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Introduktion
Detta är en handbok för uppfödare inom SKHRF. Vi hoppas att dokumentet ska vara
användbart vid funderingar före, under och efter kull, eller bara för den som vill läsa
av intresse. Texten är baserad på vetenskaplig fakta, se referenser. Vi vill inte att
detta ska vara en pekpinne på hur alla ska agera, utan den ska fungera som ett
hjälpmedel. Kom gärna med förslag hur handboken kan utvecklas!

Uppfödarkommittén
uk@skhrf.se

Tankar inför att ta en kull
I en tid där kaniner i större utsträckning överges och annonseras ut kort tid efter köpet är det
viktigt att tänka igenom sin avel och inte ta kullar utan en ambition om att tillföra något i
hoppstammen. Även om en kanin är fantastiskt snäll eller en duktig hoppare betyder inte det
nödvändigtvis att den lämpar sig för vidare avel.

Alla har olika åsikter om vad som är en optimal hoppkanin, därför bör vi alla eftersträva att
undvika följande egenskaper och gener hos avelsdjuren:

- Aggressivitet
- Dålig hälsa
- Defekter

Som uppfödare ska man enligt lagen utesluta djur som nedärver missbildningar och andra
egenskaper som medför lidande, samt negativt påverkar avkommans naturliga funktioner.1

Även om tanken är att ungarna inte ska användas i fortsatt avel kommer man aldrig kunna
kontrollera detta om kaninerna säljs vidare. Av den anledningen är det viktigt att fråga sig om
man har möjlighet att behålla alla ungar själv eller åtminstone tills dess att de har åldern inne
att kastreras och sedan säljas vidare till någon annan.

När kan en kanin bli dräktig?
Redan från tre månaders ålder kan en honkanin bli könsmogen. Detta anses dock som en2

för tidig ålder att få sin första kull eftersom honan fortfarande växer. Många rekommenderar
att inte ta en kull förens tidigast 8 månaders ålder. En övre gräns på åldern för en första kull
finns det många åsikter om. Uppfödare av renrasiga kaniner brukar säga max ett år, medan
vi inom hoppaveln kan ta en första kull på en två årig hona. Många uppfödare inom
hoppning vill gärna se att honan hinner klassa upp sig och på så sätt visa på lovande
egenskaper inför första kullen, men det gäller såklart inte alla. Vi hittar inga generella
rekommendationer men att ha i åtanke är att ju äldre kaninen blir desto större blir riskerna
för komplikationer vid födseln.

2 Dräktig kanin. Evidensia. 2019-09-24. https://evidensia.se/djurvardguiden/draktig-kanin/ (Hämtad
2021-01-17).

1 SJVFS 2019:15. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande,
uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.
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En äldre hona bildar fett runt organ och livmoder vilket kan bidra till att honan har svårt att bli
dräktig och får komplikationer vid födseln. Detta kan i sin tur leda till att honan inte överlever.

Av samma anledning är det därför viktigt att inte låta det gå för lång tid mellan kullarna.3

Något som är avgörande oavsett ålder är att honan ska vara i bra kondition och hälsa.

Kaninhonor brukar brunsta med fyra till sex dagars intervall, men får aldrig ägglossning
förens hon har umgänge med en hane. När parningen sker stimuleras äggen att släppa
automatiskt för att bli befruktade, så kallad inducerad ovulation. Om en kaninhona har tät
fysisk kontakt med en annan kanin eller till och med en människa, kan hon få ägglossning
trots utebliven parning. Detta kallas skendräktighet och honan beter sig som om hon vore
dräktig i ungefär 18-20 dagar fast hon egentligen inte är det. Hon kan då bli lite
tillbakadragen, försvara sitt revir och bygga bo genom att rycka päls från undersidan av
kroppen. En innekanin har lättare för att bli brunstig när som helst på året än en utekanin4

som ofta går i brunst på våren. Det är naturligt för dem att skaffa ungar när det blir ljusare
och varmare ute, men trots det kan även utekaniner brunsta under vinterhalvåret.5

En äldre hona får ofta färre ungar i sina kullar och har i de flesta fall lägre fertilitet än en
yngre hona. En för ung kanin är ofta inte mentalt redo att ta hand om ungar även om den är
det fysiskt. Detta kan innebära att hon inte bygger något bo eller lägger ungarna utanför
boet, inte matar dem eller blir stressad och till och med dödar ungarna. Detta är ytterligare
en av anledningarna till varför man bör vänta med kullar till över ett års ålder.
När det kommer till hanar så bör de ha upplevt sin första vår innan man avlar på kaninen.
Detta för hanens egen skull, då man som uppfödare har klart för sig vilka egenskaper som
han kommer lämna vidare till sina avkommor.

När det kommer till att avla på en hane finns det inte någon speciell ålder att förhålla sig till
för hanens säkerhet på samma sätt som för honans. Det man kan tänka på är att låta hanen
växa till sig så man kan se vilken personlighet, kroppsbyggnad, och temperament han visar.
På detta sätt kan man på ett säkert sätt avgöra om hanen lämpar sig att gå i avel alls. I
övrigt ska han, liksom honan, vara pigg och frisk vid parningen. Såklart måste han också
vara könsmogen, vilket händer vid tidigast 3-4 månaders ålder. Tänk på att inte låta hanen få
för många kullar. Läs mer om “The Bottleneck Syndrome” längre ner.

Hur väljer man rätt partner till din kanin?
När det gäller att hitta en partner till sin kanin finns det en mängd olika faktorer att ha i
åtanke. Till att börja med så bör man fundera på i vilket syfte man tar fram kullen och vad det
är för egenskaper den tilltänkta honan besitter. När man valt ut den hona man vill avla på är
det viktigt att hitta en hane som både kompletterar upp de egenskaper man vill förbättra,
men även matcha de egenskaper som man vill bevara i kommande generation. Generellt om
man parar två kaniner som är alltför olika kan man få en unge som ärver alla positiva

5 Dräktig kanin. Evidensia. 2019-09-24. https://evidensia.se/djurvardguiden/draktig-kanin/ (Hämtad
2021-01-17).
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3 Condition of the Breeding Rabbit. Nutrition for Market Rabbits.
http://florida4h.org/projects/rabbits/marketrabbits/Activity5_BodyCondition.html (Hämtad 2021-02-10).
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egenskaper, men likväl en unge som ärver alla de “negativa” egenskaperna. Ungarna i
kullen kan därför bli väldigt olika.

Inom hoppning fokuserar vi främst på viljan för hoppningen men det som också är viktigt att
tänka på är hur man matchar olika kroppsformer. Det handlar ofta om personliga
preferenser, men även kaninens hållbarhet. Till exempel kan en kanin med lång rygg ha en
tendens att slänga bakbenen högre än framkroppen vilket kan leda till ryggproblem. Stora,
grova kroppar är tyngre att lyfta och får därmed ta emot en större tyngd i landningen medans
korta ben kan göra det svårare att ta sig över ett stort hinder och därför kan kaninen
överkompensera, vilket också sliter på kroppen.

Några av egenskaperna man kan kolla efter är följande:
- Hoppstil: luftigt och lätt vs. inte mer än nödvändigt och kompakt
- Fart: springer vs. lunkar på
- Stresstålighet: osäkerhet vs. mod och eget initiativ
- Personlighet: envishet och egna idéer vs. vill vara till lags
- Hormonellt beteende: brunstbeteende/sniffighet vs. liten/ingen påverkan
- Kroppsform: lång/kort kropp, större/mindre kanin

The Bottleneck Syndrome och långsiktigt hållbar avel
The Bottleneck Syndrome är ett namn på det som händer när vad som startar som en stor
avelsbas (genpool) blir mindre och mindre till följd av att ett fåtal individer blir
överrepresenterade. Generellt sett är det välmeriterade avelshanar som det handlar om som
får extremt många kullar.

