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Et liv med
KANINER
Kaniner er skønne dyr. Jeg nyder deres ro og
overvågenhed. Men også deres utrættelige nysgerrighed, der gang på gang sender dem afsted
på eventyr.
Hektor slænger sig dovent i sofaen. Emma
graver ude i rosenbedet. Alba går og nipper
af krydderurterne på terrassen. Benjamin har
væltet vasketøjskurven. Livet med kaniner bliver
aldrig kedeligt.
Tiden hvor kaniner sad i bur er bag os. I dag tager kaniner aktivt del i vores hverdag. De sætter
pris på vores selskab, men allermest sætter de
pris på hinanden. De ligger og putter sammen i
timevis og de tager på eventyr i haven, hvor de
leger og graver og gumler.
Kaniner adskiller sig meget
fra andre kæledyr. De har helt
særlige behov for ro, håndtering, kost, pleje og aktivering.
Vi håber, at denne guide kan
besvare nogle af de spørgsmål,
som naturligt trænger sig på, når
man åbner sit hjem for kaniner.
Vi ønsker dig og dine kaniner en
masse hop og glæde.
- Rasmus Nielsen, formand i Kaninværnet

PLADS, PLADS OG ATTER PLADS
Rigtig mange kaninejere vælger at droppe
burene. Ligesom vores hunde og katte, har
kaniner behov for at kunne løbe og bevæge
sig frit. I naturen bevæger kaniner sig meget
i løbet af dagen. De leder efter mad, graver
huler og leger med hinanden. Jo mere kaninerne kan udleve deres naturlige adfærd, des
sundere og gladere er de.
Kaniner i bur vil ofte udvise passiv eller
aggressiv adfærd over manglen på plads og
aktivering. Modsat vil frihed og aktivering
hjælpe med at holde dine kaniner sunde og
glade.

Er du klar til
KANINER?
BØRN

PENGE

TID

Kaniner er byttedyr. De bliver ofte skræmte af høje
lyde og hurtige bevægelser. Samtidig bør kaniner
ikke løftes, med mindre det er nødvendigt. Nogle
kaniner vil gerne nusses, men en del vil helst være
fri. Det er vigtigt, at lære børnene at respektere
kaninernes grænser, hvis man ønsker børn og
kaniner sammen.
Kaninen er et dyrt kæledyr. Du får udgifter
til hø, foder, træpiller til toiletbakken samt
aktivering. Dertil skal du lægge udgifter
til forsikring og dyrlæge. Får du en kanin
med mave- eller tandproblemer, kan
det være nødvendigt med regelmæssige
dyrlægebesøg.
Kaniner kræver tid. Der skal gøres
rent efter dem hver dag og du skal
samtidig bruge tid på aktivering og
evt. pleje og nus. Husk på, at kaniner
let bliver over 10 år.

Kaniner og rovdyr er sjældent gode venner. Hvis
kaninen vokser op sammen med en hund eller
kat, vil de kunne lære at acceptere hinanden.
Men har du allerede hund eller kat, vil kaniner
som udgangspunkt ikke være en god tilføjelse.

Dit hjem skal kaninsikres, før
dine kaniner flytter ind. Ledninger skal fjernes og steder
hvor der ikke må komme
kaniner skal spærres af. Derudover skal du gøre plads
til kaninernes toiletbakke,
høhæk, huler og tuneller. Og
hvad med haven? Måske skal
hegnet sikres med volierenet.
Giftige planter skal flyttes eller
hegnes ind.

Har du en kyndig kaninsitter?
Kaniner skjuler sygdom rigtig
godt og det kræver en erfaren
person, at spotte sygdom og
handle i tide.

ROVDYR

BOLIG

FERIE

Hvorfor
ADOPTERE?
Rigtig mange kaniner bliver hvert år indleveret
på et internat i Danmark. Når du vælger kaniner fra et internat, er du med til at give hjemløse
kaniner et hjem og en fremtid.

NEUTRALISERING
Mange kaniner der formidles videre gennem internater er allerede neutraliserede. Neutralisering er
nødvendig for alle kaniner uanset køn og antal. På
den måde undgås hormonel adfærd og følgesygdomme fx kræft. At skulle igennem en operation
som ny kaninejer, kan være vanskelig.
SAMMENSÆTNING
På internater kan du finde kaniner der allerede går
sammen i par eller mindre flokke. På den måde
slipper du for selv at skulle sammensætte kaniner,
hvilket kan være en meget svær og tidskrævende
proces. Kaniner er meget territorielle og vil ofte
slås med hinanden. Det kan være voldsomt og de
kan gøre stor skade på hinanden.

