Kaniner
– Skötselråd &
tips inför köpet

Kolartorpets Kaningård

Försäljning av kanin
Undertecknad uppfödare har genomgått Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbunds kurs: Villkor för hållande, uppfödning och försäljning mm av kaniner.
Kursen är godkänd av Jordbruksverket dnr 3-3356/01.
Kaningårdens namn: Kolartorpets Kaningård
Registrerat uppfödarnummer: C76

Uppgifter om kaninen
Ras:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Färg:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rasens normala vikt som vuxen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Född: . . . . . . . . .  Mor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Far:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kön: . . . . . . . . . .  hane = 1,0 och hona = 0.1 (vilket framgår av stamtavlan)
Kaninen säljs med godkänd stamtavla och kan ställas ut och stambokföras.
Kaninen säljs som sällskapskanin, stamtavla bifogas ej.

Foder
Kaninen har fått följande foder hos säljaren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vi leveransen är kaninens tänder kontrollerade och klorna klippta. Om det uppstår några problem med kaninen eller om du önskar ytterligare information, är
du välkommen med frågor till oss.

Kolartorpets Kaningård
Kolartorpsvägen 3, 763 93 Skebobruk
Caroline: caroline@kolartorpet.se • 070-480 06 14
Pierre: pjecha@kolartorpet.se • 073-670 45 21
www.kolartorpet.se

Inför Kaninköpet
Kaniner är trevliga husdjur och kan bli mycket tillgivna och
långlivade om de sköts rätt. Men innan du skaffar kanin är det
en del saker som du måste fundera på. Vilken ras ska kaninen
ha, vill vi ha en eller flera kaniner och vilket/vilka kön skall det
vara? Ska de bo ihop eller i varsin bur? Ska de bo ute eller inne?
Det är inte bara att ”åka och köpa ett par kaniner”, man måste
sätta sig in i köpet innan.
Här följer lite tips och råd om de olika valen.
En vuxen

måste ALLTID ha huvudansvaret för kaninen! Den vuxna måste ansvara för att kaninen får mat &
vatten, att den har rent i buren och att
den får komma ut och röra på sig.

Kan bli 10 år gamla
En kanin som sköts rätt kan bli runt
7-10 år gammal, det måste man planera

när man skaffar den. En kaninunge ska
absolut inte vara yngre än 7 veckor då
den flyttar till ett nytt hem. Ju yngre
kaninungen är desto känsligare är den.
Små kaninungar är mycket mottagliga
för diverse magåkommor och det är
därför mycket viktigt att man tar det
försiktigt med den lilla kaninungen,
speciellt när det gäller fodret. Ju äldre

Dvärgvädur
Dvärgväduren godkändes som ras i Sverige år 1972 men redan 1964 föddes
den första godkända kullen hemma hos
Adrian de Cock i Holland.
Den avlades fram med hjälp av den Franska Väduren som har en vikt runt 6 kg.
Dvärgväduren bör bara väga mellan 1,41,9 kg och har en kompakt kropp med
hängande öron.
Temperamentet sägs vara ”Kaninvärldens Labrador”, den blir lätt väldigt tillgiven och har
ett härligt lugnt temperament. En utmärk barnkanin!
Denna ras gör sig också bra på utställning. Den är godkänd i alla färger och teckningar
som finns med i kaninstandarden. Det är en av de populäraste raserna och det ställs ut ca
5000 st per år.
Även inom den växande sporten kaninhoppning så är Dvärgväduren duktig och populär.
Kort sagt så passar denna kanin till mycket.
Vikt som vuxen: 1,4-1,9 kg

kaninen är, desto bättre mag/tarmflora har den hunnit bygga upp och klarar yttre omställingar bättre.

Renrasig eller ”blandras”?
Om du köper en kanin på en zooaffär
kan du aldrig veta med säkerhet hur
stor kaninen blir som vuxen.
En liten söt kaninunge kan växa till
sig och bli en jättekanin om man inte
vet vad det ligger för något bakom den.
Om du köper en kanin hos en uppfödare som föder upp renrasiga kaniner, så
vet du hur stor kaninen blir i slutändan. Dessutom kan du ibland få med
stamtavla, så du ser släktskapet bakåt.

Ras?
Om du vill ha en renrasig kanin, vilken
kaninras är aktuell? Det finns massor

med kaninraser att välja mellan, från
den största ”Belgisk Jätte” som kan
väga uppåt 10 kg, till den minsta, ”hermelinen” som väger runt kilot. Dvärgväduren är en vanlig och omtyckt ras
som passar bra till barn, eftersom de
har ett lugnt temperament. En vuxen
dvärgvädur väger ca 1,4-1,9 kg. Ett tips
är att läsa på lite om de olika raserna
innan.