Problemet med detta är att när alla avelsdjur har en gemensam släkt så etableras dessa
gener i "rasen". Kortsiktigt kan det vara bra eftersom man får bättre typade eller mer
atletiska djur. Långsiktigt börjar det visa sig vilka farliga gener som också följt med. Alla, djur
precis som människor, bär på farliga recessiva gener/mutationer, men väldigt sällan träffar
man en partner som bär på exakt samma mutation. När avelsbasen blir så enformig att alla
avelsdjur har gemensam släkt och därmed gemensamma gener är det plötsligt en mycket
större risk att defekter dyker upp. Det kan vara klassiska defekter som bettfel, men även
andra typer av missbildningar som cancer, epilepsi, lung- eller hjärtproblem. Kaniner är
jämfört med andra djur relativt friska så de klarar inavel bättre, men det är fortfarande6

samma princip som målar in oss i ett hörn.

För att förhindra Bottleneck Syndromet bör alla uppfödare vara uppmärksamma på hur
många avkommor varje avelsdjur får och inte överanvända en och samma kanin i avel. Det
går inte att sätta en gräns på ett max antal kullar då det är beroende på exempelvis antalet
ungar per kull, men det kan vara bra att fundera på hur många av dessa ungar som det
senare ska tänkas avlas vidare på. Verkar det finnas ett stort intresse för vidare avel kan det

6 Chai, C. K. Effects of inbreeding in rabbits: Inbread lines, discrete characters, breeding performance,
and mortality. Journal of Heredity. Vol. 60, nr. 2, 1969: 64-70.
https://academic.oup.com/jhered/article-abstract/60/2/64/877987?redirectedFrom=PDF (Hämtad
2021-01-02).
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vara en bra idé att inte använda kaninen till mer än ett par kullar. Det är upp till både
honorna och hanarnas ägare att ta ansvar och säga stopp.

Genom att blanda in obesläktade kaniner när det är möjligt är ett andra steg. För att
fortfarande vara gynnsam mot hoppstammen bör dock även dessa ha krav på sig att vara
atletiska och från dokumenterade friska linjer. Hos en kanin utan känd stam vet man inte
vilka dolda gener som gömmer sig. Man ska därför inte använda djur utan känd stam om
man vill vara säker på vad man avlar på. Det kan dessutom bli svårare att få ungarna sålda
om de helt saknar känd stam.

Parningen
När det gäller att para kaniner brukar man allt som oftast få rekommendationen att stoppa in
honan till hanen, detta för att honan inte ska ta “över” situationen och dominera över hanen.
Oklart om detta är gammal sägen eller om det finns någon vetenskaplig fakta i frågan. Ett
alternativ är att släppa ihop honan och hanen på en neutral plats. Antal lyckade parningar är
lite individuellt vad man som ägare känner för, men främst bör man utgå från vad kaninerna
vill. En bra riktlinje att sträva efter brukar vara tre till synes lyckade parningar. Är kaninerna
ointresserade av varandra och ni har försökt under en stund brukar det vara bättre att
avbryta och försöka igen senare samma dag eller vid ett annat tillfälle.

För att få igång brunsten ger en del uppfödare färsk persilja till honan några dagar innan7

planerad parning. Våren och ljuset bidrar ofta till brunst, även E-vitamin och ca 1 ml8

äppelcidervinäger i vattnet under några dagar sägs kunna bidra till att honan börjar brunsta
tätt därpå.9

Dräktighetstiden
Vissa honor är svåra att märka på om de verkligen är dräktiga eller om de är skendräktiga.
Många gånger brukar man märka skendräktighet genom att honan bäddar ganska direkt
efter parningen, men även detta kan vara ett tecken på riktig dräktighet hos vissa. Därför
utesluter inte alltid en tidig bäddning en kull.

En hona kan ändra sitt beteende ganska drastiskt under sin dräktighet. Kaninen som tidigare
varit den snällaste på gården kan gå och bli ett riktigt monster och attackera allt och alla. En
del dräktiga honor brukar också bli mer intresserade av att gräva och möblera om i buren.
Ofta kan ägaren ha märkt tendenser till detta vid tidigare brunster och det kan vara värt att
fundera om det bör räknas in som en oönskad egenskap hos honan.

9 Rise And Shine Rabbitry. Apple Cider Vinegar For Rabbits. 2012-01-26.
https://riseandshinerabbitry.com/2012/01/26/apple-cider-vinegar-for-rabbits/ (Hämtad 2021-02-10).

8 Dräktig kanin. Evidensia. 2019-09-24. https://evidensia.se/djurvardguiden/draktig-kanin/ (Hämtad
2021-01-17).

7 Edelweiss Ranch & Rabbitry. Natural Remedies For Rabbits. Edelweiss Ranch & Rabbitry.
http://www.edelweissranch.com/natural-rabbit-remedies.html (Hämtad 2021-04-23).
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En normal dräktighet pågår i 28-35 dagar, och vanligast är att honan föder ungarna efter
31-32 dagar. Håll därför koll när honan är beräknad. Parningsdagen räknas som dag 0.10

Går honan lite över tiden behöver det inte vara någon fara men komplikationerna kan bli
större ju längre tiden går. Håll extra uppsikt över henne och märker man att något inte är
som det ska så ska man åka in till veterinär direkt. Ibland får honan inte ut ungarna vilket är
det vanligaste problemet om det är få ungar eftersom ungarna då har en tendens att bli lite
större och föds i regel också något senare än vanligt. Honan kan också få kullen för tidigt. Är
det väldigt tidigt överlever sällan ungarna eftersom de inte är tillräckligt utvecklade.

Kaninungarnas utveckling

Födseln
Födseln brukar ta cirka 30 minuter och vanligtvis infaller detta på natten. Honan vill ha det
lugnt vid födseln så försök att inte störa henne mer än nödvändigt. Det är ovanlig att det blir
problem vid förlossningen hos kaniner. Vanligtvis föds mellan 4-10 ungar, men det kan även
bli både färre och fler. Hur många beror ofta på vilken ras, storlek och ålder på kaninen. En11

liten ras får som regel något färre antal ungar än en stor ras precis som en ung hona
vanligen får fler ungar än en äldre. Honorna är ofta duktiga på att “städa” efter förlossningen
och ibland är det inte självklart att ungarna har kommit om man inte kollar riktigt noga.
Kanske kan man även se lite blod i buren?

Kolla så att ungarna verkar ha lämplig temperatur. De ska inte vara för inbäddade men
samtidigt inte för dåligt inbäddade heller så de hinner bli kalla innan nästa matning. En del
uppfödare kollar antal, kön och färg på ungarna direkt efter förlossningen och en del väntar
några dagar med detta. Gör det du tycker känns bäst. En del honor uppskattar inte att det är
någon som kollar i buren så känn av om hon verkar bli orolig. Kanske är det bättre att
placera henne i en transportbur utanför buren under tiden man kollar till ungarna?

Ungarnas utveckling
Första veckan (dag 1-7)
Nyfödda kaninungar är döva, blinda och nakna. De väger generellt mellan 30 och 80 gram.
Är de mindre än så är det mindre chans att de överlever mer än någon dag. Är de större så
blir det svårt för mamman att föda och det kanske krävs ett kejsarsnitt. Kaninungen12

spenderar nästan all tid till att äta och sova för att växa sig stor.

Andra veckan (dag 8-14)
Runt 10 dagars ålder börjar kaninungen öppna sina öron och ögon och de börjar så smått se
och höra. Man kan nu se hur kaninen kommer börja vrida och vända på sina öron för att

12 How to deal with a stuck kit. BFF Gems Rabbitry. https://bffgemsrabbitry.weebly.com/stuck-kits.html
(Hämtad 2021-01-02).

11 Dräktig kanin. Evidensia. 2019-09-24. https://evidensia.se/djurvardguiden/draktig-kanin/ (Hämtad
2021-01-17).

10 Dräktig kanin. Evidensia. 2019-09-24. https://evidensia.se/djurvardguiden/draktig-kanin/ (Hämtad
2021-01-17).
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lyssna på ljud i omgivningen. Kaninungen kommer också att kunna röra sig mer eller mindre
smidigt utanför boet, även om större delen av tiden fortfarande ägnas åt att sova.

Tredje veckan (dag 15-21)
Kaninungen börjar kunna se och höra ordentligt. Den tillbringar även mer tid av att kolla på
sin omgivning och kan nu jaga sin mamma efter mjölk. De börjar också lite smått försöka
smaka på hö och pellets. Men har inte riktigt fått till det med tuggandet.

