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Hei 

Som forfatter av Den store kaninboka (2010), Rabbit Behaviour Health and Care (2015) og 
leder av Norges Kaninforening, ønsker jeg å inngå et samarbeid med enda flere dyrebutikker, 
slik at vi sammen kan jobbe for å øke velferden til kaniner. Folk har gjerne sitt første møte 
med kaninhold i dyrebutikken, og  jeg inviterer dere derfor til å være med å jobbe for at 
kundene får med seg enda bedre og mer oppdatert kunnskap om arten. 

Jeg vil i dette skrivet ta for meg noen vanlige utfordringer man kan oppleve med kaninhold i 
butikken, samt komme med konstruktive råd om kaninhold i butikk, hva slags informasjon 
kunder etterspør og bør få, samt tips om populært og sunt vareutvalg. 

Jeg håper på et godt samarbeid. 

Med vennlig hilsen 

Marit Emilie Buseth, 24.02.2016 

Kaninboka.no             maritemilie@norgeskaninforening.no 
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BEHOV FOR KUNNSKAP 
 

Kanin er det tredje mest vanlige familiedyret etter hund og katt. Samtidig er det ett av de 
mest misforståtte og undervurderte dyrene vi har. Mange kaniner lider dessverre som følge 
av manglende og feilaktig kunnskap, både blant eiere og veterinærer, og kaninens helse- og 
atferdsmessige behov møtes i liten grad. Jeg har i mange år jobbet for å heve 
kaninkompetansen hos alle som har eller jobber med kanin, og jeg er glad for å se den 
positive endringen vi faktisk har sett de siste årene 

Med kunnskap om artens behov og potensiale vil de fleste kunne tilby et bedre liv og følgelig 
få større glede av sitt familiedyr. Folk ønsker velferdsorientert kunnskap, og kundene har 
også blitt mer kresne og bevisste. Her har butikkene en god mulighet til vise at de henger 
med på kaninrevolusjonen og den økte bevisstheten vi har sett de siste årene. 

 

INNFØRING I KANIN 
Kosthold 

Kaniner har en fordøyelse som er utviklet for å nyttiggjøre seg næringsfattig og fiberrik 
plantekost. Hele fysikken er tilpasset et gressbasert kosthold, og alle kaniner er avhengig av 
en diett hvor høy og gress er hovedbestanddelen. De fleste sykdommer og lidelser kaniner 
pådrar seg er forårsaket av et feilaktig kosthold og dårlige boforhold. Det er derfor viktig å 
sørge for at kaninene i butikken har et anbefalt kosthold, samt å informere kundene om hva 
kaninen tåler og har behov for. Forholdene man har i butikken sender en klar signaleffekt, 
og det kundene ser vil de også tro er ok. Det er derfor viktig å alltid vise at kaninen har 
friskt høy og rent vann i bingene sine.  
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Kaniner tåler ikke hurtige endringer i kostholdet, så all at må introduseres forsiktig over tid. 
Dette er spesielt viktig for ansatte i dyrebutikker å være klar over, da kunder som kjøper en 
kanin må få med litt av pelletsen den har fått i butikken, enten fordi de skal ha den som 
overgangsfòr om de går over til noe annet, eller om de velger å fortsette med det samme 
butikken har servert. 

Dette gjelder naturligvis også når butikkene mottar kaniner fra ulike oppdrett. Det er svært 
viktig at kaninunger ikke endrer kostholdet nå de kommer inn til butikken. Mange flyttinger 
og endringer i miljø og kosthold vil være stressende og en belastning for en ømfientlig 
fordøyelse. For å unngå unødvendig sykdom, enten i butikk eller hos nye eiere av små kaniner, 
er dette noe man må være oppmerksom på.  

 

 

 
Kaniner har et avansert og høyst spesialisert tannsett bestående av fire fortenner i 
overkjeven og to i underkjeven. I tillegg til fortennene har kaniner flere kinntenner/jeksler. 
Seks på hver side i overkjeven, og fem på hver side i underkjeven. Totalt 28 tenner i en 
voksen kaninmunn. Disse har åpne røtter, dvs, et mykt vev som danner nye tannceller slik at 
tennene vokser hele livet. 
Tannproblemer kaniner pådrar seg er oftest relatert til feilfòring. Kaniner er gressetere og 
må spise høy eller gress for å opprettholde en normal tarmfunksjon og et levedyktig tannsett. 
Kaninen spiser gress ved en spesiell måte å tygge på, med både side- og frem og 
tilbakebevegelser i underkjeven i forhold til overkjeven. Dette sørger for at jekslene slipes 
ned og holder kanintennene i riktig lengde og form. Om kaninen spiser for lite høy og for mye 
annen mat, vil tennene bli feilstilte i munnen, noe som vil føre til alvorlige og smertefulle 
tannproblemer. Det er derfor viktig å ikke gi kaninene fri tilgang på pellets og annen tilleggsmat. 
Det er alltid høy som skal være hovedmaten. 
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Kaninen er altså designet for å spise høy og gress. En sensibel fordøyelse gjør også at man må 
unngå en del matvarer som dessverre fremdeles er utbredt å gi. F.eks. skal kaniner ikke ha 
gnagerblanding eller mix med hele frø, korn, nøtter, mais etc. Kaniner er ikke gnagere og tåler 
heller ikke alt fettet, sukkeret og stivelsen som er i tilsvarende fôrblandinger. Nylige studier 
viser også at blandingene ikke bare fører til overvekt og mage-og tarmproblemer, men også 
alvorlige tannproblemer. Dyrebutikkene bør derfor ta inn magre og fiberrike pelletsmerker 
og gode høytyper. 