En ensam kanin?
Om en kanin blir ompysslad och får
umgås med familjen den bor ihop med,
så finner den sig bra till rätta hos oss
människor, det är inte så mycket som
krävs för att den skall trivas. De är
kolonidjur men i kolonin har alla sin
egen håla och tolererar inte att någon
annan tränger sig på där, så i sin sov-

Det är mysigt med en kompis.

bur kan de mycket väl vara ensamma.
En kanin som lämnas ensam i en utebur där den är isolerad från familjens
övriga liv och verksamhet kommer
att känna sig väldigt ensam. Har man
bara en kanin boende utomhus är det
därför väldigt viktigt att man ägnar
den mycket tid varje dag. Det är svårt
att precisera en exakt tid men det rör
sig om någon timme. Kaninen kan
utan problem komma in i huset några
timmar varje dag även på vintern (om
det inte är extremt kallt ute), utan att
det skapar hälsoproblem för kaninen
med temperaturskiftningarna. Under
vintern kan man däremot inte flytta en
kanins boende ut och in, den anpassar
sig till kylan och sätter päls därefter.
Har man allergiproblem i familjen och
inte kan ta in kaninen i huset så får

man aktivera den utomhus, låta den
komma ut i en rastbur och skutta runt.
Led kaninen i sele på upptäcksfärd i
omgivningen, träna kaninhoppning
osv. Har man enbart en kanin och ägnar den mycket tid så blir det en tam
och trevlig kanin.
Skall man bara ha en kanin är det
bäst med en hane. Han är sällskaplig
och har samma temperament alla dagar. En del hanar börjar kissa i omgivningen för att markera sitt revir, ”här
bor jag”! Skulle detta markerande bli
för jobbigt att leva med kan kaninen
kastreras.
Honorna har starka moderskänslor
och vill, framför allt på våren, ha ungar. Det pockar på starkt hos henne och
hon förbereder sig med att gräva bohåla. Har hon inte det så krafsar hon i

Holländsk Kanin
Holländaren tillhör de små raserna
och väger mellan 2,5–3,2 kilo.
Det är en otroligt trevlig och social
ras. Det är väldigt lätta att få tama
och lättlärda överlag. De är sociala,
keliga och har mycket energi.
Väldigt stabila i humöret och tillgivna djur. Väldigt bra barndjur. Honorna är duktiga mammor. Brukar
få stora kullar, upp till 10 ungar.
Den holländska kaninen finns i alla möjliga färger, i Sverige är det vanligast med svart och
japantecknad. Det är väldigt lätt att känna igen en holländsk kanin/holländsk teckning
p.g.a. mönstret. För en utställningskanin är det viktigt att kaninen har rätt mönster.
Grundfärgen är alltid vit. I pannan ska kaninen ha ett uppochnervänt V, i ansiktet ska teckningen på sidorna vara oval och får inte gå över morrhåren. Teckningen ska börja i mitten
av kroppen och runt bakkroppen. Halva baktassarna ska vara tecknade, klorna ska vara vita.
Teckningen ska sluta på samma ställe på båda benen.
Vikt som vuxen: 2,5-3,2 kg

burhörnet timme efter timme. Blir hon
inte betäckt kan hon bli en riktig ”surkärring” morra och nafsa i sitt missnöje. Hon kan också gärna gräva sig ut
för att leta efter en bättre plats där det
förhoppningsvis finns en hane.

Två kaniner tillsammans?
Två hanar går absolut inte att ha tillsammans. Så fort de blir könsmogna så
börjar de slåss och försöker kastrera
varandra. Det blir mycket blodiga
slagsmål!
Två honor brukar gå att ha tillsammans, helst om de kommer från samma kaningård och därmed har någorlunda samma grundlukt. Varje kanin
har ju sin egen specifika individuella
lukt. De kan om allt går som bäst ha
mycket stor glädje av varandra, sitta

tillsammans och mysa ihop, framför
allt under vinterkylans nätter. MEN
det är inte säkert att det blir så, det
kan också bli så att den ena honan är
större både fysiskt och psykiskt än den
andra och då kan hon fullständigt undertrycka den svagare som får leva ”på
nåder”. Den starkare tar först den mat
den vill ha, den svagare får det som
blir över.
Den starkare tar det utrymme i buren den vill ha, den svagare får sitta
i ett hörn. När det blir tid för brunst
för den ena så kommer den att försöka ”rida” på den andra (allt i brist på
hane) vilket brukar resultera i bråk.
De slåss så tussarna ryker, men de
brukar inte vara av så allvarlig art
att någon blir svårt skadad, som när
hanar slåss. Efter att de gjort upp om

rangordningen så brukar det bli lugnt
till nästa brunst. Har honorna gott om
plats blir det mindre bråk.

En hane och en hona är idealförhållandet, men då får man ungar hela tiden.
Så ideala lösningen är då en kastrerad hane och en hona. Den kastrerade
hanen finner sig väl i att bli domderad
av honan, han låter henne äta först och
tycker att det är helt naturligt, inget
att slåss om. En kastrerad hane brukar
inte heller hetsa upp sig och bli arg om
honan under sin högbrunst rider på
honom.
Det enda problemet med detta är att
kaniner blir könsmogna så tidigt (3,5
till 4 månaders ålder) och man får räkna med att ha dom åtskilda under tiden från könsmognad fram till lämplig
ålder för kastrering (6 månader).

Hanar:
Positivt: De flesta som hållit på med
kaniner länge är nog rätt överens om
att hanarna är de som lättast blir tama
och sällskapliga. De är fjäskiga till sin
natur och vill vara till lags, honor fjäskar inte!
Hanarna är mer revirbundna och
stannar lättare på tomten om de får
springa lösa. Trivs de så springer de
inte bort!
Hanar har i stort sett samma lynne
och uppträdande alla dagar året runt,
med undantag för vårkänslor! Hanar
av dvärgraserna är oftast mindre i
växten och blir inte lika lätt feta som
honor kan bli. Är man utställningsintresserad så är det ju en bonus att
hanarna håller sig snygga långt upp
i åren. Honorna tappar fort sin figur
som utställningsdjur.

