
För den nyblivna kaninägaren
Grattis till din nya kanin! I detta informationsblad finner du mycket nyttig information om kaniner och deras
skötsel och behov. Skulle det finnas några oklarheter är du varmt välkommen att kontakta mig så ska jag 
försöka besvara dina frågor på bästa sätt.

Bur
En dvärgvädurs bur måste vara minst 0,5m2 för att uppfylla jordbruksverkets minimum krav. Det betyder att 
kortaste sidan får vara minst 50cm och höjden får minst vara 50cm hög, då får vi en bur på 50x50x100cm 
vilket inte är speciellt stort för en kanin. Har du möjlighet till större utrymme till din kanin så är det alltid att 
föredra. 

Det finns en hel del bottenmaterial att välja mellan men vanligaste är spån eller/och halm. Tänk på att fylla 
upp lagom med bottenmaterial i buren så att det blir mjukt för kaninen att gå på för att skona tassarna. Inred 
gärna buren så att din kanin har lite aktivering i buren, det kan vara små kryp-in och annat som gör miljön 
intressant. Tänk även på att det är lag på att kaninen ska ha någon form av sitthylla i buren som den kan 
hoppa upp på, detta kan vara i form av ett hus den kan sitta på. Sitthyllan skall vara så pass stor att kaninen 
utan problem får plats att sitta på den. Ju roligare och mer du inreder kaninens bur med roliga intressanta 
grejer för kaninen ju mer tillfredsställd kanin kommer du få. Kaniner uppskattar kryp-in, tunnlar, pinnar och 
annat gnagmaterial. De mesta kan du hitta ute i naturen och bara fantasin sätter gränser.

För att göra det enklare för dig själv kan du ställa in en ”toalett” i buren, det gör det enklare för dig att städa 
och hålla rent. Du lär märka efter ett par dagar var kaninen väljer att göra sina behov, då sätter du helt enkelt 
in en toalett i den hörnan. Toaletter finns att köpa i de flesta djuraffärer finns speciellt för kaniner men även 
en vanlig kattlåda fungerar. 

Försök hålla buren så ren som möjligt för att slippa lukt från kaninens avföring och urin. Buren bör städas 
minst 1-2ggr i veckan för att kaninen ska leva i en så fräsch miljö som möjligt. 

Tänk även på att kaninen inte är gjord enbart för att sitta i bur. Kaniner är ett väldigt aktivt djur i vilt tillstånd
och kräver därför aktivering och stimulans för att må så bra som möjligt. Låt din kanin få komma ur sin bur 
och rasta av sig så ofta som möjligt. Någon form av hage utomhus brukar vara väldigt uppskattat från 
kaninens sida, du kan t.ex. enkelt bygga en hage av kompostgaller om du vill ha en hage som kan flyttas och 
tas undan enkelt. Att gå med sin kanin är även ett väldigt bra sätt att aktivera den på, då kommer den 
samtidigt ut och får se sig omkring och upptäcka nya saker. Du bör dock inte gå med din kanin i koppel för 
ens den är minst 3 månader för att skelett och kropp ska hinna växa till sig. Kaninhoppning och 
klickerträning är också en bra träningsform som är uppskattad av många kaniner och även många ägare!

Foder
Kaninens huvudföda består huvudsakligen av grovfoder, dvs hö. Du måste alltid se till att din kanin har 
tillgång till friskt hö då kaninen behöver bland annat hö för att kunna slipa ner sina tänder. En kanins tänder 
slutar aldrig växa utan dem fortsätter växa under hela kaninens livstid. Får kaninen inte möjlighet att slipa 
ner sina tänder kommer den få allvarliga problem med tänderna som tyvärr oftast leder till döden.

Tänk på att kaninens mage är väldigt känslig för foderbyten och andra saker som kaninen inte är van vid att 
äta. Det är därför väldigt viktigt att man försiktigt vänjer kaninen vid nytt foder eller t.ex. färsk föda. Grenar 
av olika slag brukar vara otroligt populärt hos kaninerna och ger dem även möjlighet att slipa ner sina tänder.
Grenar från olika trädslag brukar uppskattas så som äppelträd, bok, lönn, rönn, asp etc. tänk dock på att 
kaninen inte själv vet vad som är giftigt utan litar på att du håller koll på detta.