Fjärde veckan (dag 22-28)
Kaninungen är nu i sitt absolut fluffigaste stadie. Kroppen är ännu kort och bollformad, men
motoriken har blivit mycket bättre. Den börjar spendera mer tid utanför boet och utforskar
världen och smakar på det mesta. Kaninungar har mycket känsliga magar så det gäller att
vara försiktig vid exempelvis foderbyten. Mjölk är fortfarande livsviktigt och det kan börja
synas på modern att det tar mycket energi att skapa så mycket di.

Femte veckan (dag 29-35)
Kaninungen börjar nu se ut som en liten vuxen kanin, med längre kropp och öron. Allt är
spännande och energin tar aldrig slut.

Sjätte veckan (dag 36-42)
Ungarna börjar nu äta större del av fast föda.

Sjunde veckan (dag 43-49)
Vissa ungar har redan gått över till att äta helt fast föda. Detta innebär att de inte längre får
ta del av honans antikroppar, utan deras immunförsvar måste nu stå på egna ben. Detta är
när ungarna är som absolut känsligast för smittor och sjukdomar och det är därför positivt
om ungarna diar så länge som möjligt.

Åttonde veckan (dag 50-56)
De sista ungarna börjar vänja sig av från modersmjölken. Vid åtta veckor (56 dagar) är de
redo att flytta hemifrån till sina nya hem.

Avvänjning
När ungarna är tidigast 6 veckor kan man börja avvänja ungarna från honan. För ungarnas13

skull kan det vara bra att inte skiljas helt från sin mamma förrän vid 8 veckors ålder. Verkar
däremot mamman less och stressad kan det bästa vara att avvänja ungarna helt vid 6
veckors ålder.

Bur/levnadsutrymme
Vad säger reglerna?
I Sverige är det Jordbruksverket som förvaltar över jordbruk, fiske och landsbygd. Det

13 SJVFS 2019:15. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande,
uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.
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betyder att de bestämmer och reglerar hur bland annat våra djur ska bo och skötas. Sedan
är det Länsstyrelsen som ansvarar för att kontrollera och se till att reglerna följs.

Enligt Jordbruksverket ska kaninburar stå placerade och vara byggda på ett sätt som gör att
de står skyddade från stark sol och värme, blåst och nederbörd. Botten ska vara täckt med
ett lämpligt strömaterial och ska stå så att kyla inte tränger upp från marken. Den ska vara
säkrad så inga andra djur kan ta sig in i buren eller skada kaninerna i den. Inuti buren ska
det finnas en hylla som kaninen dels kan sitta på, dels gömma sig under. Om det finns flera
kaniner i buren så ska alla få plats att sitta på eller under hyllan samtidigt.14

Från och med 15 juli 2019 och tillsvidare gäller dessa innermått för godkända kaninburar.15

Om en hona ska få ungar så måste hon enligt lagen ha tillgång till en bolåda att föda i. Trots
att det finns en bolåda kan honan ändå välja att föda sina ungar utanför, men bolådan är att
föredra. Bolådan ska vara som ett litet “hus” som ger honan och ungarna skydd från insyn,
undvika att ungarna följer med ut vid digivning och till hjälp att värmen behålls runt boet.

Nedanstående tabell är minimimått för bolådan. Måtten är anpassade efter honans vikt.16

Genom att ha en kant fram på lådan kan man förhindra att kaninungar följer med ut efter att
ha fått di. Höjden på kanten är en smaksak, men en bra riktlinje är att ungarna ska kunna ta
sig tillbaka när de blir lite äldre.

16 Jordbruksverket. Kaniner som sällskapsdjur. 2020.
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/kaninersomsallskapsdjur.4.62af5119
1240430af4d80002643.html (Hämtad 2021-01-02).

15 Jordbruksverket. Kaniner som sällskapsdjur. 2020.
https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/kaninersomsallskapsdjur.4.62af5119
1240430af4d80002643.html (Hämtad 2021-01-02).

14 SJVFS 2019:15. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande,
uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.
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Kaninungar är små och deras självbevarelsedrift är inte alltid så hög, och därför är det viktigt
att det inte finns några hål eller stora maskor i nätet i buren som de skulle kunna komma ut
ur eller fastna i.

Foderrekommendationer
Fiber ska vara den största delen av kaninens kostcirkel. Fiber är en typ av växtbaserad
kolhydrat, men till skillnad mot andra kolhydrater som vi äter kan inte kroppen bryta ner fiber
till upptagbara sockermolekyler (generellt sett s.k. “druvsocker”). Därför rör de sig snabbt
genom tarmen och hjälper till att hålla tarmfloran aktiv. Fiber hjälper även till att “fånga upp”
annat som kaninen har ätit och hjälper det att passera genom tarmen vilket hindrar
förstoppning och magont. Det finns tydliga kopplingar som visar att ju sämre allmänhälsa en
kanin har, ju viktigare är det att de har gott om fiber i sin diet.17

Det negativa med fiber är att det innehåller väldigt lite näring. Är det för högt innehåll av fiber
(>25%) så går det åt mer energi åt att äta än vad kroppen får in. Det orsakar bland annat att
unga kaniner stannar upp i växten.18

Hö
"Vanligt" hö är gjort på torkat odlat gräs så som timotej, ängssvingel, rörsvingel, hundäxing,
engelskt rajgräs, ängsgröe och rödsvingel. Alla sorter innehåller olika näringsvärden och
olika bönder blandar sina egna gräs-kombinationer. Det finns riktlinjer för vad ett hö ska
innehålla för näringsämnen, och dessa kan vara till hjälp om man vill se om ett analyserat hö
är bra eller dåligt. Dessa riktlinjer är dock främst till hästar och nötkreatur men kan ge en
känsla om höet fungerar bra även till kaniner. Sådant som kan påverka värdena är vilken tid
på året som höet är skördat, om det är länge sedan det blev sått och om höet har varit
intaget men förvarat under någon säsong.

Ängshö är hö som är odlat utan naturligt förekommande fröer och någon gödsling. Det
innehåller generellt sett en bredare blandning av växtarter och är oftast tunnare och mer
fintrådigt. Oftast innehåller det mindre näring än odlat hö och därför är det ofta billigare.

Alfalfahö, eller lusern som det också kallas, är inte gjort på ett gräs utan en baljväxt. Det
innehåller stora mängder protein men också kalcium, som kaniner inte kan bryta ner. Stora
mängder kalcium tas alltså inte upp av kroppen utan kommer senare ut via urinen. Den stora
mängder kalcium kan också leda till smärtsam urinsten. Kaniner som är äldre än 6 månader

18 Lebas, Francois och Gidenne, Thierry. Recent research advances in rabbit nutrition. Ningbo.
2000-12-22/23.
https://www.researchgate.net/publication/268003523_RECENT_RESEARCH_ADVANCES_IN_RABBI
T_NUTRITION (Hämtad 2021-01-02).

17 Wabbitwiki. Nutrition for rabbits. 2020-01-28. http://wabbitwiki.com/wiki/Nutrition_for_rabbits
(Hämtad 2021-02-10).
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ska inte äta alfalfahö. Innan det kan det vara okej för att de ska få i sig protein och växa19

bra.

För att veta om ett hö är bra eller dåligt kan man skicka in en analys. Svaret man får kommer
innehålla några av dessa termer:

- Torrsubstans (ts). Torrsubstansen är hur stor procent av höet som innehåller någon
näring. Ju mindre torrsubstans, ju mer hö behöver djuret äta för att få i sig den
näringen den behöver. Delen av höet som inte är torrsubstans är vatten. Till exempel
om ett hö är 70 % torrsubstans, så innehåller det 30 % vatten.

- Omsättbar energi (MJ). Omsättbar energi fungerar ungefär som kalorier. Hö brukar
ligga på mellan 6 och 12,5 Megajoule (MJ) per kilo torrsubstans. Extremt aktiva djur
kan tjäna på ett högre innehåll av energi för att hålla igång, men till de allra flesta djur
så ska man satsa på att ligga åtminstone under 10 MJ. Den energi som kroppen inte
använder kommer lägga sig som fett.

- Smältbart råprotein (smb  rp). Protein är extra viktigt för unga djur och dräktiga eller
digivande honor, men aktiva hoppkaniner mår också bra av protein. Hö brukar ligga
på 0-200 g råprotein per kilo torrsubstans. Här vill man ha minst 6 g per MJ
omsättbar energi för vuxna djur. Det vill säga, om fodret innehåller 10 MJ omsättbar
energi vill man att det ska ha minst 10 x 6=60 g råprotein per kilo torrsubstans. Unga,
dräktiga och digivande honor ska gärna ha 8 g per MJ.