Negativt: Hanar kan framför allt i
”tonåren” ungdomen bli kaxiga och
försöka öka sin status i flocken och
klättra i rang genom att göra utfall mot
den som sköter honom. De kan morra
och nafsa eller slå med framtassarna,
då gäller det att tidigt sätta honom på
plats. Ge honom en rejäl åthutning och
ta ett stadigt tag om ryggskinn och
öron samt vänd honom på rygg och
hålla honom så några minuter!
Då blir han spak, i naturen undviker kaninen till varje pris att hamna
på rygg.
Kaninhanen kan ha stark revirkänsla och markera detta genom att ”spruta
kiss” i den närmaste omgivningen och
även på den som sköter honom. Detta
går att åtgärda med kastrering som
dock inte bör utföras före 6 månaders
ålder. Före den åldern är kaninen inte
färdigutvecklad i sin personlighet och
man riskerar att få en jättetråkig kanin som tappat stor del av sin livslust.
Det är också stor risk med sövningen
under ingreppet. Kastreringen i sig är
ett litet ingrepp eftersom kaninen har
utanpåliggande testiklar och det är ytterst ovanligt med komplikationer i
form av infektion eller liknande. Det är
sövning som kaniner tål mycket dåligt
och ju yngre den är desto känsligare!
Det finns dock veterinärer som utför
kastrering utan sövning, med lugnande medel och lokalbedövning (just på
grund av sövningsrisken). Fråga veterinären innan!

Honor:
Positivt: Framför allt kan hon få ungar.
Vi är många som tycker att det är en
stor upplevelse och ett riktigt äventyr

att få uppleva en kulls födande och
uppväxt. Kaninhonorna själva önskar
ju inget hellre.
Man kan ofta ha flera honor i samma bur utan att de slåss. De får då sällskap och trygghet i varandra och det
blir inte lika kritiskt med att sysselsätta och aktivera dem på annat sätt.
En del honor är väldigt keliga och
jättetrevliga som sällskapsdjur, särskilt om man umgås och pysslar mycket med dom.
Negativt: Beroende på sin brunstcykel svänger honor hela tiden i temperament. Många är keliga och snälla
hela tiden medan andra är jättegriniga
och sura, morrar och bits vid brunst.
Brunstcykel är kort, ca 18 – 21 dygn
mellan brunsterna, den kortare under
vår och sommar för att sen avta på
hösten och i stort sett upphöra under
vintern.
Honor som inte får ha ungar kan
blir riktiga grinsippor. Deras psyke är
så inställt på dräktighet och yngelvård
att de ofta blir skendräktiga. Då bygger de bo och rycker päls från buken
precis som om de skulle föda. En del
honor kan också få rent fysisk smärta
i äggstockarna av att de mogna äggensgulkroppar inte brister så som de skall
göra efter parning. En sån hona kan av
detta bli steril och naturligtvis ilsken
av den ständiga värken.
Detta går inte att åtgärda med annat än sterilisering som hos honan är
en bukoperation och alltså ett väldigt
mycket större och mer riskfyllt ingrepp än en kastrering hos hanen.
Honorna gräver bohålor i samband
med sin brunst antingen i sitt hägn eller i sin bur. De följer sin instinkt och

förbereder för en dräktighet och födsel.
De kan vara sysselsatta med att
gräva större delen av natten vilket kan
vara mycket irriterande om man har
dom i en lägenhet.
Som avslutning vill jag påpeka att
man naturligtvis inte kan generalisera!

Vad passar dig bäst?
Alla individer är stora personligheter
och alla följer naturligtvis inte givna
mönster. En del beter sig helt utanför
det som är vanligt för de flesta.
Därför måste varje familj själv komma underfund om vad som passar bäst
i just den familjens levnadsmönster.
Hur bor man, hur mycket tid vill man
lägga på kaninen? Hur ser framtidsperspektivet ut? Vem tar vid om barnen
tröttnar? Och så vidare!

Ska kaninen bo ute eller inne?
Om du köper kaninen på våren/sommaren så kan du välja hur du vill om
du vill ha den ute eller inne, för då är
skillnaden mellan inne- och utetemperatur så liten. Men när hösten och
de kalla nätterna börja komma måste
du bestämma dig. Om den bor kvar
ute när hösten kommer måste den bo
ute hela vintern, för då har den börjat sätta vinterpäls och tar man då in
kaninen så kan den få en värmechock.
Det samma gäller om man väljer att
ha kaninen inne under vintern. Då får
man absolut inte sätta ut den i kylan
på vintern, för då kan den frysa ihjäl.
En kanin som är van att bo ute klarar kyla bra, bara den har en ordentlig
bur och rejält med halm som hjälper
kaninen att hålla värmen.

Förberedelser och tips
Innan du hämtar hem din nya kanin är det lite som behöver
förberedas. Här följer lite tips och råd!
Självklart behöver du ordna buren
innan du köper kaninen. Det finns lagar om hur stor en bur måste vara för
olika kaninraser. Dessa är absoluta
mini-mått och man bör försöka skaffa
en så stor bur man har plats med, dels
för kaninens trivsel, och dels för att
det blir mer lättskött med en stor bur.

