

delegering kunna vara ett alternativ? 

6. Hur ser det politiska läget ut i frågan? 

7. Hur ställer sig konsumenter till frågan? 

8. Vilken metod tror du kommer ersätta den befintliga kastreringen? Varför? 

9. Vilken metod tror du är bäst utifrån ett ekonomiskt perspektiv? Varför? 

10. Vilket alternativ tror du är bäst ur ett djurhälsomässigt perspektiv? Varför? 

Frågor angående kastrering av smågrisar: Gunnar Johansson, svinhälsoveterinär, Svdhv 

1. Tror du att obedövad kastration kommer att förbjudas och i så fall när tror du detta kommer att 

ske? 

2. Vad görs i vårt land för att vi ska kunna undvika att ställas inför ett plötsligt 

kastreringaförbud? 

3. I Tyskland och Danmark ges grisarna en injektion med ett NSAID-preparat. Vore detta något 

för Sverige? 

4. Vilka av alternativen är aktuella? 

5. Om du fick bestämma framtidens kastreringsmetod på gris, vilken skulle du välja? Varför? 

6. Skulle det vara ett alternativ att låta veterinär kastrera på gårdsnivå? 

7. Vad anser du om immunokastrering? 

8. När kommer svaren på de försök som görs i Sverige? 

9. Vilka kostnader kommer de olika metoderna att innebära för grisföretagaren? 

10. Vilken metod tror du är bäst utifrån ett ekonomiskt perspektiv? Varför? 

11. Vilket alternativ tror du är bäst ur ett djurhälsomässigt perspektiv? Varför? 
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Bilaga 5: Frågor om kastration av smågrisar 

Hej!  

Jag genomför ett examensarbete på Högskolan i Halmstad i samarbete med Lilla Tjärby Lantbruk och Nils-

Christian Andersson, som behandlar alternativa metoder till obedövad kastration av smågrisar. Det är kanske 

allmänt känt att det händer mycket i forskningsvärlden just nu, något som kanske så småningom kommer leda till 

ett förbud mot obedövad kastration av smågrisar. Jag skulle vara tacksam om ni skulle vilja svara på ett par 

frågor som behandlar ämnet och skicka tillbaka till mig. Jag tackar för att ni tog er tid att hjälpa mig med detta! 

Jag har bifogat frankerat kuvert så ni behöver bara snabbt svara på frågorna och skicka dem tillbaka till mig! 

Tack för att ni tog er tid!  

// Emma Hansen emmhan07@student.hh.se emma_goodyear@hotmail.com  

 

          

 

 

1)  Kastrerar du dina smågrisar? 

 a. Ja 

 b. Nej 

   

2)  Vad tycker du om själva arbetsmomentet? 

 a. Tidskrävande och jobbigt psykiskt/fysiskt 

 b. Inga problem 

 c. Annat: 

3)  Tycker du att det är djurhälsomässigt rätt att kastrera utan bedövning? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Annat: 

4)  Skulle du låta bli att kastrera om det fanns ett annat ekonomiskt bra alternativ? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Vet inte 

 d. Annat: 

5)  

Skulle du kunna tänka dig att börja använda ett smärtlindrande preparat vid kastreingen, 

sk. NSAID-preparat? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Vet inte  

mailto:emmhan07@student.hh.se
mailto:emma_goodyear@hotmail.com
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 d. Annat: 

6)  

Skulle du kunna tänka dig att med delegering från veterinär, bedöva smågrisarna innan 

kastrering? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Vet inte 

 d. Annat: 

7)  

Skulle du kunna tänka dig att vaccinera bort galtlukt istället för att kastrera, sk. 

Immunokastrering? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Vet inte 

 d. Annat: 

8)  Skulle du kunna tänka dig att betala mer för semin, för att få den könsselekterad? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Vet inte 

 d. Annat: 

   

9)  Tycker du att du har koll på vad som händer I forskningsvärlden kring kastration? 

 a. Ja 

 b. Nej 

 c. Annat: 
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Bilaga 6 

Hangrisförsök 
   Datum Ålder (veckor) Vikt kastrat (kg) Vikt hangris (kg) Övrigt 

2009-10-10 0 1.75 1.65 Kastrering 

2009-10-17 1 

   2009-10-24 2 

   2009-10-31 3 

   2009-11-07 4 

   

2009-11-14 5 8 8.25 

Avvänjning (bör väga 

10kg) 