 

 

INNFØRING I KANIN 
Atferd og håndtering 

Mange synes det er vanskelig å forstå en kanin. Et forsiktig og stille kroppsspråk gjør at alle 
bør sette seg inn i artens språk og kommunikasjon for å ha forutsetninger til å kaninen et best 
mulig liv. Mange har dessverre en urealistisk forventning til hva en kanin faktisk er, og mange 
blir f.eks. skuffet over at den lille ungen de kjøpte ikke viser seg å være det kosete dyret de 
ønsket seg.  

For at kaniner og folk skal ha det bra sammen, er det viktig å være klar over hva som skal til 
for å få en trygg kanin. Siden kaninen er et byttedyr er det viktig for den å ha kontroll over 
kroppen. Når kaninen opplever noe truende vil den nemlig forsøke å løpe for å komme i 
sikkerhet. Om man holder kaninen fast vil den kjenne at den ikke kan bevege seg og bli utrygg. 
Mange kaniner kjemper og sparker seg ut av armene til barn, noe som fører til misfornøyde 
unger og kaniner med frykt og skader. Ofte blir disse kaninene parkert i et bur, og da er det 
viktig å heller vise hvordan man kan ha glede av dyret.  

Et godt råd er å ha tilstrekkelig store boligområder, slik at kaninen kan bevege seg fritt og føle 
seg trygg, La den gå løs mens dere sitte på gulvet. Pass alltid på å ha små kaninhuler og andre 
skjulesteder tilgjengelig, slik at den har steder å gjemme seg.  Når kaninen kommer bort for 
å snuse kan man håndmate den med pellets eller sunne godbiter og stryke den forsiktig på 
hodet.  Man bør sitte i ro og ikke løfte kaninen. Om kaninen ønske å gå for å undersøke 
området bør den få lov til det, for på denne måten vil den lære at folkene ikke utgjør noen 
fare og komme tilbake for flere godbiter og klapp etterhvert.  

Når man holder en kanin skal den hele kroppen ha støtte. Man skal ha et trygt grep og holde 
den inntil seg. Man skal naturligvis aldri løfte en kanin etter nakkeskinnet eller ørene.   
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INNFØRING I KANIN 
Sosiale behov  

Det er avgjørende for kaninens videre trivsel at de ansatte kjenner til og informerer om 
kaninens sosiale behov. Det er også viktig å ha god kunnskap om temaet for å sørge for at 
kunden får tilstrekkelig informasjon om hva som skal til for å sikre gode samliv. 

Kaniner er svært sosiale dyr med behov for vennskap og selskap for å ha det bra. En ensom 
kanin vil mistrives. Av alle former for berikelse er det muligheten for å leve i gode partnerskap 
som har vist seg å ha størst innvirkning på kaniners velferd. Det å få leve med en annen kanin 
er altså det som øker livskvaliteten aller mest. Det er imidlertid viktig å ha kunnskap om 
kaniners sosiale ordning, øvrige atferd og nødvendige forutsetninger før man prøver å sette 
dyrene sammen. Kort fortalt må kaninene kasteres, fremmede kaniner som skal introduseres 
må fraktes til et nøytralt område og få muligheten til å etablere en rangordning. Et godt samliv 
er naturligvis også avhengig av et stort og godt boligområde. 

Kaniner og marsvin skal ikke bo sammen. Kaniner er ofte bærere av bakterien Bordetella 
bronchiseptica, en bakterie kaninen selv ikke reagerer på, men som kan gjøre marsvin alvorlig 
syke. I tillegg har de to artene ulike ernæringsmessige behov. Marsvin og kaniner prater heller 
ikke samme språk, og kan mobbe og plage hverandre uten av vi oppfatter det.  
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INNFØRING I KANIN 
Boforhold 

Kaniner er designet for å være mye i bevegelse, med sterke bakbein og lynrask 
reaksjonsevne. Kaniner som lever et stillesittende liv i bur, uten mulighet til å løpe fritt, 
utvikler benskjørhet og forkalkningsgikt. 
Porøse knokler og redusert bevegelse i muskler og ledd gir kaninen smerter, og gjør den 
mer utsatt for brudd og skader. Kaniner kan utvikle benskjørhet allerede etter seks 
måneder i små bur. Kulde, fukt og trekk forverrer tilstanden. 
 