Innebur
Ska man ha kaninen inomhus är det
inneburar i plast som är det vanligaste. Bästa buren som vi har testat är
kaninburen ”Simon” som bl a säljs på
nätet av ”Teddytassen” (www.teddytassen.se). Buren finns i olika storlekar.

Utebur
Om man vill ha kaninen ute är det
dessvärre lite svårare att hitta bra

burar. Det allra bästa är att bygga en
bur själv. Då kan man få den precis
som man vill och man kan dessutom
anpassa utseendet på buren så den tex
passar ihop med övriga husets stil/
färgsättning. Det är ju trevligt om kaninburen smälter in i trädgården.

Några punkter att tänka på vid köp/
bygge av utomhusbur:
• Vintertid måste buren vara upphöjd

från marken.
• Buren bör ha ett ordentligt takutskjut för att skydda mot regn/snö
och blåst.
• Det är bättre med en enda stor yta
i buren, än att dela upp buren i en
”inne-” och en ”utedel”. Innerdelen
används för det mesta som toalett
och stjäl bara utrymme i buren. Bätt-

Tips på inomhusbur
Buren ”SIMON”

Kraftig bur med
extra bred öppning både i taket samt fram
på buren vilket underlättar när kaninen
ska in och ut från buren samt vid rengöring. Simonburarna har också en extra hög
bottenlåda som gör att det stänker ut mindre
spån då kaninen leker i buren samt att gallret
är rundat vilket skyddar ens egna ben om man
har bråttom. Finns i olika mått.
Mått: 120 x 62 x 56 cm Lagom till en dvärgvädur

Buren finns bl a att köpa hos
www.teddytassen.se

Mått: 150 x 73 x 64 cm Lagom till två dvärgvädurar eller en holländare

re om kaninen kan få utrymme att
springa/hoppa på en stor yta.
• Sitthylla är däremot ett krav på att
kaninen skall ha. Dessa brukar vara
uppskattade!
• Buren behöver ej vara isolerad! Däremot måste väggarna vara täta så att
det inte drar in kall luft. Det är bra
med hela bak- och sidoväggar samt
ungefär halva framsidan består av
en vägg. Då bildas automatiskt en
skyddande hörna i buren.

• Nätet på buren måste vara kraftigt!
Svetsat fyrkantsnät är bäst. Hönsnät
duger inte, detta kan kaninen gnaga av och rovdjur tar sig in genom
hönsnät utan minsta problem.
• Om du bygger buren själv är det
bra att bygga av plywoodskivor som
enklast målas innan buren sätts
ihop. Målningen är viktig för enkel

framtida rengöring. Tre lager med
blank vit lackfärg på väggarna och
tre lager med hård lackfärg (typ Bengalack) eller golvfärg är mina bästa
tips. Då kommer buren att hålla
länge! Tänk bara på att buren måste
torka ordenligt innan kaninen flyttar in, speciellt om man använt lacknaftabaserad färg.
• Det är bra om buren har en bräda
innanför dörren sk ”spånstopp”. Brädan förhindrar att strömaterial åker
ut så fort man öppnar buren och är
även bra att låta kaninen ha som
”gnagbräda” Brädan kan man byta
när den blir för söndergnagd.
• Höhäck. Om du bygger buren själv
kan du bygga en höhäck. Har man
många kaniner kan man dela av
facken mellan burarna med höhäckar, så att kaninerna kommer åt att

Burens minsta mått –
Jordbruksverket bestämmelser
Minimimått för utrymmen där kaniner hålls (gäller från och med den 15 juli 2019)
Kaninens
vikt

Minsta
tillåtna
yta

Minsta yta
per djur
vid grupphållning

Minsta yta
per hona
med kull
vid grupphållning

Minsta
tillåtna
yta per
hona
med kull

Minsta
mått på
kortaste
sidan

Minsta
höjd

Upp
till 2 kg

0,5 m²

0,3 m²

0,7 m²

0,7 m²

0,5 m

0,5 m

2 upp
till 3,5 kg

0,7 m²

0,35 m²

0,8 m²

0,8 m²

0,6 m

0,6 m

3,5 upp
till 4,5 kg

0,8 m²

0,40 m²

0,9 m²

0,9 m²

0,7 m

0,8 m

4,5 upp
till 6 kg

0,9 m²

0,45 m²

1,0 m²

1,0 m²

0,7 m

0,8 m

Över 6 kg

1,0 m²

0,5 m²

1,2 m²

1,2 m²

0,8 m

0,9 m

Hur hittar jag en bra utomhusbur?
Det är svårt att hitta
färdiga burar som
inte är ”kinaskräp”.
De (ofta snygga) burarna som säljs i många
zooaffärer är väldigt
bräckliga och inte anpassade för vårt nordiska klimat. Taket går
ofta sönder efter någon säsong och ”virket” är
otroligt tunnt och klent. De är
dessutom ofta väldigt små!

”Kaninvillan XXL”
En av uteburarna som finns att köpa hos
www.teddytassen.se Mått: 155x76x80 cm.

Vill man ha en bra bur så kostar det. Det allra bästa är att bygga själv, men om man inte har
möjlighet så finns ett ganska stort urval av utomhusburar på www.teddytassen.se

äta från varsitt håll. Det underlättar
också påfyllningen av hö, som man
gör utifrån.

