Skötselråd för:

Kanin

(oryctolagus cuniculus)

*Ursprung* Den europeiska vildkaninen lever i olika biotyper (marker), men är vanligast i parker, på
ängar och liknande platser där de kan gräva gångar och bohålor. Vildkaninen lever i kolonier,
men de flesta honorna har en egen bohåla för sina ungar. Alla kaniner är s.k. grovfoder
ätare, d.v.s de äter gräs, örter, bark och grenar. Därför är tamkaninen beroende av tillgång
till bra hö. Från vildkaninen har tamkaninen avlats fram, och det finns en mängd olika raser.
De vanligaste raserna är Hermelin och Dvärgvädur.
Hermelin
Dvärgvädur
*Vikt
1,5 Kg
2,5 Kg
*Ålder
5-7 år ibland upp till 12 år.
*Könsmognad 3-5 månader.
*Dräktighet
30 dagar
*Antal Ungar 3-6 st
BUR:

När du väljer bur bör du tänka på att kaniner vill ha utrymme för ett bajshörn, en sovplats och en
matplats, dom kan bli stressade om burens storlek inte tillåter detta. En lämplig bur finner du hos din
zoobutik. Den minsta tillåtna burstorlek ska vara 100x 50 cm. Som underlag i buren finns särskilt strö
(Burspån). Låt buren stå på en plats där det är dragfritt och inte i direkt anslutning till en hastigt
öppnande dörr, vilket kan bli skrämmande för en liten kanin. Gärna i ett rum där ni vistas ofta.

MAT:

Det allra viktigaste att komma ihåg vad gäller utfodring av kaniner är att de är betande
djur, d.v.s. gräsätare. Oftast ersätter vi gräs med hö vilket är den viktigaste ingrediensen i
den dagliga utfodringen.
Hö, eller Gräs( på sommaren), ska alltså utgöra basen i kaninens foderstat.
Kraftfodret är en extratilldelning!

HÖ

En kanin kan gott och väl leva ett helt liv på enbart gräs och hö av god kvalité. Det är ingen risk att en
frisk kanin får näringsbrist av denna diet, tvärtom så mår de som allra bäst på denna enkla diet. Låt Dig
inte luras av kaninens vilja att äta mer och mer av godsaker och mindre och mindre av hö/gräs. Det är
Du som bestämmer vad din kanin skall äta! Om kaninen inte vill äta hö trots att inget annat serveras bör
veterinär uppsökas för kontroll.

Kraftfoder
Djuren ska alltid ha tillgång till kaninpellets och/eller kaninblandning och färskt vatten. En vuxen
dvärgkanin bör inte få mer än 0,5 - 1 dl foder om dagen av denna blandning. En kanin som har fri tillgång
till hö och får godis varje dag i form av knäckebröd, frukt och grönsaker och dessutom vistas i uppvärmt
utrymme kanske nästan inte behöver något kraftfoder alls.

Grönsaker
Om Din kanin inte är van att äta grönsaker, börja försiktigt med gröna bladiga grönsaker, och lägg till
en ny sort var 5-7 dag. Grönsaker som Du kan variera mellan är t ex morotsblast, betblast, maskrosblad
och maskrosblommor, kål, persilja, klöver, broccoli (inklusive blad), grön paprika, ärtbaljor (den flata
ätbara sorten), brysselkål, basilika, hallonblad, rädisor, spenat.

Godis/ Vitaminer
En liten mängd, ca 1 matsked per 2,5 kg kanin, av en av följande godsaker kan ges någon gång i veckan
men absolut inte dagligen. Jordgubbar, papaya, ananas, äpple, päron, melon, hallon, persika, päron eller
torrt fullkornsbröd. Undvik! Vi rekommenderar att Du helt undviker att ge: salta eller sockerrika
mellanmål, nötter, choklad, frukostflingor eller andra spannmålsprodukter som kakor och bröd (inte ens
knäckebröd är nyttigt för Din kanin men kan ges som godis).

VATTEN: Din kanin måste alltid ha tillgång till vatten och ska bytas varje dag.
*Skål En skål är ett måste vintertid, då vattnet fryser i flaska.
*Flaska Praktiskt och hygieniskt med flaska till din kanin, (Tänk på att fylla upp vatten ända upp annars kan
den stå och droppa.)

