Att sätta ihop kaniner
Det är idag ett välkänt faktum att kaniner är sociala djur som bor i stora kolonier och att det inte är
naturligt för dem att leva ensamma. På grund av detta är det rekommenderat att en kanin ska ha minst en
annan kanin som kompis.
Det finns flera tekniker för att sätta ihop kaniner. Här kommer vi presentera en välbeprövad metod som beskrivits
i RWAFs tidning RabbitingOn (2014) av Laura Slinger, men med några få ändringar och tillägg. Metoden kan
användas till i princip alla kaniner oavsett bakgrund. Laura själv har använt metoden mycket och hon har med
hjälp av den gjort hela 44 lyckade ihopsättningar.
Först och främst vill man att ett antal grundförutsättningar bör uppfyllas.
•
•
•
•
•
•

Båda kaninerna bör vara kastrerade sedan några veckor tillbaka
Om det är möjligt, välj kaniner av motsatt kön
Om det är möjligt, välj kaniner av ungefär samma ålder
Hitta en helt neutral yta där ingen av kaninerna varit tidigare
En människa per kanin närvarande vid ihopsläppet
Handskar till alla som ska övervaka ihopsläppet

Kastrerade kaniner av olika kön är den kombination som är säkrast och oftast mest stabil, men andra
kombinationer kan gå lika bra. Två hanar fungerar sällan bra ihop, inte ens om de är kastrerade. Samma ålder är
fördelaktigt eftersom kaninerna går igenom samma utvecklingsperiod och risken att en av dem dör mycket
tidigare än den andra är mindre. Neutralt område är omdebatterat i forskningen, men det är samtidigt så pass
erkänt efter den praktiska erfarenhet som många omplaceringshem och kaninägare har att vi väljer att
rekommendera det. Ibland kan ihopsläpp gå ganska vilt till, vilket är anledningen till att vi rekommenderar
skyddshandskar och att flera personer är närvarande. Om inte du eller någon i din närhet känner sig trygg med att
släppa ihop kaninerna bör ni efterfråga hjälp.

Att börja med ihopsättningen är en process i två steg. Först kommer en del med indirekt kontakt som har som
syfte att kaninerna ska vänja sig vid varandra utan stress. Därefter släpps de ihop och efter det kommer en period
då du som kaninägare måste övervaka dem så att de inte plötsligt börjar bråka.
Steg 1 är en form av dejtingstadium där kaninerna får bekanta sig med varandra under väldigt kontrollerade
former.
•
•

•
•
•

Byt toalådor mellan kaninerna dagligen, utan att städa bort allt
strö och avföring. På så vis hamnar kaninernas lukt hos varandra.
Byt inredning mellan kaninerna och ha en tygbit som du roterar
mellan kaninerna dagligen. På så vis sprider du också lukt mellan
kaninerna.
Om det är möjligt, separera kaninerna endast med galler. De ska
kunna lukta på och se varandra, men inte skada varandra.
Klappa dem så ofta du har tid med och variera mellan kaninerna.
Detta sprider också lukt samtidigt som det är positivt och lugnt.
Om du har hagar till kaninerna kan du variera vilken kanin som är
i vilken hage.

När du har gjort detta ett tag bör kaninerna vara bekanta med varandras doft och närhet utan att någon typ av
slagsmål förekommit, men ibland tar det lite tid att få denna lugna stämning. När steg 1 har passerat utan bråk
eller stor upphetsning hos kaninerna kan man gå vidare till nästa steg.
Steg 2 är att man “helt enkelt” ska sätta ihop kaninerna. Detta ska som sagt ske på ett helt neutralt område och
inredas med saker som inte luktar som någon av kaninerna. Den neutrala ytan kan vara allt från ett badrum till
grannens garage. Det är rekommenderat att inte börja med ett allt för stort utrymme eftersom en kanin som
springer fort kan trigga den andra kaninen att jaga. Hö är rekommenderat eftersom det är en ganska neutral typ av
föda och alltid ska finnas tillgängligt. Att äta kan dessutom vara lugnande
och på så vis bidra positivt till kaninernas relation.
När du introducerar kaninerna för varandra sätts kaninerna i sitt
helt okända och neutrala område. Processen tar tid så det är
viktigt att du inte är stressad eller har många andra saker för dig
samma dag/vecka. Första gången de ses kan man med fördel
sprida ut frukosten på området så de fokuserar på att äta
istället för på varandra, kaniner är ofta väldigt matorienterade.
Detta första möte ska bara pågå i två - tre minuter och målet
är att kaninerna ska vänja sig vid att vara tillsammans utan
galler mellan sig utan att de är i fysisk kontakt. Att kaninerna

ignorerar varandra är mycket positivt så här tidigt i bondingen, eftersom det betyder att kaninerna inte ser
varandra som ett hot. Om lite ridande eller andra mindre allvarliga former av kontakt sker behöver man inte
separera kaninerna men det det bästa är om man avslutar första mötet innan detta sker. De måste trots allt oftast få
bråka och mäta sin styrka lite - men allvarliga slagsmål ska det aldrig få bli. Efter det första mötet släpps
kaninerna ihop på den neutrala ytan igen, med bara hö och gömställen tillgängligt. I detta skede vill man helst inte
sära på kaninerna igen, men vissa kaniner behöver säras på.
Positiva tecken under ihopsättning är att kaninerna tvättar sig själva, ligger ner, äter tillsammans och tvättar
varandra. Fortsatt ignorans mot varandra är inte negativt. Mindre allvarliga aggressiva interaktioner är att
kaninerna rider på varandra, jagar varandra kortare sträckor och pälstussar som rycks av. Allvarliga aggressiva
interaktioner leder till fysiska skador och måste förhindras. Tecken på att situationen håller på att bli allvarlig är
om kaninerna cirkulerar mycket snabbt runt varandra eller sitter ihop i en “fräsande, sparkande boll”. Det är
viktigt att man har is i magen under ihopsättningen; det ser oftast värre ut än vad det är! Samtidigt kan kaninerna
bli skadade, så det är viktigt att du som ägare övervakar.

Vanliga tips om kaninerna har svårt att bli vänner är att kladda lite banan/ananas på kaninernas huvuden för att
uppmuntra att kaninerna tvättar varandra. Vissa sätter ihop kaninerna i en transportbur och kör en runda i bil
innan ihopsläppet för att kaninerna då stressas lite och kryper tätt ihop. För några kaniner är positiv förstärkning i
samband med ihopsättning extra viktigt, så som exempelvis kel och klappar.
När kaninerna är lugna tillsammans kan du öka ytan och minska övervakningen något. Det är dock nödvändigt
att övervaka kaninerna extra noga första dygnen. Efter ungefär 10-20 dagar bör kaninerna vara goda vänner och
inte bråka mer än mycket sällan. Om kaninerna fortfarande verkar bråka mycket kan man backa i processen och
återgå till en mindre, neutral yta.
Kaniner mår bäst tillsammans, det gäller nästan alla kaniner. Därför är det väl värt mödan att sätta ihop sina
kaniner trots att det kan kännas jobbigt. När man ser dem umgås, tvätta varandra och glädjeskutta tillsammans
önskar man att alla kaniner ska få ha det lika bra.