DERFOR SKAL DU ADOPTERE EN MODEN KANIN
• Unge kaniner kan være en stor mundfuld. De skal først lære
at bruge toiletbakke og kræver ekstra meget aktivering,
hvis ikke det skal gå ud over paneler, tapet og bordben.
• Kaniner har forskellige personligheder og de kan ændre
sig meget i de første leveår. Ønsker du at kende kaninens
endelige personlighed, skal du vælge en voksen kanin.
• Med den rette kost samt masser af plads og kærlighed, kan
kaniner let blive over 10 år. Du vil derfor have mange gode
år med dine kaniner, selv hvis de har nogle år på bagen.

Hvilke
KANINER?
Kaniner er meget forskellige, både i udseende og personlighed. Men personligheden er vigtigst. Snak med
dit lokale internat, så i sammen kan finde frem til de
helt rigtige kaniner for dig.

Vi faldt over Bella på Roskilde Internats hjemmeside tilbage i december 2016. Vi var ikke på udkig
efter endnu en kanin, da vi allerede havde vores duo
bestående af Birger og Grethe. Men da vi så, at hun
ville fylde 10 år om en måned, besluttede vi os alligevel for at besøge hende. Vi faldt fuldstændig pladask for hende og hendes smittende livsenergi. Hun
virkede på ingen måder gammel eller træt, nærmere
tværtimod. Vi besluttede os med det samme for at
adoptere hende. I dag, næsten 3 år senere, er hun
stadig ligeså glad og frisk, som den dag vi adopterede hende. Hun nyder pensionisttilværelsen til fulde
som en del af vores frikanin-trio. Intet tyder på, at
hun er klar til at forlade os foreløbigt - heldigvis.
- Mie og Nicolai

HVILKE FORHOLD KAN DU TILBYDE
Har du en lille bolig, vil en mindre race være en god
løsning. Er det første gang du har kaniner, bør de ikke
være for unge. Nogle kaniner vil gerne kæle, andre vil
ikke. Nogle kræver stor pelspleje. Nogle kræver megen aktivering, hvor adgang til have vil være en fordel. De har alle forskellige personligheder og alle har
de deres helt særlige charme.
KANINER BLOMSTRER OP
Vær ikke bange for at adoptere en sky kanin. Mange
kaniner har haft en hård start på livet som burkaniner
og tiden på internat kan også være stressende. Giv
dem plads, ro og kærlighed og du vil se dem blomstre
op.
ALTID FLERE KANINER
Kaniner bør ikke gå alene. De er meget sociale og har
brug for en eller flere kaninvenner omkring sig. De
går på opdagelse sammen og finder tryghed i hinanden. Ofte vil det være muligt, at finde allerede sammenførte par på internaterne.

BONDING AF KANINER
Det kan være vanskeligt at sætte to fremmede
kaniner sammen (bonding). Det skyldes, at kaniner er meget territorielle og derfor hurtigt kommer op at slås. Det kan gå meget voldsomt for sig
og kaninerne kan pådrage sig betydelige skader.
Hvis du ikke har erfaring med at bonde, er det
vigtigt, at du bonder sammen med en erfaren
person.
Kaninerne skal være neutraliserede og hormonfri, dvs. der skal gå mindst 6 uger efter neutralisering. Under en bonding mødes kaninerne
dagligt på et neutralt område. Bondingen kan
tage fra nogle få uger op til flere måneder.
Det er ikke altid en bonding lykkedes og det er
derfor vigtigt, at du har en plan for kaninerne,
hvis det viser sig, de ikke kan gå sammen.

Kaniner
UDENFOR

Fordelen ved at have kaniner udenfor er, at det er
nemt at give dem masser af plads og aktivering. En
af ulemperne er, at du får sværere ved fx at opdage
sygdomstegn, da du ikke er så tæt på dem.
Følgende forhold skal du være opmærksom på, når
du har kanin udenfor:
• At de er sikrede mod rovdyr.
• At de kan holde varmen.
• At de har god plads og aktivering.
• At de altid har adgang til vand og hø samt læ/
skygge.
• At de altid er mindst to (neutraliserede) kaniner.
En god løsning er at lave en helt lukket voliere
eller fx bruge en stor hønsegård. Vær sikker på,
at der ikke er nogle huller i volieren større end et
hønseæg (så måren holdes ude). Du kan vælge at
lave en indhegning eller fold i forlængelse af volieren, hvor kaninerne kan gå i dagtimerne. Kaninerne
skal altid have adgang til volieren. Inde i volieren
skal kaninerne have et frostfrit hus/skur, hvor de
kan søge hen når temperaturen falder.
Sørg for at der er gemmesteder og muligheder for
læ, både i volieren og i folden.