Utebur för två kaniner
Om man vill ha två kaniner så gäller
samma punkter som ovan, men man
kan då välja mellan att:
1. Låta kaninerna bo tillsammans, i samma bur. Då är en yta på ca 80 x 150
cm bra (gäller dvärgvädurar). Tänk
på att ordna med två sitthyllor så att
de kan få varsin.

2. Låta kaninerna bo i varsin separat utebur placerade mitt emot varandra, så
kaninerna ser varandra.

3. Bygga en lång bur (tex 240 cm lång och
80 cm djup), som du sedan delar av
med en löstagbar mellanvägg av nät
på mitten. Då kan man välja om kaninerna ska bo tillsammans eller ha
dem separerade i varsin avdelning.
Detta tycker jag är den absolut bästa

lösningen. Då kan man enkelt låta
dem bo isär om man ex ska kastrera
en hane som sen ska bo ihop med honan. Sen kan man låta dem bo ihop
när kastreringen är färdig. Om man
har en mellanvägg av nät så har ju
kaninerna fortfarande sällskap av
varandra, men man förhindrar bråk,
eller oönskade parningar. Denna typ
av bur är också bra om man köper två
honor. Det är inte alltid det går bra
att ha två honor ihop. Skulle de börja
bråka kan man enkelt sära på dem.

Burens placering mm
När man skall placera buren är det
viktigt att den står skyddad mot stark
blåst, regn och snö. Den måste även
vara skyddad mot sol, så att solen inte
lyser rakt in i buren, på sommaren blir
det olidligt varmt för kaninen, och kan
då bli en dödsfälla.
Man måste ha ev. rovdjur i åtanke.

Burens inredning
Det du behöver införskaffa, förutom
själva buren, är detta:
Bottenströ. Kan vara t ex kutterspån
eller torv, med en lager med halm
ovanpå. Spån & torv suger upp kisset bra
och halmen är både för kaninens trivsel och för att ge värme.
Om man har kaninen ute under vintern, och det blir kallt, är
det bra att lägga in mycket halm i buren, då kan kaninen kura
in sig i halmen och värma sig. Halmen hjälper också till att
hålla spånet på plats så att det inte blir så skräpigt runt buren.
Tänk på att använda vete- eller kornhalm om du har en kanin
som du tänker ställa ut. Använd ej havrehalm, då kaninens tassar färgas gula av havrehalm!
Mat/vattenskål. Bör vara i keramik. Skålar i plast knager kaninerna sönder och slänger
omkring med i buren. Vattenskål använder du alltid vintertid ute. Då fryser vattnet snabbt.
Vattenflaska. De bästa vattenflaskorna är modeller med nippel, en favorit är den på bilden
som finns att beställa från HögbergaAB.
Ev en höhäck om detta inte medföljer med buren.

Det är väldigt vanligt att tamkaniner
blir tagna av räv, rovfåglar eller kanske grannens hund. Det är därför väl-

digt viktigt att buren är stabilt konstruerad och har kraftigt nät och bra lås.
Om man har byggt ut buren genom
att tex göra en rasthage i anslutning
till uteburen, så är det viktigt att tänka
på att även den måste vara så stark att
den klarar av ett rovdjursangrepp. Tak
och golv av kraftigt nät är ett måste om
kaninen skall vistas ute dygnet runt.

Rasthage av kompostgaller
Om du vill göra en enkel rasthage som
du kan användadagstid under uppsikt,
så är en hage av kompostgaller jättesmidigt. Man kan bygga ut dem hur
stort man vill, de är billiga i inköp och
de är enkla att flytta undan ex vid gräsklippning. Men tänk på att:
• Hagar av kompostgaller skall endast

användas dagtid när man är i närheten, kaninen kan både gräva sig ur
eller hoppa över hagen om den verkligen vill. Dessutom är kaniner i en
komposthage enkla byten för rovdjur.
• Om du skall ha kaninungar i en
komposthage behöver du sätta ett
kycklingnät på insidan, för maskorna
i kompostnäten är för stora för små
kaninungar, de kan lätt klämma sig
igenom och rymma.
• En bra idé är att göra en enkel dörr
i hagen, av klämmor, så blir det smidigt att komma ut och in.

Betes- eller ”sommarbur”
Om du vill ha kaninen ute på gräset
dygnet runt, behöver du ha en stabil
betesbur. En betesbur för dygnet-runtvistelse skall:
• Vara byggd med ett kraftigt svetsat
nät. Buren skall även ha nät i bot-

ten (helst stora maskor så att gräset
kommer igenom)
• Ha en skyddad innerdel med golv,
väggar och tak där kaninen kan ta
skydd vid ex dåligt väder. I denna
del kan man ha spån och halm så
att det blir torrt. Det är bra om innerdelen är upphöjd några cm från
marken så att det inte blir blött vid
kraftigt regn.
• Ha solskydd. En av de största farorna
sommartid är solen. Se till att det
finns ordentligt solskydd på buren.
Under högsommaren tar det inte
lång stund för kaninen att få värmeslag om den sitter mitt i solen.

