
Grattis till er nya familjemedlem!

Ni har fått med er Rabbfor kraftfoder som
ges 1 msk dag samt så ska kaninen ha fri
tillgång till hö och rent vatten samt grenar
att gnaga på. Låt kaninen få acklimatisera
sig till sin nya miljö i lugn och ro ett par
dagar innan ni börjar umgås och aktivera
den.

Kaninkolonin

Två honor kan bo tillsammans, likaså en
hona och en kastrerad hane. syskon
funkar bäst, men jag har satt ihop ex. en
Angorahona med en Fransk vädurshona
och de är som ler och långhalm. De sov i
en hög och putsade varandra. Även en
dvärgras kan fungera med en jätteras.Två
hanar kan ej bo ihop, då de kan börja
slåss våldsamt och försöka kastrera
varandra. Det kan bli riktigt blodbad. Två
honor kan ryka ihop rejält också, så ibland
är enda lösningen att låta dem bo en och
en, men med galler emellan. Håller en
kaniner på lösdrift, så fungerar det oftast
bra med en flock honor, ev en kastrerad
hane.
Enligt lag rekommenderas det att kaniner
inte hållas ensamma, men ha koll på att
de mår bra tillsammans. En ranglåg kanin
kan må dåligt att att bli ständigt
trakasserad av de andra. I det vilda kan
de behöva en intergritetszon upp till 15 m
från varandra. När det funkar som bäst,
kan de ligga och sova i högar, tvätta
varandra och leva ett fridfullt koloniliv.
Bor de på lösdrift, vill var och en ha ett
eget krypin, en låda eller tunnel eller t.o.m
en håla de grävt själv ( obs, att de kan
gräva sig ut)

Jag vill nog påstå att det är läkande terapi
att vistas i en gosig kaninflock, höra deras
tuggande och klappa dem.
Ihopsättning av kaniner är ett kapitel för
sig, som jag hänvisar till boken Sanningen
om kaniner.

Kaninens bostad

Kaniner kan bo både ute och inne. Det går
dock inte flytta ut en kanin mitt i vintern.
Det är lämpligast med dvärgraser om de
ska bo inne i bostaden, men det finns
även de som har frigående jätteraser
inomhus. Kaniner kan hållas i fackburar
eller i lösdrifter utomhus eller i stall. Stallet
ska vara dragfritt och väl ventilerat.
Fackburar bör vara upphöjda minst 50 cm
från marken. Måtten för burarna finns på
jordbruksverkets hemsida, jag har dock
större än så. Exempel minsta mått för
Fransk vädurshona med kull:  1 kvm,
kortaste sidan 0,7 m, höjd 0,8 m.
Jag tycker det är lämpligt med minsta mått
140x80x80. Ju större desto bättre alt.
rasthagar där de kan turas om att springa
av sig, gräva m.m. Det är bra för deras
muskler, hälsa samt väldigt kul att se en
lycklig nine! Tycker barnen det är kul att
rasta och hoppa med dem i sele så se
bara till att skaffa en sele där fästet sitter i
ryggbandet, inte halsbandsdelen.
Nätgolv är inte tillåtet annat än på en
betesbur som står direkt på marken.
Sitthylla ska finnas i varje bur.
Lämpligt burmaterial är  icke impregnerat
virke och  putsnät som är hållbarare än
hönsnät. Golvet kan målas med
ladugårdslack. Lämpligt strö är spån och



halm men en del tycker även att
stallpellets funkar bra.
Koppar i plast att hänga på burens galler
är praktiskt, och flera behöver finnas för
kraftfoder och för att kunna bytas då
vattnet fryser på vintern. Vattenautomater
som är påfyllbara genom att bara öppna
ett lock, är mest arbetsbesparande och
hygieniskt. Jag diskar alla automater och
koppar en gång/månad, eller om de blir
smutsiga, tidigare än så. Det är bättre att
förebygga sjukdomar hos kaninen med
god hygien istället för att kaninen ska
drabbas av diverse magproblem, parasiter
m.m  som lättare uppkommer pga dålig
skötsel.

Foder

Fri tillgång till hö och friskt vatten ska alltid
finnas. Är det minusgrader, ska de ha
vatten minst två ggr/dag. Gnaggrenar av
ex Rönn,Lönn och äpple är bra för
tänderna. Ge ej grenar från körsbär och
plommon samt björk på våren. Under
vintern ger jag morot också.
Kaniner är känsliga för foderbyten  och
grönfoder ska introduceras långsamt. Ex.
räcker det med något enstaka
maskrosblad, några dagar i sträck. Håll
koll på bajset, blir kulorna till kladd, så ge
bara hö till magen mår bättre.
När magen är van vid grönfoder, ger jag
det hela sommaren samt fri tillgång till sly
för tändernas skull. Att gå över från
grönfoder till hö, är mer odramatiskt.
Det finns en mängd nyttiga örter att ge
kaninen, ex. är Persilja bra för kaniner en
vill ha i brunst, Hallonblad till nyförlösta
och digivande och torkad nässla
innehåller mycket näring.
Godis för kaninen och som kan vara bra
för den magra kaninen är: Banan,
hårdbröd, jordgubbar, hallon, melon och

äpple. Det går även att ge lite solrosfrön
och havre i kraftfodret.
Jag brukar ge dem färsk ananas för att
lättare få ut päls från
matsmältningssystemet.
Ge ej ex. potatis- paprika-,
tomatblast,rabarberblad, vitlök, choklad,
ranunkelväxter (vitsippa) Mer om giftiga
växter står i de faktaböcker jag
rekommenderar.
Ge ej heller ex. blött gräsklipp och annat
som lätt ger gaser som ex. kål.

