Nogle af de spørgsmål vi ofte bliver stillet er:
Er det synd for en kanin at gå alene, skal vi købe en kanin mere, så de kan underholde hinanden?
eller
Jeg har en kanin på et år, jeg vil gerne have en til, kan jeg sætte en unge ind til min gamle kanin?
eller
Vi har købt to hunkaniner, vi kan ikke forstå, at de slås, for sælgeren sagde to hunkaniner fint kan
gå sammen, hvorfor slås de så?
eller
Så søde sammen – endnu !
Vi har to hunkaniner sammen, de er så glade for
hinanden, men pludselig er den ene begyndt at
bide os, når vi vil tage den, hvorfor?
eller
Vi har læst på Nettet, at man skal have 2 kaniner,
det er synd, hvis de er ene, hvad mener I?
eller
Kaninen er jo et socialt dyr, skal man have 2
sammen?
Det er helt rigtigt, at kaninen er et socialt dyr, og at man ofte kan se de ligger sammen, slikker og
nusser hinanden og i det hele taget ser ud til at have det dejligt sammen. Det har de også, når man
sådan ser dem nusse og hygge sig.
MEN….for der er et men.
Kaninen er født til at bo ude i den frie natur og ofte på et højdedrag, en skrænt eller bakke med
masser af indgange og udgange.
Hvis der bliver for mange kaniner for tæt på hinanden, kommer der enten sygdom, eller nogle af
dem flytter, simpelthen fordi de bliver stressede af for mange på et sted.
De er kun et socialt flokdyr til en vis grænse, de æder gerne tæt på hinanden, de sover ofte sammen,
de nyder solskinnet sammen, men hvis to pludselig bliver irriteret på hinanden er der MASSER af
plads og gemmesteder, hvor man kan forsvinde væk fra hinanden.
Hunnerne har også hver sit redehul, hvor hendes unger er gemt.
Men når vi sætter f.eks. 2 hunkaniner i samme bur på f.eks. 2 gange 1 meter, hvad er det så, vi
forlanger af dem?
Vi forlanger, at de altid skal være gode venner, de skal altid enes om pladsen, de skal finde hvert sit
sted at planlægge deres rede i fred og ro for andre kaniner.
Derforuden så kommer sådan et par hunner i brunst, og vi vil ikke have unger, men det vil de!
De vil i hvert fald have besøg af en han, og når han så ikke kommer, hvad er det så, de gør? Jo. de
kan da selv hænge i nakken på den anden, og når den ikke fatter, hvad vi vil, fordi den anden er en
hun, så bider vi af bare irritation.
Hvis man sætter to hanner sammen, så kastrerer den mest dominerende han den anden, når de bliver
kønsmodne, der skal nemlig kun være 1 han i buret, og så sørger den mest dominerende for, at den
anden ikke kan lave unger mere.
Det er meget forskelligt, hvornår hanner bliver kønsmodne, men man kan i nogle racer risikere det
allerede ved 3 måneders alderen.
Det kan også være meget svært at finde ud af, hvem der er den mest dominerende han, det behøver
ikke være den største, det kan også være den hurtigste eller frækkeste.
Måske er man heldig, at den kastrerede kanin har det OK bagefter, men man risikere at også, at den
får bidt hul i bughulen, så tarmene hænger ud. Jeg behøver ikke skrive mere, vel?

I hvert fald er det rent dyrplageri at udsætte en kanin for at blive kastreret på den måde!
Han og hun sammen, ja, jeg behøver vel ikke at
fortælle, at det får man unger af?
Det er set, at han og hun går sammen, når hunnen
får unger, og hannen ikke gør de små noget, men
det mest almindelige er, at hunnen bliver så nervøs,
at hun ikke passer ungerne, eller at ungerne ligger
spredt rundt i huset, eller at hunnen slet ikke
bygger rede.
En af grundene til dette er, at fra få timer FØR,
hunnen får unger og så de næste par dage, der er
hun i brunst, og så vil hannen naturligvis parre
hende – hele tiden – det gider hun ikke – i hvert
fald ikke hele tiden – og at hun kan ikke få ro til
at bygge rede, til at fole (føde) eller til at passe
Det går endnu, vi ikke er mere end 2½ måned.
ungerne med mad.
Kastreret han og hun eller omvendt steriliseret hun og han dur heller ikke, for den, der kan lave eller
få unger bliver ædende arrig på det fjols i buret, der ingenting vil eller kan!
Hvordan 2 steriliserede hunner eller 2 kastrerede (ordet neutraliserede bruges også) hanner enes
sammen i et bur, det ved jeg ikke, jeg har aldrig hørt om nogen.
Før i tiden var det også meget almindelig – specielt hos dem, der havde slagtekaniner – at man
havde store flokke af hunner gående sammen. Hos de meget hurtigvoksende slagteracer kunne det
ofte gå, for de nåede slagtestørrelsen, inden de kom i brunst første gang, men selvom det ser åh så
hyggeligt ud som på nedenstående billede, så vil man hos langt de fleste af dyrene finde bare pletter
efter bortrevne hårtotter og små og store bidsår. Kigger man efter er også ar med hvide hår mange
steder på kroppen af dem, så lad være at tro, at alt er idyl, fordi de ligge så sødt sammen, der foregår
meget i nattetimerne, når du sover.

