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Rundt om kaninerne og deres kostplan.
Tre piller indeholdende alle de stoffer, vi har brug for, - en pille til morgen, en pille midt på dagen
og en til aften, så har vores krop ikke brug for mere.
Er det sådan vi drømmer om, at fremtiden skal være for os ?
Næppe…..
Jeg har for en del år siden fodret grise, sådan en stor so på 220 kg, hun fik 0,9 kg foder 2 gange om
dagen, 5 smask, så var det væk, og så stod hun og slikkede på jernrørene foran sig. Men hendes
krop havde jo ikke brug for mere.
Var hun tilfreds ?
Næppe…..
Vores lille Dværg Vædder får xx grønne kedelige kaninpiller dagligt, lidt halm og i heldigste fald
lidt hø, så har den fået det, den har brug for, men var det sådan en kostplan den ville vælge, hvis den
havde indflydelse på dens kostplan ?
Næppe…..
Jo, de kedelige grønne kaninpiller, de fleste er såmænd gode nok – i passende mængder.
Nå ja. Nogle af dem er der en masse smuld i, det nægter de fleste kaniner fornuftigt nok at æde, det
kan hønsene æde – hvis de er sultne nok !
Nogle avlere sværger til noget tysk foder, hvor der er medicin i til forebyggelse af coccidiose, hm…
jo jeg forstår jo godt, hvis man kan komme helt ud i tovene, når det ene kuld kaniner efter det andet
dør af diarré, men måske skulle man i stedet stoppe op, muge stalden godt ud, strø en masse god
halm og sætte hele flokken på vand og hø i et par dage, mens man tager en alvorlig snak med
fodermesteren.
Det kan vel ikke være meningen, at vi skal nærme os industrilandbrugets nødvendige brug af
medicin for at holde vores hobbydyr sunde og raske ?
For ikke at snakke om, at mange af os slagter og spiser mange af vores kaniner, magert kød ja, men
sundt ?
Hvis man skal overleve som landmand i dag og producere, så man kan konkurrere med andre lande,
så kan det måske være nødvendigt at ty til den slags foder, der er jo åbenbart et marked for det,
ellers ville det jo ikke blive produceret, men fri mig fra forebyggende medicin. Noget andet er
konkret medicin, hvis dyret er sygt.
Men vi skulle jo helst undgå, at dyrene bliver syge, forebyggelse er bestemt godt, men det skal være
via sundt foder og ikke medicinfoder.
Nu kommer vi tilbage til de 3 piller til os, de 1,8 kg foder om dagen til soen og de 150 små piller til
Dværg Vædderen.
For det er sikkert helt rigtigt, at vi og de får det protein, de vitaminer og det tørstof osv osv, som der
er behov for til at vokse (hvis det er det, man skal) eller overleve.
Men kommer vi og de i hopla fysisk og psykisk, - det hænger jo sammen, trives vi og de ?
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Næppe…..
Hvis ikke vi og de trives fysisk og psykisk, så oparbejdes ikke på samme måde modstandskraft mod
sygdomme, tvært imod er det som enhver bakterie, der kommer forbi, standser og hopper på en.
Det er så nemt at fodre vore hobbydyr med piller og vand, og så måske lidt hø, færdig.
Men er det målet, at det skal være nemmest muligt at have vores hobbydyr ? Er målet ikke, vi nyder
at fodre, og de nyder maden. For mig er det i hvert fald ren nydelse i denne tid at starte fodringen
med kurve fulde af saftige store mælkebøtter, og så se hvordan kaninerne kaster sig over dem.
Jeg hører af og til argumentet for, at man ikke giver kaninerne andet end piller og vand, at de tåler
ikke andet, de får tynd mave med det samme.
I stedet er der så mange, der døjer med forstoppelse i stedet for, men symptomerne er ikke så
tydelige som diareens, men resultatet er oftest det samme. Kaninen dør.
Vi ved, at kaninens tarm/fordøjelses -system er sart, så de skal langsomt trænes op til at tåle en god
portion ”naturlig” kaninfoder. Nogle racer er mindre robuste end andre, der er sikkert også forskelle
indenfor de enkelte linjer. Nogle racer trænger længere tid til igen at oparbejde evnen til at kunne
tåle en vis del ”naturligt” kaninfoder.
Alting skal jo starte et sted, så hvad om så begyndelsen skal hedde et ¼ mælkebøtteblad pr. snude
de første par uger, inden sommeren er gået, er vi da kommet op på en hel pæn mængde. Eller en ½
cm lille tynd gulerod i et par uger – inden vinteren er gået, så er man kommet langt.
Unger, der lige kommer ud af reden og skal til at være på egen kost, skal også startes småt, ligeledes
nyfravænnede unger, som jo har en stressperiode uden kaninmor og hendes mælks beskyttelse. Men
igen start småt og forsigtigt, er de vant til grønt, når de går ved hunnen, så er de lidt hurtigere i gang
med mere end en mundfuld gulerod og et ½ mælkebøtteblad, i løbet af ugerne så kommer mængden
trods alt godt op.