Kaninernes
BASE

Det er vigtigt, at forberede sig godt, allerede
inden kaninerne kommer til sit nye hjem. Lav en
base til dem et sted i din bolig. Basen skal indeholde en toiletbakke, vandskål samt nogle gemmesteder. Det er også vigtigt med et skridsikkert
underlag. Der skal ikke nødvendigvis hegn omkring. Det er dog vigtigt, at alle i huset respekterer, at det er kaninernes base og der går man ikke
ind, med mindre det er nødvendigt.
I starten vil dine kaniner have brug for ro og fred
til at vende sig til de nye omgivelser. Der er mange
nye lyde og lugte, de skal lære at kende. Giv dem
tid til at finde sig på plads. Det kan tage fra nogle
få dage op til en måned.
Efter noget tid vil dine kaniner begynde at vise
interesse for resten af din bolig og besøge dig
rundt om i hjemmet. Hvor hurtigt og hvor meget
kaninerne indtager af din bolig afhænger af deres
personlighed, men kaniner er som udgangspunkt
meget nysgerrige og vil sjældent lade et rum være
uudforsket. Løft aldrig dine kaniner, med mindre
det er meget nødvendigt. Læg dig i stedet på
gulvet og mød dem i øjenhøjde. Det vil skabe et
stærkt og tillidsfuldt bånd imellem jer.

KANINPLEJE
KLØER
Kaninernes kløer vokser hele tiden. Men som huskanin, kan det være svært, at få dem slidt naturligt
ned. Derfor skal de klippes ca. hver 4.-6. uge. Brug
en negleklipper til katte. Har dine kaniner mørke
negle, kan det være svært at se blodåren. Brug
evt. en lygte til at lyse bag neglen.
BISSER
Kaniners tænder vokser hele livet. De bliver slidt
naturligt ned, når kaninen spiser hø og græs.
Når du har kaninen oppe, kan du selv tjekke om
fortænderne er for lange/skæve. De bagerste
tænder skal du have hjælp af din dyrlæge, for at
tjekke.
PELSPLEJE
Nogle kaniner har lang pels, hvilket kræver ekstra
meget pleje og klipning vil være nødvendig. Hvor
kompliceret en opgave det er, afhænger meget af
kaninens sind. Langt de fleste kaniner har en kort
pels, der primært kræver pleje omkring fældning.
Kaniner fælder 2-4 gange om året. Pelsen kan
skabe forstoppelse i kaninernes tarme, så det er
vigtigt, at de bliver børstet. På den måde fjernes
løse hår, så de ikke ender i kaninens mave. Forsøg
at gøre børstning til en god ting, fx ved at kombinere det med nus og godbider.

TOILETBAKKEN
Kaninernes toiletbakke bør skiftes et par gange om ugen. Du kan
bruge en almindelig kattebakke eller en burbund. Læg en avis
nederst i bakken og læg herefter en bund af træpiller kaniner tåler ikke kattegrus. Øverst lægger du lidt hø eller halm, da
træpillerne ikke er rare at sidde på. Sørg for at kaninerne har en
høhæk eller lignende i forbindelse med toiletbakken, da de rigtig
gerne vil spise, mens de er på toilettet.

Kaniner og
SYGDOM
Du bør være meget opmærksom på dine kaniners adfærd. Kaniner er virkelig gode til at skjule
smerte og sygdom. Når det kommer til kaniner
og sygdom, skal man handle hurtigt. Hellere
tage én gang for meget til dyrlægen, end én
gang for lidt.

ETABLER NOGLE GODE RUTINER
OMKRING DINE KANINER
• Lad aldrig dine kaniner være alene mere end
10 timer.
• Sørg for at se dem spise inden du fx tager
på arbejde eller går i seng. Har en kanin ikke
spist i 12 timer, er det meget alvorligt og
dyrlægebesøg er nødvendigt.
• Hav nogle faste tider på dagen til mad og
ture i haven. På den måde vil du hurtigt opdage, hvis de ændrer adfærd.
• Giv nogenlunde den samme mængde foderpiller, grønt, hø og vand hver dag. Så har
du overblik over, hvor meget der bliver spist.