- Kalcium (Ca). Till skillnad mot de flesta andra djur som bara tar upp så mycket som
kroppen behöver och låter överskottet följa med maten den naturliga vägen så tar
kaniner upp allt kalcium i det foder de äter och överskottet kommer ut via urinen. För
mycket kalcium kan därför leda till att det bildas urinsten. I hö brukar det finnas 1-15
g kalcium per kilo torrsubstans. Den rekommenderade dagliga dosen av kalcium för20

kaniner är 200 mg/per kilo i kroppsvikt. Därför vill man egentligen ha ett så lågt21

procent av kalcium som möjligt i sitt hö, nära eller under en procent.

Pellets
Pellets är ett kompletteringsfoder för kaniner som behöver extra energi eller för att kaninen
ska få i sig all näring den behöver. Det består av torkat och hårt pressat gräs, grönsaker,
baljväxter, örter och spannmål. Det är viktigt att pelletsen inte har alltför små beståndsdelar,
eftersom de är svårare att smälta vilket ökar risken för förstoppning. De bör vara 2,5-4 mm
långa och man kan själv mäta dem med en linjal på de allra flesta pelletssorter.22

Eftersom det är torkat och pressat så kan pellets suga åt sig oväntat stora mängder vatten,
något man säkert märkt om en bit pellets råkat hamna i vattenskålen. Vatten behövs också i
kroppen för att bryta ner pelletsen på samma sätt. Det kan bli en dålig kombination då

22 Bergstrøm, Camilla. Feeding the house rabbit 7: Pellets. MediRabbit.
http://www.medirabbit.com/EN/GI_diseases/Food/Pel/Pellets_en.htm (Hämtad 2021-01-02).

21 Stone, Tamsin. Low Calcium Diet for Rabbits. The rabbit house.
http://www.therabbithouse.com/diet/diet-lowcalcium.asp. (Hämtad 2019-12-30).

20 Müller, Cecilia. Tolkning av analys. HästSverige. 2017-07.31.
https://hastsverige.se/hastens-miljo/foderstatsprogram/tolkning/ (Hämtad 2021-01-02).

19 Travis, Helen-Anne. PetMD Editorial. What Do You Feed a Rabbit? 2016.
https://www.petmd.com/rabbit/nutrition/evr_rb_what-do-you-feed-a-rabbit (Hämtad 2021-01-02).
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kaniner dricker mindre vatten ju mer pellets de äter. Om kaninen inte får i sig tillräckligt23

med vatten så kommer kroppen i stället att ta den vätskan från vävnader för att smälta
maten.24

Det finns ägare som ger sina kaniner uppblött foder, någon aktuell studie eller information
om detta kan vi dock inte hitta bortsett från att vid misstanke om förekomst av coccidios bör
vanlig torr pellets ges i stället för blötlagd pellets. Kaniner kan på många sätt jämföras med25

hästar och till dem finns det vissa pelletssorter som ska blötläggas för att underlätta för
hästen när den ska äta och på så sätt förhindra att mat ska fastna i strupen. Om man är
intresserad av att blötlägga pellets rekommenderar vi att man försöker hitta mer information
själv.

Stödmatning

När behöver jag stödmata?
Om honan avlider vid förlossning eller under tiden hon är digivande kan ungarna behöva
stödmatas. Honan kan även överge sina ungar eller inte ha tillräckligt bra mjölkkvalitet. Att
stödmata är oftast mycket jobb och svårt att lyckas med. Innan man bestämmer sig för att
stödmata måste man vara säker på honan inte ger sina ungar mat. Ungarna dias oftast bara
1 gång per dygn och tar inte längre än ca 5 minuter och sker oftast under natten. Resten av
dagen ignorerar honan sina ungar vilket är ett naturligt beteende.

Det finns olika sätt att se om ungarna inte får den di de behöver. Ungarna blir uttorkade och
därmed skrynkliga i huden. En välmatad unge har slät hud och runda magar. Om ungarna är
väldigt “hoppiga” i boet kan detta också tyda på de inte fått tillräckligt med di.

Att lyckas handmata kaninungar är svårt. Några av de vanligaste orsakerna till
misslyckanden, och därmed att ungarna dör, är att ungen får ner ersättning i luftvägarna och
drabbas av allvarlig lunginflammation. Ungarna kan får diarré på grund av att den inte fått i
sig de naturliga tarmbakterierna.

Kaninungar under 7 dagars ålder behöver en omgivningstemperatur på 27-30 grader. Håll
ungarna i en låda bäddad med hö eller halm och om möjligt underull från kaninmamman.
Finns det ingen tillgång till mammans underull kan man i stället använda sig av en mjuk
handduk eller fleece. Utvecklas ungarna bra kan de efter en vecka hållas i rumstemperatur.26

26 Uppfödning av kaninungar. Evidensia. 2020-12-21.
https://evidensia.se/djurvardguiden/uppfodning-av-kaninungar/ (Hämtad 2021-02-10).

25 van Praag, Esther. Protozoal enteritis: Coccidiosis. MediRabbit.
http://www.medirabbit.com/EN/GI_diseases/Protozoal_diseases/Cocc_en.htm (Hämtad 2021-01-02).

24 Bergstrøm, Camilla. Feeding the house rabbit 7: Pellets. MediRabbit.
http://www.medirabbit.com/EN/GI_diseases/Food/Pel/Pellets_en.htm (Hämtad 2021-01-02).

23 Prebble, J L och Meredith, A L. Food and water intake and selective feeding in rabbits on four
feeding regimes. Journal of animal physiology and animal nutrition. Vol. 98, nr. 5, 2014: 991-1000. doi:
10-1111/jpn.12163.
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Ersättning
Moderns mjölk består av en hög fetthalt (40-50%), ett högt proteininnehåll och ett mycket
lågt sockerinnehåll (5-10%). Att få fram en ersättning med liknande innehåll är är väldigt
svårt. I stället får man använda sig av de preparat som finns på marknaden (för kattungar)
och i stället mata ungarna oftare. Ersättning finns vanligtvis hos veterinärer, apotek och
internetshopar för djur. Läs instruktionerna noggrant hur man färdigställer ersättningen och
hur länge den kan förvaras. Den ska alltid ges uppvärmd till kroppstemperatur. Testa mot
baksidan av handen innan man ger ungarna.27

Vanlig komjölk ska kaniner aldrig dricka/äta. Vuxna kaniner har inte de naturliga bakterierna i
sitt tarmsystem som gör att mjölk går att smälta och det orsakar förstoppning.28

Utfodringsteknik och utfodringsschema
För att kunna ge ersättningen behöver man en nappflaska avsedd för kattungar eller sprutor.
Med nappflaska är risken att ungen får mjölk i fel strupe lägre än med spruta. Väljer man att
använda spruta förlorar ungen sin sugande direflex efter cirka två dygn och det blir därför
svårt att byta till nappflaska vid ett senare skede. Vid matning med spruta är det viktigt att
man sprutar in mjölken mycket långsamt för att minska risken för aspiration (maten hamnar i
fel strupe).

Ungen ska hållas i knät med huvudet försiktigt fasthållet mellan tumme och långfinger, med
pekfingret placerat på hjässan. Vid användning av spruta ska den föras in på sidan av
munnen bakom framtänderna. Det är viktigt att göra pauser i matandet så att ungen hinner
svälja. När ungen har blivit van vid matningen kommer den att vägra ta emot mer när den är
mätt.

Vanligen räcker det att stödmata ungarna 4 gånger per dag med paus på 6-8 timmar
nattetid. Mängden ersättning per tillfälle varierar mellan varje unge. Ett bra sätt är att väga
ungarna regelbundet så man ser att de går upp i vikt. Ökar de inte i vikt behöver man öka
mängden mat eller antalet mattillfällen per dag. Efter varje matning ska ändtarmsområdet
försiktigt masseras med en fuktig trasa eller bomullstuss för att stimulera ungen att kissa och
bajsa. Detta behöver göras fram till att ungen är 10-14 dagar gammal.