2009-11-21 6 

   2009-11-28 7 

   2009-12-05 8 14,2 14,4 2 mån 

2009-12-12 9 

   2009-12-19 10 

   2009-12-26 11 

   2010-01-02 12 35 47 3 mån 

2010-01-09 13 

   2010-01-16 14 

   2010-01-23 15 

   2010-01-30 16 50 58 4 mån 

2010-02-06 17 

   2010-02-13 18 

   2010-02-20 19 

   2010-02-27 20 77 78 5 mån 

2010-03-06 21 

   2010-03-13 22 

   2010-03-20 23 

   2010-03-27 24 89 83 6 mån 

2010-04-03 25 

   2010-04-10 26 

   2010-04-17 27 

   2010-04-24 28 102 95 7 mån  

2010-05-01 29 

   2010-05-07 30 125 115 Slakt 
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Vid bedövning stoppas de 

nervimpulser som vanligen 

går från den skadade 

vävnaden till ryggmärgen och 

vidare till hjärnan. Eftersom 

nervimpulserna hindras innan 

de når hjärnan kommer 

smärtupplevelsen förhindras. 

Lokalbedövning 

Vid lokalanestesi 

(lokalbedövning) används 

läkemedel direkt på den 

vävnad som ska utsättas för 

ingreppet. Antingen injiceras 

läkemedlet i testiklarna eller 

både i testiklarna och i huden 

runt omkring pungen. 

 

Bäst analgesi (smärtlindring) 

fås då injektion sker både i 

testiklarna och i huden runt 

pungen. Då förhindras att 

nervimpulsen uppstår och 

skickas vidare till ryggmärg 

och hjärna. (Johansson, G. 

2009). Kostnaden för en 

injektion med bedövning av 

en gris är ungefär 1, 60 kr per 

gris (Johansson. 2010 pers. 

Medd.) 

 

Det är viktigt att 

lokalanestesin får verka 

tillräkligt länge innan snitten 

görs för att den ska ge 

önskad effekt. Kortaste 

väntetid är tre minuter, vilket 

har fastslagits efter 

omfattande mätningar som 

visat att det är då den högsta 

koncentrationen av lidokain 

finns upptaget i blodet kring 

sädesledarna och det är då 

den bästa smärtlindringen fås 

(Ranheim m fl. 2005). 

Det som anses vara till 

nackdel med lokalanestesi är 

att spädgrisen hanteras flera 

gånger. Detta är negativt ur 

djurvälfärdssynpunkt och 

något som diskuteras med 

avseende på smärta.  

 

Att veterinär skulle lägga 

bedövningen på varje gris är 

högst osannolikt eftersom 

varken lantbrukets ekonomi 

eller de veterinära resurserna 

skulle klara av detta. För 

grishållaren skulle det 

innebära enorma 

kostnadsökningar om denne 

skulle betala för att varje 

galtgris skulle få bedövning av 

veterinär. Veterinärstyrkan i 

Sverige är dessutom för liten 

för att kunna bemästra all 

kastrering av spädgrisar i 

landet (Brendov. 2010 pers. 

medd). 

Förutsättningen för att denna 

metod ska kunna 

implementeras i praktiken ute 

i djurhållningen är att 

utövningen delegeras från 

veterinär till grisskötaren. 

Detta kräver en 

föreskriftsändring gjord av 

Jordbruksverket. 

Smärtlindring 

Analgesi, så kallad 

smärtlindring uppnås genom 

att överföringen av 

smärtimpulser mellan 

vävnadsreceptorer och 

hjärnan dämpas. NSAID står 

för Non-Steroidal Anti-

Inflammatory Drugs, alltså 

ickesteroida 

antiinflammatoriska 

läkemedel NSAID-preparat 

används vanligen för att 

åstadkomma smärtlindring 

och påskynda återhämtning. 

De preparat som främst 

används och injiceras i gris är 

meloxikam (Metacam
®
), 

ketoprofen och flunixin 

(Finadyne
® 

vet). 

Metabolismen av NSAID 

varierar för de olika 

preparaten, men sker 

huvudsakligen i levern och 

utsöndras via njurarna 

(Bergsten. 2009). 

 

Spädgrisar har en annan 

ämnesomsättning än äldre 

grisar vilket påverkar hur 

NSAID omsätts i spädgrisen. 

Ämnesomsättningen hos 

spädgrisar ger svårigheter att 

dosera preparaten och 

osäkerhet gällande effekten 

(Fosse m fl. 2008).  