Studier viser at kaniner som vokser opp i binger med løpemuligheter, har en langt sterkere 
kropp og tettere benmasse enn sine artsfrender som lever i bur. Det er altså lett å forbedre 
livskvaliteten til kaniner. 
 

Uavhengig av om kaninen bor ute eller inne er det avgjørende for kaninens trivsel at de har 
stor plass å bo på. Man bør bli flinkere til å opplyse om at bur som kjøpes kan brukes som en 
åpen base, og man kan i tillegg selge gjerder av type kompostgjerder, for enkelt kunne utvide 
kaninens boligområde. Om kaninene bor ute er det viktig å informere om at kaninen har 
behov for isolerte og mildt tempererte hus med tilhørende løpegård.  
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KANIN I BUTIKK 
 

Jeg har sett en god utvikling i bransjen de senere årene. Flere butikker har vist at de vil sette 
seg inn i ny og velferdsorientert kunnskap og ta følgende av dette. De som satser vil gjerne 
fornye noe av vareutvalget, samt forbedre egen praksis i butikkene, noe bevisste kunder setter 
stor pris på. 

Med et landsomfattende nettverk får jeg til stadighet tilbakemeldinger om at folk ønsker å 
støtte butikker som tar den vitenskapelige baserte kunnskapen seriøst, og jeg vil gjerne bidra 
til at enda flere butikker blir med på denne trenden. Det er heller ingen tvil om at folk med 
godt forhold til glade dyr også ønsker å bruke mer penger på dem. De kjøper dyrere utstyr, 
mat og godbiter til dyrene, så sant dette er sunt, anbefalt og velferdsorientert. 

 

KANIN I BUTIKK 
Leveringsalder 

Jeg har i regi av Norges kaninforening vært med på å utarbeide Mattilsynets nye 
informasjonsbrosjyre om kanin. Det fremkommer mye god og viktig informasjon i 
veiledningen, og jeg anbefaler å trykke den opp og gi den til kunder. I tillegg er det viktig at 
dyrebutikker selv oppdateres på hva som nå er Mattilsynets råd, da heftet skiller seg ut fra 
tidligere utdaterte råd. 

Tidligst anbefalt leveringsalder er 8 uker.  

 

KANIN I BUTIKK 
Boforhold 

Kaniner skal også ha gode boforhold mens de bor i butikken. De bør ha binger hvor de har 
plass til å bevege seg. I tillegg bør man også ha rutiner for å lufte dem så de kan strekke på 
beina, utforske området og leke litt ekstra. De skal alltid ha høy og vann tilgjengelig. Kaninene 
bør ha skjulesteder som ulike hus som er store nok til at de kan gjemme seg og hvile trygt.  

Man bør ikke ha kaniner i bur med glassvegger. Disse er ofte dårlig ventilerte, og det er svært 
viktig at kaninen ikke holdes på for varme steder. Dyrene er utsatte for heteslag, noe som vil 
være fatalt. Det er også viktig å tenke på signaleffekten man faktisk gir. Folk som ser kaniner 
i små bur i butikken vil ofte tro at dette er høvelig oppbevaring.  
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KANIN I BUTIKK 
Informasjon til kunder 

Det er som kjent mange som ikke er godt kjent med hva slags dyr de egentlig går til anskaffelse 
av. Det er derfor viktig å informere om dette og opprette en god kontakt med kundene. Jeg 
ser noen poeng som særdeles viktige. 

•   Levealder.  Kaniner vil med et godt kosthold, gode boforhold og oppfølging av helse, 
ha en potensiell levealder på 13 år. Man kan forvente at de blir alt fra 8 til 14 år, altså 
en del mer enn det de fleste tenke seg.  

•   Kosthold. Som tidligere nevnt er det viktig å informere om at kaninen skal ha et 
høybasert kosthold. 

•   Sosiale behov. Ansatte i butikk bør oppfordre kunder til å ha minst to kaniner 
sammen. Om kunder kjøper kaniner I butikk bør man oppfordre dem sterkt til å velge 
to som allerede bor sammen, eller I det minste sørge for at de har en annen kanin 
hjemme den nye kan bli venner med. Kaniner bør ikke holdes alene. Dette er også 
råd som butikken vil tjene på, da de bade kjøper to kaniner og naturligvis mer utstyr, 
mat og godbiter. 

•   De voksnes ansvar. Et dyr er alltid de voksnes ansvar, og kaniner er ikke et lettvint 
dyr man gir til et barn. Å ha kaniner krever langt mer enn de fleste tenker seg. 

•    

KURS OG VIDERE INFORMASJON 
Jeg har opplegg for ulike kurs, og kan gi kurs for ansatte eller kunder. Se Kaninboka.no for mer 
informasjon. 

 

Mvh Marit Emilie Buseth 
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