Man kan ofta räkna med att en nyfödd kaninunge av en dvärgkaninras diar ca 2 ml/dag.
Detta kan ökas till:

- Dag 4 10 ml/dag

- Dag 7 13 ml/dag

- Dag 10 15 ml/dag

28 MediRabbit. Can rabbits eat yoghurt or dairy products? Medirabbit.
http://www.medirabbit.com/EN/GI_diseases/Food/yogurt.htm (Hämtad 2021-01-02).

27 Uppfödning av kaninungar. Evidensia. 2020-12-21.
https://evidensia.se/djurvardguiden/uppfodning-av-kaninungar/ (Hämtad 2021-02-10).
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- Dag 14 22 ml/dag

- Dag 21 27 ml/dag Ungarna ska nu börja äta hö samt använda vattenflaska/skål

- Dag 27 30 ml/dag Ungarna ska äta hö regelbundet

- Dag 30 20 ml/dag Minska ersättningen eftersom ungarna nu ska kunna försörja sig
på hö

- Dag 35 Avvänjning Ungarna ska nu äta merparten hö och en liten mängd pellets
och grönsaker

Detta schema är endast en fingervisning. Schemat måste anpassas individuellt genom att
följa ungarnas viktökning dagligen.29

Avvänjning

Detta är en kritisk period och det är viktigt att bara introducera hö först. Ungen ska äta
ordentligt med hö innan små mängder pellets och grönsaker försiktigt introduceras.

Vid ett överskott av kolhydrater och protein från för mycket torrfoder får kaninungen oftast
problem med diarré. För mycket pellets påverkar alltså ungens pH och mikroorganismer i
blindtarmen negativt.30

Sjukdomar som kan drabba kaniner

Coccidios
Är dödligt om det går för långt och de kan dö väldigt hastigt av det. Coccidier drabbar ungar
som slutar dia/flyttar från mamman innan 8:onde veckan hårdare än de som får bo kvar
längre. Lägg vikt vid att säkerhetsställa en så smidig flytt som möjligt till den nya ägaren för31

att minimera risken för utbrott. Coccidios är anmälningspliktigt till förbundet enligt
Sjukdomshandboken, vilket inte många känner till.

Vid misstanke om förekomst av coccidios bör vanlig torr pellets ges i stället för blötlagd
pellets. Parasiter trivs nämligen i fuktig miljö. Tvättade färska grönsaker och mycket färskt
vatten bidrar till att göra coccidios mindre troligt. Grenar och löv från träd som innehåller

31 Hardenberg, Frida. Koccidier hos tamkanin. Uppsala: Institutionen för biomedicin och veterinär
folkhälsovetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2013. Nr. 2013:48.
https://stud.epsilon.slu.se/5509/7/herdenberg_f_130425.pdf

30 Uppfödning av kaninungar. Evidensia. 2020-12-21.
https://evidensia.se/djurvardguiden/uppfodning-av-kaninungar/ (Hämtad 2021-01-17).

29 Uppfödning av kaninungar. Evidensia. 2020-12-21.
https://evidensia.se/djurvardguiden/uppfodning-av-kaninungar/ (Hämtad 2021-01-17).
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tannin är utmärkta för att förhindra coccidios. Exempel på träd som innehåller detta är pil,
hasselnöt, ek, ask, fruktträd och tall.32

Uttorkning
Vid misstanke om uttorkning kan pellets blötläggas. På vintern blötläggs gärna fodret i
ljummet vatten.

Selen-, kalcium- och E-vitaminbrist
En vanlig orsak till plötslig död hos små kaninungar är brist på selen och E-vitamin. Det är
viktigt att honan en tid innan födseln får ett foder med bra näringsinnehåll så hon kan fylla
upp depåerna. För mycket selen är giftigt så man ska vara väldigt försiktig med tillskott, man
kan ge ungefär ¼ kryddmått per 2 kilo kroppsvikt och dag. Till ungar som drabbas av33

förlamning kan man ge tomatjuice, tillskott av E-vitamin och selen. E-vitaminet hjälper
kroppen att ta upp selenet. Kalciumbrist kan vara en bidragande orsak till dålig ben- och34

tandkvalitet och även tandsjukdom.35

Sådant som innehåller E-vitamin är bland annat morötter, persilja, sparris, spenat, selleri,
groddar, solrosfrön, äpple, sallad och kål. Tänk dock på att inte ge för stor mängd av främst
kål.

Cancer
Vanliga orsaker till problem hos honor är livmodercancer. Livmodertumörer är något som
60% av alla honor får från 4 års ålder och uppåt. Hanar kan också få problem med de
reproduktiva delarna. Testikeltumörer är den vanligaste av de sjukdomar som kan drabba
hanens testiklar.36

Kolla masken
Genom att skicka in ett träckprov via Kollamasken vid ca 6 veckors ålder kan man utesluta
att ungarna bär på parasiter eller mask. Även om resultatet visar att inga parasiter finns, så
gäller det som uppfödare att skaffa sig ett helhetsbild av kullen så att ungar som är små eller
av någon anledning inte upplevs helt friska, inte säljs. Kolla masken är endast en
vägledning.

36 SVA. Reproduktionsorganens sjukdomar hos kanin, Marianne Tornvall 2021-02-16,
https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/reproduktionsorganens-sjukdomar-hos-kanin/
(Hämtad 2021-07-16).

35 Wabbitwiki. Nutrition for rabbits. 2020-01-28. http://wabbitwiki.com/wiki/Nutrition_for_rabbits
(Hämtad 2021-04-24).

34 Chizzolini, R, Bracchi, P, Cabassi, E och Maggi, E. Effect of vitamin E deficiency on rabbit
intramuscular collagen. The American Journal of Clinical Nutrition. Vol. 35, nr. 5, 1982: 1018-1022.
https://academic.oup.com/ajcn/article-abstract/35/5/1018/4693568 (Hämtad 2021-02-10).

33 Djurdoktorns E-vitamin och selen
https://cdn.starwebserver.se/shops/roschat-of-sweden/files/djurdoktorns-e-vitamin-med-selen.pdf?_=1
551012363#:~:text=R%C3%A5tta%20Page%206%20Bruksanvisning%3A%20DJURDOKTORNS,per
%20kilo%20kroppsvikt%20och%20dag (Hämtad 2021-07-16)

32 van Praag, Esther. Protozoal enteritis: Coccidiosis. MediRabbit.
http://www.medirabbit.com/EN/GI_diseases/Protozoal_diseases/Cocc_en.htm (Hämtad 2021-01-02).
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Dokumentation - kartläggning av kullar och deras utveckling
Som uppfödare borde man alltid hålla någon slags dokumentation på dina kullar. Hur man
gör detta väljer man själv. Några punkter som är bra att följa är bland annat:

- Hur ungarna följer sin viktkurva
- Vid vilken ålder bettet är korrekt, om det håller sig korrekt efter det.
- Uppnådde kullen förväntningarna
- Om kombinationen var en bra matchning

När det kommer till viktkurva så kan man tänka lite på hur vi som människor växer. Alla följer
sin egna kurva och kan därför växa olika fort, vissa är mindre medan andra är större. Det
som är viktigt att ha i åtanke, är just för att det sällan är renrasiga kaniner vi avlar på i syfte
för hoppningen och därför ligger det många olika gener i grund för hur stora eller små
kaninungarna kommer att bli. Detta gör att skillnader i storlek på ungar i en och samma kull
kan förekomma.

Betten är alltid viktiga att kontrollera under hela uppväxten. Detta då man sedan länge
tillbaka genom folkmun säger att betten bör vara korrekta vid 3 veckors ålder. Innan denna
tid är det okej att kaninen har tångbett. Om bettet inte rättat till sig trots att kaninungen har
passerat 3 veckor så bör man hålla ett öga på kaninen. Ett bett som inte rättat till sig i rätt tid
kan visa på eventuella gener för bettfel och denna unge ska därmed inte gå i avel.

Vilka förväntningar hade man på avkommorna eller kombinationen? Blev det som man hade
tänkt dig? Blev de intresserade av hoppningen? Visade någon unge aggressivitet
problematik? Fick de fart eller blev de sega när de är på banan? Överhoppande kaniner?
Kaniner för nybörjare eller erfarna? Utifrån resultatet av ungarna, hade man kunnat tänka dig
att ta samma kombination igen?