NÅR TUREN GÅR TIL DYRLÆGEN!
Tag alle dine kaniner med, så lugter de ens bagefter
og de giver hinanden tryghed.
Det er en stor hjælp, hvis du ved hvad, hvornår og
hvor meget kaninen har spist. Billeder og video kan
hjælpe dyrlægen med at forstå kaninens adfærd.
Medbring gerne et skridsikkert underlag, da dyrlægens glatte bord kan være en udfordring for kaninen. Hvis kaninen skal løftes, så tilbyd at gøre det.
Kaninen er tryggest ved dig.
Hav gerne lidt godbidder med, men undgå at fylde
transporttasken op med hø, da det sviner meget.

HOLD GODT ØJE MED DINE KANINERS ADFÆRD
• Spiser og drikker de normalt? De fleste kaniner er
madglade og hvis interessen for mad pludselig forsvinder, er det ofte tegn på problemer med mave og
tarme.
• Er de fugtige omkring næse og øjne? Forkølelse
kræver behandling hos dyrlægen. Øjne der løber kan
være alt fra støvirritation til tandrødder der generer.
• Er pelsen pæn? ‘Skæl’ i pelsen kan være tegn på utøj.
Virker pelsen pjusket, kan kaninen være holdt op
med at pleje sig selv pga. smerter. Fældning kan gøre
pelsen pjusket og give ‘bare pletter’, hvilket er helt
normalt. Sørg for at børste forsigtigt og fjerne løse hår,
så de ikke ryger ned i kaninens mave.
• Virker kaninerne sløve? Måske er de bare trætte. Men
det kan også være et tegn på smerte. Hvis de ‘trygger
sig’ og samtidig ikke vil spise, er der noget galt.
• Ryster kaninen på hovedet, holder hovedet skævt eller
har manglende balance? Det kan være tegn på infektion og sygdom.
• Er der tis og afføring i pelsen? Kaniner er meget renlige og det vil være et tegn på sygdom, hvis pelsen er
beskidt.
• Ser pøllerne anderledes ud? Pøller skal helst være
store, runde og lyse. Små, mørke og deforme pøller er
tegn på problemer med mave og tarme.

Aktivering af
KANINER
Plads er ikke nok. Kaniner skal motiveres til at
bevæge sig. Det gør du ved at tilbyde dem forskellige former for aktivering. Gerne noget der lægger
sig op ad deres naturlige adfærd fx hoppe, grave,
spise og gnave.

• Lad dine kaniner komme en tur i haven. Lad
dem hoppe rundt og spise græs, grave huller
og undersøge haven fra top til tå. Tilpas tiden i
haven efter vejret. Sørg for at haven er kaninsikret.
• Gravekasser er god underholdning og motion.
Du kan bruge plastkasser, papkasser eller fx en
burbund. Som gravemateriale kan du bruge
sand eller grus.
• Kaniner elsker tuneller. Flyt rundt på dem en
gang imellem, så de hele tiden er spændende.
• Gem foderpiller, urter eller fx ærteflager
forskellige steder i din bolig. Gerne både oppe
og nede, så de virkelig får brugt kroppen.
• Kaniner elsker at gnave. Giv dem grene, papkasser, tæpper og fx kurve af pil eller søgræs.
• Foderbolde får kaninerne til at bevæge sig
mens de spiser. Der skal være mindst én foderbold til hver kanin.

Hvad spiser
KANINER?
Hø og græs indeholder rigtig mange fibre. De
er med til at holde deres mave og tarme igang
og samtidig slider det tænderne ned. Derfor
skal 80% af kaninernes kost bestå af hø og
græs. De skal gerne spise en bunke på størrelse
med dem selv hver dag. Hø skal være groft og
dufte friskt.

Kaniner elsker grønt. 15% af kaninens kost bør
være grøntsager, med tryk på grønt. Du kan
gå i haven og finde mælkebøtter, bøgegrene,
vejbred, roser, lavendel eller andre gode sager.
Om vinteren kan du bruge grønt fra køleskabet.
Det kan fx være romainsalat, urter eller bladselleri. Nogle grøntsager indeholder meget
sukker fx rodfrugter og rød peberfrugt. Lad kun
kaninerne få en lille smule af disse grøntsager.
4% af kaninernes daglige kost bør være foderpiller. De skal være ensartede og baseret på
græs. De indeholder gode vitaminer og fibre til
dine kaniner.
Den sidste 1% er slik. Det er fx banan, æble og
jordbær.

Vil du vide mere
om kaniner?

Du kan finde meget mere information på vores hjemmesider:
Kaninvaernet.dk
Kaninklubben.kaninvaernet.dk

STØT
KANINERNE
Meld dig ind i Kaninværnet og
vær med til at hjælpe kaninerne:
www.kaninvaernet.dk/shop