Pellets ges endast dom tillskott för kaninen. Det ges enbart en gång om dagen, oftast på kvällen. Man får 
reglera mängden lite efter hullet på kaninen men vanligaste är ½ dl till en dvärgvädur, har man en kraftigare 
kanin kan man dra ner lite och har man en tunnare kanin kan man ge lite mer. Det är även viktigt att pelletsen
är av god kvalité, gnagarblandningar som finns att köpa i djuraffärer ska man absolut inte köpa. Dessa 
blandningar innehåller extremt mycket socker och fett som inte är bra för kaninen, det skulle vara som om vi 
åt godis till frukost varje dag. Ren pellets av god kvalité ska man sikta in sig på, det finns massvis med bra 
foder till kaniner.



Hantering & levnad
När du hanterar din kanin ska du vara lugn och varsam, skrik och häftiga rörelser skrämmer kaninen. Innan 
du plockar upp din kanin är det viktigt att du gör den medveten om att du är där, prata gärna med den och låt 
den nosa på dig. När du ska bära din kanin är det viktigt du håller den rätt, ta en hand runt bröstkorgen och 
en hand under rumpan. Håll den tätt mot kroppen vilande mot ena armen, på detta sättet får du en lugnare 
kanin att bära. Kaniner kan bli ”höjdrädda” om man inte ger den stöd när man håller i den därför är det 
viktigt att från början bära rätt och hantera kaninen försiktigt för att få en så trevlig kanin som möjligt. 
Man får aldrig lyfta en kanin i enbart öron eller nackskinn, då skadar man kaninen.

Kaninen behöver daglig tillsyn och omsorg, bor kaninen ensam är det extra viktigt att ge den uppmärksamhet
för att den ska känna sig delaktig i familjen. 

Funderar du på att skaffa sällskap till din kanin är det väldigt viktigt att tänka ut vad man ska köpa, det är 
också viktigt att man har en nödlösning i form av en till bur om kaninerna inte skulle fungera ihop. Alla 
kaniner trivs inte med sällskap, men förutsättningarna till att det ska gå bra blir bättre ju större bur du har. 
Hane + hane går oftast inte ihop, de slåss oftast till blodigt slagsmål och ibland rent av kastrerar varandra. 
Hona + hona passar bättre, försök då se till att honorna kommer från samma uppfödare och är ungefär 
jämngamla så dem har någorlunda gemenskap. Hona + hane är idealet men då får man ungar hela tiden, 
därför är det bäst om man kastrerar hanen (och gärna honan också!) för att slippa detta. 

Sätter du ihop en vuxen kanin med en unge är det viktigt att tänka på att ungarna växer och med uppväxt 
kommer även könsmognad som kan förändra kaninens beteende en del, därför är det då extra viktigt att se till
att kaninparet fortsätter fungera bra. Väljer du att köpa två kaniner som aldrig träffats är det viktigt att låta 
kaninerna mötas på en helt neutral plats som ingen av kaninerna har varit på. Det är för att ingen av 
kaninerna ska mötas i varandras revir så att inte bråk uppstår pga det. Behöver du mer råd om ihopsättning så
hör av dig!

Viktigt att tänka på är också att kaninen är ett flyktdjur vilket gör dem till bytesdjur. Därför är dem väldigt 
noga med att inte visa sig sårbar för andra. Detta betyder att kaninen sällan visar att den inte mår bra eller har
ont, därför är det extra viktigt att du som ägare varje dag känner igenom och kollar av kaninen och ser så att 
allt verkar vara som det ska.

Klorna klipps minst en gång varannan månad eller oftare vid behov. Lättast är att lägga kaninen på rygg i ditt
knä mellan dina ben. Du ser pulpan (den rödfärgade grejen som sticker ut inne i klon) ganska tydligt och du 
ska klippa av några mm ifrån den. Klippan i pulpan har man klippt för långt in och få kommer det att börja 
blöda från klon, skulle det mot förmodan hända är det bra att ha blod-stopp hemma som man duttar på klon. 
Blod-stopp köper du i en vanlig djuraffärer, känner du dig osäker på kloklippning hjälper även djuraffärer 
oftast till med detta. Du är även varmt välkommen hit med din kanin så hjälper jag dig. 

Tips på bra länkar för kaninägaren:
www.kaninmagazinet.se
www.kanin.ifokus.se
www.hbgkf.com 
www.skaf.info
www.skhrf.com 

http://www.skhrf.com/
http://www.skaf.info/
http://www.hbgkf.com/
http://www.kanin.ifokus.se/
http://www.kaninmagazinet.se/

