Kanin: Er ikke nogen gnaver, men ”en lagomorph” i familie med haren. Navnet hentyder til en
bestemt tand, der sidder lige bag fortænderne i overmunden. Er normalt kærlige og gode hobbydyr,
som bedst holdes i par eller trioer, som accepterer hinanden. Meget kraftfulde og intelligente dyr.
Behov:
Temperatur: Ingen specielle krav. Kan leve ude både sommer og vinter. Tåler dårligst ekstremt høje
temperaturer.
Lys: Ingen specielle krav
Fugtighed: Må ikke gå for fugtigt. Fugt øger risikoen for infektioner og hudproblemer.
Ventilation: Kræver god ventilation – ellers kan der opstå ammoniakdampe, som irriterer
slimhinder og øjne.
Fodring/vand: Skal altid have adgang til vand. Drikker 50-100 ml/dag.
Skal have fri adgang til hø. Ca. 1/4 kaffekop kvalitetets-pillefoder pr. 2,5 kg. Ca. 1 kaffekop grønt(
f.eks. salater, gulerodstoppe, mælkebøtteblade, broccoli, selleri, radisetoppe,, grøn peber) pr. 2 kg
og 1 spiseskef. frugt(f.eks. æbler, melon, papya, solbær, jordbær).
Kaniner har et meget stort behov for fibre – uden dem går deres maver i stå. Kaniner skal have
lejlighed
til at spise deres natafføring – heri er der livsnødvendige B-vitaminer.
Sociale behov: Går de i grupper på 2-3 kaniner der kender hinanden er det perfekt. Både
ukastrerede hanner og intakte hunner kan vise aggressioner både indbyrdes og over for hinanden.
Hanners urin kan lugte stærkt. Begge køn bør neutraliseres 4-6 mdr. gamle.
Pleje: Langhårede kaniner kræver megen pelspleje. Klør og tænder skal jævnligt kontrolleres.
Fugtige poter og fugt på læber er oftest tegn på tandproblemer. Giv dem friske grene at gnave i.
Kræver temmelig meget motion.
Bure: Kaniner kræver god plads. 1 kanin ca. 100 cm x 60 cm x 60 cm. Skal kunne søge læ. Tråd i
bunden – kan give sår på fødderne - skal derfor dækkes med et beskyttende lag. F.eks. hø eller
papir.
Må ikke stå på direkte på jorden – kaniner graver sig ud.
Kæledyr/ikke kæledyr ?
Temperament: De fleste kaniner er venlige dyr, som knyttes til deres ejer. Imidlertid er kaninen ikke
altid et ubetinget nemt kæledyr. Den kan uddele nogle meget stærke spark som forsvarsmekanisme,
og nogle bider.
Børnegnet/ikke børneegnet ? For det meste ok - men mindre børn taber dem ofte med brækkede ben
og rygge til følge. Kun til større børn.
Dag-/Nataktiv ? Mest aktive om morgenen og i de tidlige aftentimer - derfor passende, når man går
på arbejde.
Levealder: 6-9 år
Alm. Helbredsproblemer: Først og fremmest tandproblemer, som ofte er arveligt betinget. D.v.s.
de kræver livslang behandling. Kaniners tænder vokser hele livet. Tandproblemerne fører ofte til
store byldedannelser, der kan gå i kæbeknoglerne.
Maveproblemer er almindeligt en følge af forkert fodring med for få fibre og for mange grøntsager.
Overvægt og mave-/tarmproblemer hænger ofte sammen.
Kaniner må ikke spise sukkerholdige frugter(f.eks. grapefrugt og banan), færdigfoder der indeholder
frø/nødder/tørret/ frugt, kager, majs, brød, pasta, yoghurt, gryn, cornflakes og menneskeslik.

Kroniske infektioner i f.eks. mellemøre eller næse ses ofte.
Gener forbundet med hold:
Bider ting i stykker – pas på ledninger.
Kan lugte stærkt – bedres ved kastration/sterilisation.
Risici: Specielt spark – evt. bid
Smittefare til mennesker: Ingen
Andet: Køb aldrig en kanin som er forkølet. Det er et livslangt problem. Se efter at pelsen er pæn,
øjnene klare, ørene rene, og at der ikke er sår på fødder.
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