Jamen hvad med alle de dage det regner, der kan de ikke få grønt, hører jeg. Selvfølgelig er frisk
grønt det lækreste, men drejer det sig om at lære at tåle grønt og ideen med, at kaninen skal have en
afvekslende kost, så pluk bare dagen før, spred det ud indendørs evt. på et par aviser, så kan der
sagtens fodres med det dagen efter i tør tilstand. En træramme med tråd eller en gammel fjedermadres-bund er også gode tørrepladser.
Naturens spisekammer er jo næsten uendeligt fra april til december, og resten af året er der stadig
muligheder.
I vores to-benede verden er det ”in” at spise ukrudt, så er man lidt i tvivl om, hvad der er kaninspiseligt, så lån bøger om ”spis dit ukrudt” på biblioteket. Kan vi tåle det, kan kaninerne sikkert
også.
Står jeg med noget ukrudt og er i tvivl om, det er godt til kaninerne, så udser jeg mig en ældre
fornuftig kanin – en af dem, der æder sit foder pænt og ordentlig uden at kaste sig glubsk over det,
jeg sørger for, den ikke er sulten, at der er andet grønt til rådighed, og så får den en smagsprøve.
Ligger den næsten urørt den næste dag, så undgår jeg den. Hyldegrene har jeg hørt ikke skulle være
gode om ikke ligefrem giftige, det mener mine kaniner er helt rigtigt, men de unge æder dem, de
gamle erfarne lader dem ligge. Jeg stoler på de gamle erfarne, så hyldegrene brændes af i stedet for.
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Radiser og deres toppe, må hønsene gerne få for kaninerne, de kan ikke lide dem, hvorfor ved jeg
ikke, men kartoffeltoppe og tomatplanter, skal man holde sig fra, men dem ville vi jo heller ikke
selv finde på at spise. Ukrudt finder vi jo overalt, blot skal man ikke plukke op ad trafikerede veje,
men f.eks. læhegn giver uanede muligheder, tidsler er en sand lækkerbid, brændenælder smager
herligt, og går vi ind i køkkenhaven, så er bl.a. alle vore krydderurter guf guf.
De der 3 og 5 rækker læhegn og de mange småskove, der tilplantes er skatkamre. Byernes parker
kan man tjekke om sprøjtes, de fleste steder gør man det efterhånden meget lidt, og så er det bare i
gang. Rundt om legepladserne, under naboernes hæk, mulighederne er utallige.
Tænk hele tiden på, den der pille, som du kunne få stukket ud 3 gange om dagen, og dine kaniners
150 små grønne piller (Dværg Vædder ration), og find gode plukkesteder på løbe-, cykle- eller
gåturen, hav det altid i tankerne.
Du får frisk luft, skal du gå, cykle eller løbe efter grønt, så får du også motion, og dine kaniner – ja,
tænk på hvor tilfredse de vil se ud, når de kaster sig over herlighederne.
Jeg vil ikke love dig halve eller hele point mere på udstillingerne, men hvem ved, veltilpashed ses
jo både på adfærd (præsentation) og pels, så måske 
Skulle dine kaniner høre til problem”børnene” hvad enten det er med diarre eller forstoppelse, så er
vidundermidlet hø, hø og atter hø, hø kan de aldrig få for meget af, dvs. Ib Kyndi fra Lemvig siger,
hans Californian kan få FOR meget, de får hagepose af adgang til godt hø døgnet rundt, men
Californian er vist lidt som en labrador hund, de æder døgnet rundt, hvis den få lov.
En restriktiv fodring med piller det første stykke tid efter fravænning er en god ide, hvis man ikke
lige satser på ungdyrsudstillinger, slutvægten som voksen er der ikke noget i vejen med, det går
bare lidt langsommere – men til gengæld overlever en meget større procentdel, specielt i de lidt
sartere racer.
Er ungerne og ungdyrene for forslugne i pilletruget, så er der en større risiko for forstoppelse større.
Bare spørg dyrlæge Jørgen Larsen, og han starter en grammofonplade med ”for mange piller”, lige
meget hvor lidt de får, så er det ”for mange”. Et godt tricks til de forslugne er, at fodre med hø først,
så de lægger bunden med det.
Når du
 bruger rigelig halm til at strø med
 giver godt hø hver dag
 vasker vandtrug meget tit – de er en ren bakteriebombe i varmt vejr
 giver rent vand hver dag
 giver passende mængde piller til at dække behovet for protein, kalorier og vitaminer
 og så – så mange forskellige af naturens lækkerier, som den enkelte kanin kan tåle i forhold
til alder og tilvænning.
Så er du langt hen af vejen til en sund, glad og veltilpas kaninbesætning stor som lille.
Ela
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