Hälsoförebyggande, sjukdomar och
avlivning

Det absolut bästa sättet att undvika
sjukdomar är att jobba förebyggande med
god hygien och omvårdnad av kaninen.
Men ibland blir de ändå sjuka eller
skadade.  Läs på allt som går om
sjukdomar så du är förberedd och lära
känna kaninerna så du ser om dess
beteende förändras. Speciellt om den
sitter och kurar och inte ätit på länge.
Magen måste hållas igång.
Vanligast är diarré som behandlas med
att endast ge hö och vatten. Blåbär och
blåbärsris kan hjälpa. Eller förstoppning
och trumsjuka. Förebygg genom försiktiga
foderbyten och väldig långsam
introduktion av grönfoder. Ungar är
speciellt känsliga. Diarré kan även bero på
parasiter som coccidier och då kan en ta
bajsprover med hjälp av ett set en köper
på kollamasken.nu
Så finns det (än så länge bara södra
Sverige) de extremt smittsamma och
dödliga RHDV2(Kaningulsot)  och
Myxomatos (Kaninpest) . Speciellt RHDV2
är mycket smittsam, ger en dramatisk död
och viruset lever kvar på gården i
åtminstone tre månader. Hela
besättningen kan vara utplånad inom ett
par dagar. Misstänker du någon av dessa



smittor, så kontakta  SVA*, de vill gärna
veta var misstänkt smitta finns, även om
en inte är skyldig att rapportera detta. Jag
skulle dock kosta på mig att skicka in en
avliden kanin till SVA*. Dock anser jag att
vaccin inte är en lösning för mig, det
måste var och en få avgöra själv. Har en
drabbats av RHDV2, Isolera besättningen,
samt sanera och besök inte andra
besättningar med kaniner då det smittar
via kläder och skor . Mitt råd är att läsa på
om hur du skyddar dina kaniner från
diverse sjukdomar och parasiter samt har
ett litet husapotek med ex. Critical care
samt en doseringsspruta så det går att ge
flytande, Minifoam mot gaser i magen,
paraffinolja mot förstoppning och
blodstoppulver. Jag använder själv gärna
örter som, ex. Groblad för sårläkning,
Röllekatinktur som blodstopp och
kamomillinfusion för ögontvätt .

Beteende

Förutom det jag tagit upp tidigare om
kaninen som kolonidjur, så finns det några
beteenden värda att ta upp, det är trevligt
att lära känna sina husdjur och förstå vad
de har för behov. Kaniner lever i det vilda i
bohålor, så den ska alltid ha chans att
gömma sig om den blir rädd. Är de i chock
p.g.a rädsla,, så bör man flytta den till ett
mörkt och tyst ställe till den äter och bajsar
igen. En ständigt stressad kanin får också
sämre immunförsvar (precis som oss
människor)
Kaniner är bytesdjur och visar sällan att de
är sjuka eller ha ont, så det gäller att vara
uppmärksam.
Stampar= Varning! Eller så är den onöjd,
kanske inte fått sin pellets i tid.
Brummar= Uppvaktning (oftast hane, men
jag har hört honor brumma också) oftast i

kombi med att den springer runt, runt den
är kär i.
Morrar= Vaktar sitt revir/mat/ungar,
betyder; Stick! Nästa steg kan vara att den
biter. Ofta i kombi med ett utfall ,
bakåtstrukna öron och slår med
framtassarna.
Skriker= Panik och/eller stark smärta,
dödsångest
Honor som rider på varandra är antingen
brunstiga eller gör upp om rang.
Undergivna eller rädda kaniner ligger platt
med bakåtstrukna öron (som för att göra
sig så osynlig som möjligt) Men är det i
samband med kelstund, så vill de bara bli
klappade. Väl hanterade kaniner blir inte
så stressade då det är dags för ex.
kloklippning.

Länkar
Om du vill veta mer så rekommenderar jag
följande länkar och litteratur.

https://kaningenetik.weebly.com/

http://kaninmagazinet.se/

Jordbruksverket har olika skrifter för
kaninen som sällskaps och
produktionsdjur. Jag kan inte svara på var
gränsen går för oss självhushållare.

Sällskap
http://www.jordbruksverket.se/amnesomra
den/djur/olikaslagsdjur/kaninersomsallska
psdjur.4.62af51191240430af4d80002643.
html

Burbyggen
https://www.facebook.com/groups/161057
2849270410/

https://kaningenetik.weebly.com/
http://kaninmagazinet.se/
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Litteratur

Stora kaninboken, Åke Johansson
Sanningen om kaniner, Mikaela Käll, Malin
Hultman

Förkortningar

*SVA; Statens veterinärmedicinska anstalt

Text och foto: Anette Korpmild,
Backtimjans kaniner