Defekter och skadliga genetiska mutationer

Testparning
De allra flesta defekter är recessiva och kan bäras helt dolt. Därför kan det kännas som en
bra idé att “testpara” kaninerna för att se om de bär på något dolt eller inte.

I praktiken är det inte så enkelt. Statistiskt sett är det bara 25 % av ungarna som får båda
recessiva anlagen som krävs för att en defekt ska dyka upp. Av dessa 25 % är det sedan 81
% som får ett synligt bettfel, trots att de alla genetiskt sett har bettfel själva. Detta betyder37

att av 100 ungar kommer ca 20 stycken visa på defekten. I en kull med tio ungar är det med
andra ord två stycken som statistiskt sett ska ha en synlig defekt. I alla kullar som är mindre
än så är det svårt att räkna på. Vid en testparning kan det därför vara så att man inte
"lyckas" para "rätt" avkomma.

37 Fox, R R och Crary, D D. Mandibular prognathism in the rabbit. Genetic studies. The Journal of
heredity, Vol. 62, nr. 1, 1971: 23–27. doi: 10.1093/oxfordjournals.jhered.a108111.
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För att vara någorlunda säker på att det inte finns något negativt som ligger dolt genetiskt så
krävs det alltså närmare 100 friska ungar. När man avlar på hoppkaniner är det sällan möjligt
att ta så många kullar. Ett försök till att “testpara” när man endast får 4-8 ungar är oftast
lönlöst. Om man ändå är redo att testpara en individ så gör man det bäst genom att följa ett
linjeavelsprogram. Hitta först en partner till din kanin som man litar på har friska linjer.

I vår tabell här under avbildar vi din kanin, Individ A, som en röd kanin och partnern, Individ
B, som en vit kanin. Avkommorna i generation 1 delar 50 % av sina gener med Individ A och
50 % med Individ B.

Spara minst en avkomma i generation 1, gärna fler för säkrare resultat, som man sedan
parar med Individ B. Avkommorna i generation 2 delar nu 75 % av sina gener med Individ B
och bara 25 % av sina gener med Individ A.

Spara minst en avkomma, men helst fler, från denna generation som man återigen parar
med Individ B.38

38 Tave, Douglas. Inbreeding and brood stock management. Fisheries Technical Paper. No 392, 1999:
Kap. 6. http://www.fao.org/3/x3840e/X3840E00.htm#TOC (Hämtad 2021-01-02).
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Avkommorna i generation 3 delar nu närmare 90 % av sina gener med Individ B, och man
har komprimerat generna så gott det går. Vidare inavel ger så små procentuella förändringar
att de inte är nödvändiga. Det är nu tre gånger så trolig att få en dubbel uppsättning av en
recessiv gen som man var i första generationen. Det betyder att i stället för de ovan nämnda
hundra avkommorna räcker det nu med 33 stycken friska generation 3-avkommor för att
anse att din linje är fri från ärftliga defekter.

Bettfel
Bettfel kallas det när en kanin har tänder som inte ligger korrekt så de naturligt slits mot
varandra. Eftersom kaniners tänder alltid växer är det livsviktigt att de också slits ner, risken
finns också att kaninen får tandrotsbölder. Tidiga tecken på tandproblem är exempelvis
rinniga ögon, försämrad aptit och tandgnissling.39

Ett normalt bett innebär att de övre framtänderna ligger precis framför de undre
framtänderna. Kindtänderna i övre och undre käken ska ligga mot varandra och vara jämna,
utan några utstickande bitar. Ett bettfel synliggörs när tänderna befinner sig i en annan
position, exempelvis att de undre framtänderna ligger framför de övre (underbett) eller precis
kant i kant (tångbett). En kanin vars tänder inte ligger korrekt så att de slits på rätt sätt
kommer väldigt snart att bli opraktiskt långa.

Bettfel kan bero på en av tre orsaker, felaktig kost,
trauma mot käken eller genetiskt bettfel.

● Felaktig kost kan nästan alltid uteslutas från
unga kaniner eftersom det tar flera år att
utveckla bettfel på grund av fel kost. Det är
dock väldigt vanligt bland kelkaniner.

● Trauma mot käken är en skada i form av slag,
fall eller någon annan typ av våld. Det brukar
kunna orsaka att tänderna hamnar snett, eller
att en av tänderna sitter fel (till exempel
sticker ut) och inte kan slitas normalt. Ibland
räcker det med att få tänderna slipade en
gång för att de ska rätta till sig igen, men vid
en större skada (såsom en käkfraktur) blir
bettfelet permanent.

● Det som är mest intressant för uppfödare är
såklart det genetiska bettfelet. Det är en
recessiv gen som gör att överkäken blir
kortare än normalt, så kallad “maxillary
brachygnathism”. Det skapar ett tångbett eller

39 Saving Pets Changing Lives. Dental problems in rabbits. 2019.
https://www.pdsa.org.uk/taking-care-of-your-pet/pet-health-hub/symptoms/dental-problems-in-rabbits
(Hämtad 2021-02-10).
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underbett. I forskningsstudier visar det sig att kaniner med ett dubbla anlag för
genetiskt bettfel bara utvecklade ett bettfel 81 % av gångerna. Trots detta så40

lämnade de alltid vidare ett anlag för bettfel till sina ungar.

Bettfel kan även visa sig på kindtänderna. Huruvida det är genetiskt eller inte är osäkert.
Likaså om det är samma gen som ger underbett eller en egen defekt. Tyvärr saknas det
forskning på ämnet.

Det man vet säkert när det uppstår bettfel på kanin, oavsett typ, är att det är tandrötterna
som först börjar växa onormalt.41

Benställningar
Felaktiga benställningar är ett vanligt fel hos många av dagens raser. Eftersom vi har
blandat in så många olika raser i våra hoppkaniner kan några av dessa defekter dyka upp
hos oss hoppuppfödare. Kaniner kan leva med felaktiga benställningar till en viss del, men
dessa bör ej överbelastas. Med andra ord så ska en kanin med felaktig belastning på benen
inte tävlas på. Märker man att sin kanins ben inte ser normala ut ska man vara extra noga
med att kolla så att kaninen mår bra, då det ofta leder till led- och ryggproblem. Vid minsta42

tecken (och helst innan det) på hälta eller liknande åkomma bör kaninen sluta tävla eller i
värsta fall avlivas om den tar skada av problemet.

Det många inte har koll på är att dessa problem är ärftliga och därför bör kaninens föräldrar
och syskon plockas ur avel för att minimera spridningen av defekten.

X-bent och O-bent
X-bent är när kaninens tassar pekar utåt och formar bokstaven "X" med frambenen. O-bent
är när kaninens tassar pekar in och formar bokstaven “O” med frambenen.43

Björntramp/Genomtramp
Björntramp eller genomtramp skapas när kaninen trycker ner hela handlederna i stället för
att som vanligt gå på sina tår när det stödjer sig på frambenen.44

44 Malin Hultman 2021-06-21. Ämnet är ännu outforskat.

43 van Praag, Esther. Deformed X and O limbs in rabbits. MediRabbit.
http://www.medirabbit.com/EN/Bone_diseases/O-X_limbs/X_limbs_en.htm (Hämtad 2021-02-10).

42 van Praag, Esther. Deformed X and O limbs in rabbits. MediRabbit.
http://www.medirabbit.com/EN/Bone_diseases/O-X_limbs/X_limbs_en.htm (Hämtad 2021-01-02).

41 Jekl, V och Redrobe, S. Rabbit dental disease and calcium metabolism - the science between
divided opinions. The Journal of small practice. Vol. 54, nr. 9, 2013: 481-90. doi: 10.1111/jsap.12124.