Skötsel
Dagligen: Fyll på nytt friskt vatten,
nytt hö samt ge mat (pellets samt ev
grönsaker). Bor kaninen ute och det
är minusgrader på vintern så bör man
byta dricksvattnet både morgon och
kväll, eftersom det snabbt fryser till is.
Varje vecka: Hur ofta man ska byta i
buren beror dels på om kaninen bor
inne eller ute och dels på hur stor bur
kaninen har. En liten bur behöver man
byta i oftare än en stor bur. Inomhus
lukar det mer än om man har kaninen
ute. Men en bra regel är att se över buren och mocka en gång i veckan. Är
det kallt och minusgrader är det ibland
svårt att mocka ute, då kan man lägga
på ett lager ny halm istället och mocka
ur allt så fort det blir töväder.
Varannan månad: Kloklippning. Eftersom tamkaniner inte har möjlighet
att slita ner sina klor på ett naturligt
sätt måste de klippas regelbundet. Det
är särskilt viktigt att kontrollera klornas längd hos dräktiga honor. Har de

långa vassa klor är det lätt att de skadar ungarna. Om klorna tillåts bli för
långa kan de brytas eller böjas så att
de växer in i tassens undersida. Var
försiktig vid klippning så att blodkärlet (pulpan) ej skadas.

Vad äter kaninen?
Uppfödaren skall informera om vad
och hur mycket din kanin skall äta.
Följ noga uppfödarens instruktioner,
kaninens mage är mycket känsligt för
foderbyten.
Kaninens grundfoder skall innehålla
hö (sommartid även gräs), väl sammansatt kaninpellets/spannmål och vatten.
Kaniner har ett stort behov av vitaminer. Ge den även en saltsten.
Kaninens basfoder nr ett är hö. Och
det skall vara ett hö av bra kvalitét
som luktar gott och inte dammar. Om
kaninen inte får hö kan den få problem
med matsmältningen, så hö skall alltid
finnas tillgängligt i buren, gärna i en
höhäck, så att det slipper ligga på burbottnen och bli nerskitat.
Sen behöver kaninen ett bra kraftfoder, sk kaninpellets. Se till att du köper
ett pellets med högt fiberinnehåll (18%
eller mer) Men detta foder skall du absolut inte överutfodra med! En vuxen
dvärgvädur skall äta ca 1/2 dl pellets
per dygn. Det beror på hur mycket kaninen rör på sig och hur den är i hull.
Man skall inte ge den mat så fort den
har ”tomt i skålen”. Det är vanligt att
kaniner blir överviktiga.
Grönsaker bör du ge kaninen ofta,
det älskar den! Men det är viktigt att

vänja kaninen försiktigt vid all ny föda.
Annars kan den få diarré. Grönsaker
som du kan ge kaninen är tex: moröt-

ter, morotsblast, betblast, maskrosblad
& blommor, kål (i små mängder), persilja, klöver, broccoli (inklusive blad),
grön paprika, ärtbaljor (den flata ätbara sorten), brysselkål, basilika, hallonblad, rädisor, spenat.
Försök att ge olika slags grönsaker
dagligen. Att utfodra med en enda
grönsak (framför allt broccoli, kål,
brysselkål och spenat) kan leda till ämnesomsättningssjukdomar.
Giftigt är: potatisgroddar, potatisblast, rabarberblad (det gröna bladet),
ranukelväxter (vitsippa). Bladsallad är
inte heller någon lämplig kaninmat.
Var försiktig med: Klöver (särskilt
den vita klövern som kan ge kraftig
gasbildning).
Var mycket försiktig med de första
späda maskrosorna på våren, vänj
försiktigt in kaninen med några enstaka blad från början. Annars uppstår
mycket lätt tarmstörningar med livshotande diarré som följd.
Maskrosor, morot, groddblad färgar
urinen röd. Alltså inget att bli rädd för!
Godis: En liten mängd, ca 1 matsked
per 2,5 kg kanin, av en av följande godsaker kan ges då och då men helst inte
dagligen: jordgubbar, papaya, ananas,
äpple, päron, melon, hallon, persika,
päron eller torrt fullkornsbröd. Alternativt kan man ge 1 tesked per 2,5 kg
av banan eller torkad frukt.
Grenar: Kaninen har ett stort behov
av att gnaga. Plocka därför grenar från
skogen som olika lövträd och barrträd.
Ek innehåller oxalsyra och är därför
ganska beskt. Asp, en, sälg, tall, bok,
hassel eller fruktträd (ej körsbär &
plommon), ljung, blåbärsris och tussilagoblad är omtyckt.

Kaninungens utfodring
Kaninungen ska försiktigt vänjas vid
alla nya foder. Den har ännu inte utvecklat alla nödvändiga bakterier i
tarmfloran och är därför mycket känslig för nya foder. Ge endast små bitar
av nya grönsaker åt gången, annars får
de lätt tarmstörningar med diarré, vilket är livshotande.

Sjukdomar
Vid felaktig utfodring och dåliga stallförhållanden, där djuren under en
längre tid får sin naturliga motståndskraft nedbruten ökar risken för parasit- och bakterieangrepp. Däför ligger
hela tyngdpunkten vid sjukdomsbekämpning i det förebyggande arbetet.
De sjukdomar som oftast drabbar
kaniner är förstoppning (58%) och diarré (33%). Sjukdomars uppkomst kan
sammanfattas enligt följande:
• Dåligt foder: skämt eller mögligt, felaktig fodersammansättning, smutsigt vatten, snabba byten av olika
fodersorter. Foder som är smittat av
parasiter, virus eller bakterier.
• Dålig miljö: hög luftfuktighet, för
hög/låg temperatur, damm, ammoniak-ångor, dålig ventilation, för små
burar, för mörkt och för trångt.