HER FOREGÅR TING,
NÅR VI IKKE SER DET.

Jamen, hvis nu de har MEGET plads, går det så ikke at lade et par hunner gå sammen?
Jo, hvis du med meget plads forstår, at du har en indhegning f.eks. 6 gange 6 meter eller en halv
parcelhushave med flere steder, hvor man kan skjule sig for hinanden, så kan det – måske – gå.
Men jeg husker en børnehave, hvor man virkelig havde mega meget plads både ude og inde, masser
af skjul osv. Der gik flere hunner, og alle så ud til at hygge sig. Pludselig en morgen fandt de en
kanin, som krøb sammen i et hjørne, så forbidt af de andre kaniner, at dyrlægen ikke kunne redde
den.

Hvorfor?
Ingen ved det, men i hvert fald havde de andre kaniner set sig totalt gal på den.
Man kan også komme ud for, at hvis man har to kælne hunner gående sammen, så pludselig
begynder den ene at bide efter en, når man vil tage den op eller bare stikker hånden ind i buret og
vil kæle. Når man så skiller dem ad, så bliver den pludselig kælen igen, den har simpelthen været så
bange, at den bed efter alting.
En dyrlæge – der er kaninavler - havde også et år solgt 7 – 8 hunner til en børnehave. De var
begejstrede for kaninerne, de havde masser af plads, og de hyggede sig bare sådan med hinanden.
Året efter ville de have parret hunnerne hos den samme dyrlæge, han ville lige for en ordens skyld
tjekke kaninerne inden, og hvad fandt han?
Samtlige kaniner havde gamle ar og friske bidsår i deres kønsdele!!! (Ingen af dem blev i hvert fald
parret hos den dyrlæge).
Jeg kender også et fritidshjem, hvor der er et par superdygtige pædagoger, som efterhånden virkelig
har meget forstand på kaniner. De har rigtig
mange kaniner, og man har flere indhegninger
ude, hvor kaninerne får lov til at komme ud i.
De kan både gå inde og ude, og i en af dem er
der den dejligste kaninhøj med huller og gange i.
Flere kaniner kommer kun ud alene, mens andre
kommer ud et par stykker ad gangen.
Pædagogerne er MEGET omhyggelige med at
kigge efter de allermindste tegn på, at kaninerne
ikke kan lide hinanden, den mindste tot pels
tænder alarmklokkerne.
Om natten er de lukket hver for sig.
Her går det, så vidt jeg kan se godt , men det er
i kraft af meget plads og et par meget dygtige
pædagoger, og så er der mange mennesker hele.
Rex i kaninhøjs-indhegningen
tiden. De muligheder er der kun få kaninejere,
der kan tilbyde deres kaniner.
Men at meget plads ikke nødvendigvis sikrer at de ikke slås, så jeg forleden nat, hvor 2 små Dværg
Vædder hunner var sluppet ud af hver sit bur. På trods af, at der er 300 m² stald og masser af
skjulesteder, så var der pelstotter overalt i stalden og den ene havde klemt sig op bag et stort
fuglebur af bare skræk og rædsel!!!!
JAMEN, ER DER DA SLET INGEN MULIGHEDER FOR AT KANINER SKAL HAVE
DET LIDT DEJLIGT
SAMMEN OG NYDE HINANDEN???????
Jo, du giver dine kaniner et dejligt dobbeltbur, - alle kaniner nyder at have god plads til at strække
sig i og kunne løbe og hoppe rundt i.
Dobbeltburet skal være skilt ad midt i med noget småmasket tråd som f.eks. volieretråd.
Her kan dine 2 kaniner se hinanden, høre hinanden, lugte hinanden, stikke snuderne sammen, måske
endda slikke hinanden lidt på snuden, - og de kan lægge sig tæt ind til tråden og varme hinanden og
nyde den andens nærhed.
MEN DE KAN IKKE SKADE HINANDEN.

Når man så har tid til at holde øje med dem 100 %, så kan man slippe dem ud sammen et andet sted
end i deres bure.
Hvis man lader den ene komme ind til
den anden, risikerer man meget let, at den,
der bor der, bliver gal på den anden, den
forsvarer sit hjem.
Men slip dem løs sammen et neutralt sted,
det kan være i en indhegning i haven, i en
indhegnet terrasse, på altanen, i køkkenet
eller stuen, et sted man kan overskue, og
hvor der kan holdes opsyn med dem
HELE TIDEN.
Så kan de få fornøjelsen af hinanden
selskab og vi kan nyde at se dem sammen
og se dem sprælle rundt og glæde sig over
friheden og samværet med hinanden.
Hygge et neutral sted
Kun en ?
Hvis du beskæftiger dig meget og hver dag med din kanin, så er der ikke noget, der tyder på, at
kaniner savner selskab af andre kaniner, men vi kan jo ikke spørge dem?
Helt sikkert er det, at det er synd for kaninen, hvis den sidder alene nede i baghaven og det eneste
selskab den får, det er 2 minutters fodring hver dag!!! Er det, det eneste du kan tilbyde din kanin, så
bør du investere i dobbeltburet som fortalt i artiklen.
Ela Nørgaard

Der bliver holdt godt øje med flokken.
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