40 Fox, R R och Crary, D D. Mandibular prognathism in the rabbit. Genetic studies. The Journal of
heredity, Vol. 62, nr. 1, 1971: 23–27. doi: 10.1093/oxfordjournals.jhered.a108111.
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 Splay legs
Precis som det låter orsakar denna defekt att benen spretar åt alla håll och kanter. Benen
sitter inte som de ska vilket gör att kaninen inte kan använda benen. Kaninen kan med
denna defekt inte leva ett normalt liv.45

Inåtvända ögonlock
Inåtvända ögonlock är en defekt som uppkommer redan vid födsel. Det är lite som det låter,
ögonlocken är inåtvända och ögonfransarna orsakar skada på ögat. Förekommer oftast på
katter och hundar.46

Hippo
Denna gen sägs vara en annan typ av missbildning kopplad till dvärggenen. Dessa ungar är
uppsvällda med korta ben, lite som att hela kroppen är vattenfylld. Denna gen krävs i dubbel
uppsättning för att den ska visas på ungarna.47

Max Factor
Max Factor är en recessivt nedärvd missbildning som blir tydlig redan i fosterstadiet. Ungar
med Max Factor föds mest välkänt med öppna ögon och skruvade, missformade ben.
Egentligen är ögonen stängda, men det är ögonlocken som är gravt missbildade eller till och
med saknas helt som gör att det ser ut så. Det är inte heller ovanligt att de föds med ett hål i
pannan. De kan överleva utanför livmodern, men på grund av sina missbildningar och
nedsatta immunförsvar lever de sällan speciellt länge.48

Max Factor är ofta förknippat med hermeliner, inte minst för att missbildningen i sig är döpt
efter en hermelinkanin. Det är dock inte bara hermeliner som kan bära på max factor.
Defekten har även dykt upp hos flera olika raser, inklusive hoppkaniner.

Dvärggen
Dvärgväxt är en dominant nedärvd mutation som är vanligt förekommande hos dvärgraser. I
enkel upplaga gör den djuret mindre och kompaktare med rundare huvud och kortare kropp,
vilket gör att det anses attraktivt för en del utställnings- och hobbyuppfödare.

I enkel uppsättning är dvärgväxt-genen harmlös. En unge som får dubbel uppsättning av
dvärgväxt (en från var förälder) kallas ofta för “mupp”. De är extremt små, och har
utstickande pannor eller så kallade vattenskalle som gör att det ser ut som att öronen är

48 Patry, Karen. The Netherland Dwarf Rabbit.
https://www.raising-rabbits.com/netherland-dwarf-rabbit.html (Hämtad 2021-02-10).

47 Patry, Karen. The Netherland Dwarf Rabbit.
https://www.raising-rabbits.com/netherland-dwarf-rabbit.html (Hämtad 2021-02-10).

46 Dukes Team. Entropion Hos Katter. https://sv.dukesteamchallenge.org/599-entropion-in-cats.html
(Hämtad 2021-02-10).

45 van Praag, Esther. Rabbits with a congenital splay-leg defect. MediRabbit.
http://www.medirabbit.com/EN/Bone_diseases/Genetic/splayleg.htm (Hämtad 2021-02-10).
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placerade i ungens nacke snarare än på toppen av huvudet. Även öronen är mindre än
vanligt. Eftersom skallen är så liten så ger det ofta intrycket av att ögonen står ut betydligt
mer än på syskonen. De har ofta en “böjd rygg” och små krokiga bakben som gör att de
påminner om en räka till utseendet.

I dubbel uppsättning är dvärgväxt alltid dödligt. Även om en mupp kan överleva i någon
vecka så är slutresultatet alltid detsamma.49

Dubbel dvärgväxt ska inte förväxlas med en liten kaninunge. Ibland föds det ungar som
behöver extra matning eller som är mindre än sina syskon, men inte har de karaktäristiska
dragen som utmärker ungar med dubbel dvärgväxt. Dessa är inte muppar utan endast
svagare ungar som inte kunnat konkurrera om maten/näringen med sina syskon.

Dubbelbrokning
Kaniner som föds efter två brokade föräldrar har en risk att få dubbelt upp av vitfläcksgenen,
den som skapar så kallad “brokning”. I enkel uppsättning är den harmlös, och alla kaniner
som är brokade, mantlade, gepard, dalmatin, schecktecknad eller hotot har genen.
Majoriteten av kaninerna med dubbel uppsättning av brokningsgenen har mer vitt än om de
hade haft enkel uppsättning. Detta kommer mycket från scheckaveln där man ofta avlar på
två tecknade föräldrar och pekar ut kaninungar som inte får en hel ål och mycket vitt ansikte
som de med dubbel uppsättning av genen. Därifrån kommer begreppen “vitscheck”, som
ibland används synonymt med dubbelbrokning.

Om detta stämmer eller inte finns det ingen forskning som verifierar, men vad vi kan påstå är
det av största sannolikhet att samma metod inte fungerar för att urskilja dubbelbrokning
bland andra kaniner. Hur mycket vitt som nedärvs beror på båda föräldrarnas teckning och
deras genetiska fallenhet för ett visst utseende på vit-zonerna. Därför kan två föräldrar med
exempelvisl vitfläcksanlag som ser ut som övermantling (mindre vitt än utställning tillåter;
färgad buk och ben) lämna en dubbelbokad avkomma som har mer vitt än vad den skulle
haft med en enkel uppsättning. Detta är dock omöjligt att se eftersom den även med extra
vitt ser ut som en normal brokad eller till och med övermantlad kanin.

Dubbelbrokning är starkt kopplat till Megacolon, en smärtsam kronisk sjukdom där
tjocktarmen ökar i omfång. Kaninen får svårt att ta upp näring i tjocktarmen och lider ofta av
diaréer och “slemmig avföring”. Detta leder i sinom tid till att musklerna i tarmen blir
paralyserade och inte längre kan skicka avföringen framåt. Avföringen stelnar då till en stor
hård klump och orsakar en smärtsam förstoppning som utan en akut operation inte är möjlig
att bota. När det kommer till kaniner är det nästan alltid försent när man väl märker att något
är fel.

Dubbelbrokning är lätt att undvika genom att inte para två kaniner med brokningsgenen med
varandra. En helfärgad kanin kan aldrig lämna en brokad kanin, om denna inte paras mot en

49 Patry, Karen. Dwarf Rabbits: Managing With the Dwarf Gene.
https://www.raising-rabbits.com/dwarf-rabbits.html (Hämtad 2021-02-10).
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brokad. Viktigt att känna till är att en vit blåögd och en vit rödögd kanin kan dölja denna gen.
Därför bör man aldrig para en vit kanin mot en brokad kanin.50

➔ Kom ihåg att i SKHRF får gårdsnamnsinnehavare sedan 2019 inte medvetet para
brokat + brokat.

Okulär albinism
Albinism kallas det anlag som orsakar att kroppen inte kan tillverka tillräckligt med melanin.
Melaniner är det svart/brunröda pigment som ger djur och vissa växter dess färg, och
avsaknaden av ämnet leder därför till att hud och hår blir helt vitt. Ögonen förlorar även dem
nästan all färg, vilket leder till att de blir blå till färgen. På smådjur som kaniner kan man ofta
se blodkärlen i pupillen tydligt och därför brukar man kunna säga att de har “röda ögon”. Om
din kanin har blåa ögon men svarta pupiller så är det inte albinism.

“Okulär” betyder att något påverkar ögonen. Hos kaniner finns detta hos alla vita kaniner
med röda ögon (full albinism), rysstecknade och lutino. Även zoblar har mindre melanin än
normalt i pupillerna.

Albinism är inte farligt, men det leder till en hel del ögonproblem. Pigmentet i ögonen är
nämligen viktigt för att kunna fånga upp ljuset i det vi ser. När pigmentet som kan stoppa upp
ljuset avsaknas blir allt ljus väldigt starkt och till och med smärtsamt. I dessa lägen kan det
vara svårt att vistas utomhus. Detta kallas fotosensitivitet.51

Ett annat problem med dessa individer är att de helt enkelt ser sämre. Eftersom kaniner i
allmänhet har dåligt djupseende (något som de evolutionärt valt bort för att i stället kunna se
både framför och bakom sig) blir det extra illa när ögonen inte fungerar som de ska. Detta är
en teori varför rödögda kaniner ofta väver, alltså gungar sitt huvud fram och tillbaka i en
upprepad rörelse. Kaniner som väver bör inte paras med andra kaniner som väver.52

Satin
Veterinärer varnade 2019 om att de sett en tydlig trend av bettfel hos just satinpälsade
kaniner. Det anses inte vara en vanlig genetisk defekt eller en kostrelaterad förklaring utan
snarare något som var specifikt för de kaniner som hade satinpäls.53

53 Sveriges Lantbruksuniversitet. Fråga om satinanlag hos kanin. 2019.
http://www.idrelay.com/res/mail/2198/23884/75475319-9ccd-48ff-a824-3cbd7da7efaa.pdf (Hämtad
2021-02-10).