Kombination 

Kastrering är det enda sätt att 

säkert kunna lösa problemet 

med galtlukt därför är metoden 

lokalbedövning i kombination 

med smärtlindring det bästa 

alternativet. Metoden skulle 

medföra mer arbetstid för 

kastreringsmomentet som 

medför en högre kostnad.  

Införs obligatorisk bedövning 

av spädgrisar vid kastreringen 

kommer tidsåtgången och 

kostnaden alltså att bli högre 

än idag. Något som kan göra 

metoden bättre är om 

analgesimedlet kan blandas 

med järnet som ändå injiceras 

i samband med kastreringen. 

På detta vis slipper 

djurskötaren ett moment och 

spar både tid och pengar och 

därför kan metoden mer 

jämställas dagens kastration. 

Denna metod är den som är 

bäst ur både ett ekonomiskt 

och ett djurhälsomässigt 

perspektiv. Det är den 

billigaste av alternativen och 

det bästa djurskyddsmässigt 

för grisen eftersom den inte 

upplever någon smärta i 

samband med kastreringen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/REK_NSAID-djur.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/REK_NSAID-djur.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/REK_NSAID-djur.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/REK_NSAID-djur.pdf
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Dagens kastrering av smågrisar 

sker helt utan någon form av 

bedövning eller smärtlindring. 

Detta har uppmärksammats allt 

mer av media och politiker den 

senaste tiden. Detta på grund av 

att kastreringen orsakar grisen 

smärta. Allt tyder på att den 

obedövade kastreringen 

kommer att förbjudas inom en 

snar framtid och då gäller det att 

det finns ett lämpligt alternativ till 

kastreringen. 

 

Lantbruksnäringen är helt 

överens om att försöka hitta 

metoder som kan göra 

kastreringen så smärtfri som 

möjligt för spädgrisen eller göra 

kastreringen överflödig. 

Jordbruksverket avvaktar nu 

resultatet från pågående försök 

och kommer efter en utvärdering 

av dessa besluta sig om vad 

som ska gälla beträffande 

eventuella lagförändringar. Om 

försöken visar tillfredställande 

resultat kommer 

Jordbruksverket revidera 

berörda föreskrifter, så att 

veterinär ges möjlighet att 

delegera vissa läkemedel. 

Jordbruksverket kommer även i 

fortsättningen stödja svenska 

forskningsprojekt för att utveckla 

teknik och metoder 

(Jordbruksverket 2009). 
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Detta faktablad är en del i 

ett examensarbete. Läs 

mer: Alternativ till dagens 

obedövade kastrering – Ur 

ett ekonomiskt och 

djurhälsomässigt perspektiv. 

  

 

Figur: Bedövning 

i samband med 

kastrering 

(Johansson, G. 

2010 Epost) 

Anledningen till att djurskötare kastrerar spädgrisar är 

för att de ska motverka att hangrisarna senare under 

könsmognad utvecklar den så kallade galtlukten som 

ibland även kallas ornelukt. Denna galtlukt orsakar 

dålig lukt och smak på köttet vilket kan leda till 

ekonomiska förluster för grishållaren då konsumenter 

avvisar köttet. 

Galtlukt uppkommer i samband med galtens 

könsmognad då hangrisen frisätter mera av 

hormonerna skatol och androstenon från testiklarna. 

Skatol luktar avföring och androstenon luktar urin. 

(Öijer. 2006). Kastreringen går väldigt fort när 

djurskötaren på rutin genomför ingreppet genom att 

hålla fast grisen i knäet eller genom att fästa grisen i 

en så kallad kastreringsvagga. När grisen väl spänts 

fast i vaggan eller hålls fast i knäet, görs två små snitt i 

pungen med en skalpell. Därefter plockas testiklarna, 

med nervförsedd vävnad ut, och med skalpellen skärs 

sädesledare och blodkärl av. Testiklarna är 

bortopererade och såret lämnas öppet för läkning.  

 

Den kirurgiska kastreringen utan bedövning orsakar 

troligen spädgrisen mycket smärta. (Zonderland & 

Verbraak. 2007). 

 

Den obedövade kastreringen kommer att förbjudas 

inom en snar framtid och då måste det finnas ett bra 

alternativ som är både praktiskt och ekonomiskt 

försvarbart samt att metoden är djurhälsomässigt 

tillfredställande för att kunna implementeras i den 

svenska djurhållningen. 

 

 

Kastreringsproblematiken 

Figur: Kastrering av smågris 

(Hansen, E. 2010) 

1. 

Bedövning och smärtlindring som ett alternativ till 

dagens obedövade kastrering av smågrisar 

 