FÖRSTA VECKAN:
Stress Första veckan är det lämpligt att ge vatten i en skål så att det är lätt att dricka ge gärna tredubbel dos
vitaminer, det finns särskilda vitaminer för växande djur, detta hjälper mot stress.
Nykommen hem. Så har du då inhandlat din nya kanin, och du skall nu introducera din nya vän till familjen.
Det är mycket lätt att man förhastar sig när man kommer hem med den lilla. Man vill så hemskt gärna hålla
på och gosa med den för att den är så söt och ser så ensam och övergiven ut. Gör inte det! Sätt den istället
i den nyinredda buren och låt den vara ifred! Den behöver detta! Inte nog med att den säkerligen nästan
nyss tagits från sin mamma, den har också fått byta allt som den kände till i sin värld mot något helt nytt.
Till och med maten. Låt kaninen få vänja sig med sin bur och mat i lugn och ro. Efter någon dag kan du låta
kaninen få börja nosa så smått på dig och omgivningen, men bara för korta stunder i taget. Låt kaninen få
hoppa ut och in i buren själv. Låt kaninburen få vara kaninens territorium där den får känna sig säker ifrån
dig och andra familjemedlemmar så lyft INTE ur den ur buren! Då kommer den bara att bli rädd för dig.
Kom ihåg att allt måste ske på kaninens villkor, inte dina! Sitt gärna en bit bort ifrån kaninen de första
dagarna och låt den själv få komma till dig. Så småningom kommer den att bli mera och mera orädd och
finna sig till rätta hos er. Låt det få ta den tid det tar. Finns det andra husdjur i familjen, bör dessa inte få
hälsa alltför närgånget på kaninungen utan tillvänjningen måste ske långsamt.
Kaniner tycker om att få vara med när något händer och de älskar att vara i centrum. När den ska sättas in i
buren får man inte jaga den utan locka den till sig med något gott.
*Hantering
Det finns flera sätt att lyfta upp en kanin beroende på hur lugn den är och hur stor den är. Det viktigaste att
komma ihåg är att alltid stödja bakbenen för att förhindra allvarliga ryggskador. Kaninens rygg är svag och
kan lätt gå av om bakbenen tillåts att hänga fritt, och kaninen sedan sparkar till kraftigt. Olyckligtvis blir det
då vanligen bestående skador och leder ofta till avlivning av kaninen. Lyft aldrig upp kaninen via öronen,
det är mycket smärtsamt och helt onödigt! Det är bättre att ta tag i det lösa skinnet över skuldrorna eller
föra in handen mellan frambenen (ej under magen utan långt fram under bröstkorgen), samt att placera
den andra handen under bakbenen. Prova Dig fram nere på golvnivå i början, tills Du har lärt Dig att lyfta
kaninen, så att om den hoppar ur Din famn den inte skadar sig i fallet.
ÖVRIG INFORMATION:
*Tänder
Kaninens tänder slutar aldrig att växa, för att man ska undvika klippa tänderna så ofta är det bra om
man ger kaninen grenar, hårt bröd, morötter. Tänderna slipas också bra av det dagliga höet.
*Klor
Kaninklorna måste klippas med jämna mellanrum. Köp hem en klotång till att klippa klorna. Se upp
med den blodfyllda pulpan när du klipper.
SJUKDOMAR /HÄLSOPROBLEM:
*Diarré
Uppstår om kaninen blivit avkyld, varit utsatt för drag, fått dåligt hö eller grönsaker eller vid hastigt
foderbyte. Kan också bero på att kaninen stressats, vilket kaniner är känsliga för. Diarré kan också
uppstå vid B-vitaminbrist.
Symptom: Din kanin slutar att äta, sitter stilla i ett hörn och är kladdig i baken. Behandlingen
måste starta omgående
-Behandling: Ta bort all maten i 12 timmar och ge endast hö tills magen stabiliserat sig.
Som dryck kan du ge svagt avsvalnat te i vattenskål (inte flaskan)
Har inte diarrén upphört inom 1½ - 2 dygn bör du uppsöka veterinär.
Varje dag ska du:

Ungefär en gång i veckan ska du:

Byta vatten
* Byta i hela buren
Se till att din kanin har hö
* Rengöra skålar och tillbehör
Fylla på mat i matskålen
Ge din kanin lite frukt eller grönsaker
Ta bort frukt eller grönsaker från gårdagen
Byta i” kanintoaletten”
Låt din kanin komma ut & springa runt minst 1 timme
Kontrollera att din kanin är frisk

En gång i månaden:
*Rengöra buren noga
*Klippa kaninens klor
*Kontrollera tänderna