52 Flores, Stephan. Red Eyes, Eye Scanning & Rabbit Vision. The Bunny Guy. 2013-10-19.
http://thebunnyguy.com/wordpress/red-eyes-eye-scanning-rabbit-vision/ (Hämtad 2021-01-02).

51 Gupta, Mrinali Patel. Albinism and Low Vision. VisionAware.
https://visionaware.org/your-eye-condition/guide-to-eye-conditions/albinism-6165/ (Hämtad
2021-01-02).

50 Fontanesi, Luca, Vargiolu, Manuela, Scotti, Emilio, Latorre, Rocco, Faussone Pellegrino, Maria
Simonetta, Mazzoni, Maurizio, Asti, Martina, Chiochetti, Roberto, Romeo, Giovanni, Clavenzani,
Paolo, De Giorgio, Roberto. The KIT Gene Is Associated with the English Spotting Coat Color Locus
and Congenital Megacolon in Checkered Giant Rabbits (Oryctolagus cuniculus). PloS One. 2014. doi:
10.1371/journal.pone.0093750.
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Man tror att det kan ha och göra med att satiner har en nedsatt upptagning av kalcium vilket
för med sig att skelettet blir urkalkat och skört. När skelettet blir instabilt är risken större att
tänderna börjar röra sig, eftersom de inte längre har något som håller fast dem ordentligt. I
en kanins mun räcker det att tänderna flyttas en millimeter för att de inte längre ska slitas
ordentligt.

Vädursöron
Kaniner med hängande öron, så kallade “vädursöron”, är mer benägna att ha problem med
tänder och hörseln än “normalörade” kaniner. 2019 kom det ut en forskningsrapport som
verifierar att öronkanalerna hos vädurar oftast är smalare än normalt. Det leder till att luft inte
tar sig in och vax blir kvar och klumpar ihop sig vilket i sin tur orsakar irritation, inflammation
samt utveckling av bölder. En överväldigande majoritet av de vädurstypade kaninerna visade
dessutom tecken på nedsatt hörsel eller till och med dövhet.54

Musöron
Musöron är en mutation som gör öronen korta och rundade, och som även för med sig
defekter i skelettet. Erfarna uppfödare avråder från att para två musörade med varandra.55

Mutationen uppkommer bland annat på hermeliner och lejonhuvade kaniner, och speciellt
satinpälsade.

Regler och definitioner inom SKHRF
Alla registrerade gårdar inom SKHRF har en skyldighet att följa Jordbruksverkets föreskrifter
och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur.56

SKHRF:s direktiv för avel och uppfödning
- Gårdens måste följa svensk lag gällande innehav och hållande av kanin som är satt

av Jordbruksverket. Gällande regler finns samlade i Djurskyddslagen (1988:534).
- Huvudinnehavaren ska vara myndig
- Medinnehavare ska vara 15 år fyllda.
- Minst en av innehavarna ska ha varit medlem i förbundet i minst 24 månader de

senaste fem åren i SKHRF eller annat likvärdigt förbund.
- En seriös uppfödning ska bedrivas på gården. Med seriös menas väl genomtänkt och

planerad avel i enlighet med Jordbruksverkets regler gällande avel.
- Köpeavtal ska upprättas.
- Inga ungar bör levereras tidigare än vid åtta veckors ålder.

56 SJVFS 2019:15. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande,
uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby.

55 https://minidwergkonijntjes.nl/Fokken%20met%20Loffelohren.html (Hämtad 2021-06-28)
https://schwedter-fellnasen.jimdofree.com/aufkl%C3%A4rung/l%C3%B6ffelohren/ (Hämtad
2021-06-28)

54 Johnson, Jade C och Burn, Charlotte C. Lop-eared rabbits more likely to have tooth/ear problems
than erect eared cousins. British Medical Journal. 2019.
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191001184929.htm (Hämtad 2021-01-02).
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- Gårdsnamn får endast användas på egna uppfödningar. Med egna uppfödningar
menas kull som är född på den egna gården. Den/de kullar som fötts upp på gården
innan namnet godkänts får om så önskas bära gårdens namn.

- Kullar födda på gården efter gårdsnamnet blivit godkänt skall rapporteras till.
förbundet via www.skuttli.se. Endast ungar från inrapporterade kullar får tävla under
gårdsnamnet. För att kunna registrera kull måste gårdsnamnet vara aktivt.

- Sanningsenliga och fullständiga uppgifter skall lämnas gällande avelsdjur, uppfödda
djur och avelsarbetet.

Om innehavaren/innehavarna inte följer direktiven äger Sveriges Kaninhoppares
Riksförbund rätt att dra in gårdsnamnet. Ägare till kaniner som bär gårdsnamnet får själva
välja om de vill behålla gårdsnamnet på sina kaniner eller inte. Kaniner som föds på gården
efter gårdsnamnet dragits in får inte bära gårdsnamnet.

Regler inom SKHRF
§11) Hona ska efter kull/dödfödda ungar vara i fint skick, ej digivande och utvilad. Utöver
detta gäller följande:

- Hona som gått tom får ej delta på officiella arrangemang förrän tidigast 40 dagar efter
datumet för sista parningen, såvida inte veterinärintyg kan uppvisas på att honan inte
är dräktig.

- Hona får deltaga på officiella arrangemang tidigast den dag ungarna fyller 8 veckor
varav hona ska ha varit separerad från ungarna i minst 2 veckor. Skiljs honan från
ungarna tidigare än 6 veckor efter födseln ska honan vila i 4 veckor efter
separationen.

- Hona som bor tillsammans med unge/ungar får delta på officiella arrangemang utan
att behöva säras från ungarna tidigast 12 veckor efter kullens födelse.

- Vid dödfödda ungar eller tidig död kull, ska honan vila 4 veckor efter förlossningen.
Tjänstgörande domare äger rätt att utesluta hona som denne anser inte är i skick att
starta, vid andra evenemang än tävling äger arrangerande klubb rätt att neka
deltagande.57

Regler för avel
Via förbundets årsstämma 2019 beslutades följande:

1. Gårdsnamnsinnehavare får inte medvetet para brokat + brokat, vid medveten
överträdelse läggs gårdsnamnet inaktivt i 36 månader. Vid överträdelse två (2) så
förlorar man gårdsnamnet samt möjligheten att ansöka om nytt gårdsnamn.

2. Gårdsnamnsinnehavare får inte medvetet para en kanin som givit bettfel eller har
bettfel som är bekräftat av ägaren eller uppfödare/uppfödarna till kull. Vid
överträdelse så läggs gårdsnamnet inaktivt i 36 månader. Vid överträdelse två (2) så
förlorar man gårdsnamnet samt möjligheten att ansöka om nytt gårdsnamn.

57 Sveriges Kaninhoppares Riksförbund. Tävlingsreglemente för kaninhoppning. 2020.
https://secureservercdn.net/160.153.137.99/av2.cd1.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/01/T
%C3%A4vlingsreglemente_v.1_20_i_A5.pdf?time=1609418951 (Hämtad 2021-01-23).
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Aktiva/inaktiva gårdar
Inaktiva gårdsnamn definieras i dagsläget som:

● Gårdsnamnet blir "inaktivt" efter 24 månader av icke medlemskap i någon
SKHRF-ansluten klubb.

● Perioden mellan medlemskapet går ut och att gården blir inaktiv kallas för att "ligga
vilande".

● Man kan inte registrera en kull om man inte är medlem för tillfället, oavsett om
gården ligger vilande eller är inaktiv.

● Gårdsnamn med två eller fler innehavare anses aktivt så länge det finns minst en
myndig innehavare.

● Om din gård har blivit inaktiv ska ett nytt godkänt gårdsbesök göras innan den anses
aktiv igen.

Dokument och länkar
Gårdsbesök och klubbens rekommendation

Gårdsnamnsansökan

Jordbruksverket

Köpeavtal inom SKHRF

Lathund kullregistrering

Tillvägagångssätt vid gårdsnamnsansökan

Tävlingsreglemente för kaninhoppning
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