Så hanterar du kaninen
Du skall alltid uppträda lugnt när du
handskas med djur. Behandla kaninen
vänligt, lugnt och sansat så blir den
tam och tillgiven. Öva den i att bli lyft
och hanterad. Kaniner blir i naturen
rädda av att bli fasthållna, eftersom
det där betyder att de kommer att bli
uppätna. Kaninen måste därför tränas
att det inte är farligt att bli buren. Om

kaninen börjar sprattla vilt när du håller i den är det bättra att sätta ner den
igen och låta den lugna ner sig lite och
sen göra ett nytt försök att lyfta den,
än att hålla fast den till varje pris.
Lyft alltid kaninen med båda händerna, den ena handen under bröstkorgen och den andra under bakkroppen.
Bär kaninen tätt mot kroppen vilande
på ena armen, med den andra handen
i ett stadigt grepp om öron och nackskinn. Kaninen får aldrig lyftas i öronen eller enbart i nackskinnet.
Det är bra att du ”övar” att lyfta
kaninen när du sitter i en säng, soffa
etc, så att det inte är så långt till marken, och kaninen landar mjukt om du
skulle tappa den. Kaniner är ömtåliga
och kan bryta benen och skada sig om
du tappar den från hög höjd!

Transport av kaniner
All transport eller förflyttning av kaniner innebär ett stressmoment. Skall kaninen flyttas en längre sträcka skall de
transporteras i lämplig transportbur.
Det är därför viktigt att transportburen är av god kvalitet med bra ventilation så att transporten kan ske på
bästa sätt. De bästa transportburarna
är de man öppnar uppifrån. Det är
mycket enklare att få ut kaninen ur en
sådan. Transportburen skall vara anpassad efter kaninens storlek. Under
transporten får kaninen inte utsättas
för korsdrag, stark kyla eller värme,
den kan bli sjuk av detta eller få värmeslag och dö.

Kaninen när ni reser bort
Det är bra att veta vad man skall göra
med kaninen när man reser bort redan

”Atlas Open”
Från Ferplast.

Bra transportbur
Här är ett exempel på en bra transportbur. Det underlättar när man kan öppna
taket och nå kaninen uppifrån.

innan man skaffar den. Man kanske
har någon snäll granne som kan ta
hand om den. Det finns även smådjurspensionat där man kan lämna in kaninen för en (ofta) viss summa per dag.

Vaccination och försäkring
Normalt tycker jag inte att det finns
någon anledning att vaccinera kaninen. Det är om du reser mycket (tex
till kaninutställningar) främst i södra
Sverige som det kan finnas skäl att
vaccinera. Då mot RVHD, som är en
dödlig sjukdom. Men på senare år har
sjukdomen spridit sig uppåt i landet,
så om du är osäker kan du kontakta en
veterinär där du bor.
Det kan vara idé att försäkra kaninen, om det skulle hända något så behöver du bara betala självrisk. Om du
planerar att ta ungar på din hona så är
det bra om hon är försäkrad, för skulle
man vara tvungen att göra kejsarsnitt
(vilket inte är allt för ovanligt) så kan
det bli en mkt dyr historia om kaninen
är oförsäkrad...

Vild- respektive
tamkaniner
Det är svårt att veta hur gamla vildkaniner brukar bli,
men det finns exempel på kaniner som blivit äldre än
fem år. Tamkaniner lever under mer skyddade livsbetingelser och kan tack vare det uppnå tio års ålder,
men en normal livslängd rör sig oftast om fem - sex år.
Faktorer som påverkar livslängden
är ex motion, foder, vitamintillskott,
ljusförhållanden, burens storlek, hygien samt vilken grundkondition kaninen befinner sig i.
Fruktsamheten avtar med åldern
men sträcker sig oftast till ca fem år.
Det finns skillnader mellan olika raser
och hur ofta kaninerna använts i avel,
hur stora och hur många kullar de fått.

Den vilda kaninen
Vildkaninen trivs i kulliga och sandiga
områden med låg buskvegetation och
lever gärna tätt tillsammans i stora
kolonier.
De föredrar torra områden med
unga tallbestånd som är platser där de
lätt finner skydd och gömställen.
Inom dess områden anlägger de tämligen enkla bon på lämpliga, helst soliga, torra ställen.
Varje kaninpar har ett eget gångsystem med en bokammare djupt ner i
marken där ingen annan kanin tillåts
komma in. Gångarna är så smala att
kaninerna nätt och jämt kommer fram
genom dem.

Det finns vissa gångar som mynnar
till andra kaninpars gångsystem och
dessa används gemensamt.
Kaninen lever gömd nere i sltt bo
nästan hela dagen, om det inte finns
täta skyddande buskbestånd utanför.
På kvällen beger den sig försiktigt ut,
men den lyssnar och vädrar noga innan den lämnar boet. Märker den något
som kan tolkas som fara, varnar den
övriga djur genom att stampa kraftigt
med bakbenen i marken, vilket leder
till att alla andra kaniner snabbt skyndar tillbaka till sina bon.
Ungarna föds nakna och blinda nere
i kammaren. Modern vårdar sina ungar mycket väl. Hon täpper noga till utgången när hon lämnar boet.
Ungarna börjar få päls på tredje
dygnet samt öppnar ögonen efter ca 11
dygn. De lämnar försiktigt bokammaren och kommer upp ur boet vid ca tre
veckors ålder. Honan vakar noga över
dem och vid minsta tecken på fara
stampar hon varnande i marken och
ungarna skyndar omedelbart tillbaka
ner i kammaren. Inom kaninkolonin
råder sträng hieraki. Äldsta hanen har

Vildkaninen trivs i kulliga och sandiga områden med låg buskvegetation.

högsta rang. De yngre kaninerna visar
stor respekt för honom och de äldre
honorna.

Tamkaniner
Livsvillkoren för tamkaniner skiljer
sig väsentligt från vildkaniners. Kaninerna bor en och en i burar.
Det är endast hona med ungar och
ungdjur som kan vara tillsammans de
första månaderna.
Redan vid två månaders ålder skiljer man ungarna från honan. Vid tre
- fyra månaders ålder, beroende på ras,
skiljer man ungarna från varandra.
Hanar måste sättas måste sättas en
och en då de blir könsmogna vid denna
ålder (varierar lite med ras) och börjar
slåss. De kan skada varandra mycket
illa, ofta försöker de rent av kastrera
varandra.
Honor kan bo tillsammans längre,

men det är risk för slagsmål i samband
med könsmognaden. En dominant
hona kan undertrycka och terrorisera
andra honor. Skall honorna bli utställningsdjur som vuxna, bör man sätta
dem i enskilda fack vid fyra - fem månaders ålder för att de i lugn och ro,
utan risk för skador, skall utvecklas på
bästa sätt.
Kaniner uppskattar inte andra djurs
sällskap, även om det finns de som
trivs bra tillsammans med lugna hundar, katter och marsvin.

Kaninens välbefinnande
Kaninerna är vad man kallar ”nattdjur”. De är mest aktiva i gryningen
och skymningen samt till en del under
natten medan de mest sitter och sover
på dagen. Deras krav på belysning är
därför förhållandevis litet. För stark belysning kan störa deras välbefinnande.

Bedömning av raskaniner

Kaniner som hobby!
Om du har köpt en raskanin med
stamtavla skall den ha en av förbundet godkänd stamtavla, den är beviset
på att din kanin verkligen är renrasig. Den enda godkända stamtavlan är
den som är utfärdad av Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. Den
har en vattenstämpel med förbundets
logga.
Din kanin skall vara märkt med
minst tre tatuerade siffror i vänster
öra. Den främre siffran anger födelseår, de följande siffrorna kaninens
identitetsnummer. Denna sifferkombination skall överensstämma med det
som är angivet på din kanins stamtavla. Den skall också ha ett uppfödarnummer i sitt högra öra. Föräldrar och
släktingar skall vara stambokförda,
detta återges på stamtavlan.

Stamtavlan är en värdehandling
som skall följa kaninen livet ut.

Avel och utställning
Att föda upp och ställa ut kaniner är
en otroligt härlig hobby för alla som
gillar djur. Om du är intresserad av
djur och gillar avel och att tävla så är
detta absolut något för dig! Kaninavel
är en hobby för alla åldrar och kön,
medlemmarna i Sveriges Kaninavelsförening är allt från 7 år till över 80 år.
Som kaninuppfödare har man alltid
något att se fram emot; på våren föds
alla söta kaninungar, och under sommar och höst ska man avgöra vilka
man ska ha kvar och tävla med/ställa
ut. Sen är det otroligt spännande att se
vad de egenuppfödda kaninerna får för
poäng under hösten/vntern!

Vy över utställningsburar på en kaninutställning

Bli medlem i Kaninavelsföreningen!
Om du vill ha ytterligare råd och tips om kaninhobbyn välkomnar vi dig varmt som medlem i Sveriges Kaninavelsföreningars Riksförbund. Din uppfödare informerar dig om hur
du blir medlem i förbundet, annars kan du besöka www.skaf.info för mer information.

Som medlem har du:
• Rätt att ställa ut kaniner
• Rätt att stambokföra kaniner
• Rätt att skriva ut stamtavlor på
eventuella ungar som föds hos dig.

Du får också:
• Medlemstidningen Kaninuppfödaren som kommer med 8 nummer
per år. I den står allt som händer i
hela Sverige, annonser för utställningar och mycket mer.
• Möjlighet att gå kurser i kaninlära
• Gratis goda råd och tips om kaninhållning
Dessutom får du lära känna trevliga
människor med samma intresse.

www.skaf.info

Checklista inför kaninköpet

det är dags att
Frågor du måste ha svar på INNAN
köpa kanin:
Är jag beredd på att ta hand om en

kanin i 10 år framöver?

r icke
Vilken ras vill jag ha? Renrasig elle
Vill jag kunna ställa ut kaninen på

renrasig?

utställningar?

Vill jag ha en eller flera kaniner?
Vilket/vilka kön vill jag ha?
Hur ska den bo? Inne? ute? Hur stor

bur skall den ha?

Hur ska jag transportera kaninen på

bästa sätt?

Vad äter kaninen?
Vad ska den ha för strö i buren?
Vad händer om kaninen blir sjuk?
r bort?

Vad gör jag med kaninen om vi rese

frågorna, läs
För att komma fram till svaren på
du kontakdetta häfte, helst i lugn och ro innan
tar en uppfödare.

