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Bure og byggeri 



Bure og burbyggeri 

I naturen graver kaninen sig en dejlig hule for enden af en gang langt nede 

under jorden, hvor der både er lunt og tørt. For vores kaniner er buret de-

res hjem, så det er vigtigt at de lever op til både kaninens og dine behov.  

 

Overvejelser inden byggeri 

Der er nogle overvejelser som du må gøre dig inden du går i gang med at 

bygge buret. Grundlæggende er der tre vigtige ting at tænke over. 

• Hvor skal buret stå ? 

• Hvormange kaniner skal du have plads til? 

• Hvor store kaniner skal bo i buret? 
 

Burets placering 

Skal buret stå inde i stuen, behøver det ikke være lige så robust og isoleret 

som hvis det skulle stå ude. Et tråd bur som kan købes i de fleste kæledyrs-

butikker, vil kunne fungere fint, hvis din kanin ofte kommer ud at løbe i stu-

en. Husk at buret skal kunne fungere som kaninens hule og trygge base. 

Det er derfor stadig vigtigt, at kaninen føler 

sig tryg og kan være i fred i sit bur.  

Indendørs i lukkede stalde kan du bruge let-

tere materialer, end hvis buret skal stå ude 

og modstå regn, blæst og sne. En stald kan 

eksempelvis bygges som et skur i haven, el-

ler man kan indrette kaninstald i et udhus. 

Det er vigtigt at der er god ventilation, men 

ikke træk.  

Udendørsbure skal give læ mod blæst og 

nedbør, men også beskytte kaninen mod di-

rekte sol og bagende varme om sommeren. 

Derfor er det vigtigt med den rigtige place-

ring. Kaniner trives fint udenfor, når forhol-

dene er i orden. Skal buret stå ude er et godt tag også nødvendigt for bu-

rets holdbarheds skyld. Sørg også for at taget og placeringen gør, at nedbør, 

sol og blæst ikke står direkte ind i buret til kaninen. Det er også en god idé 

at sikre buret mod at vælte i kraftig vind.  
 

Du kan købe kaninbure i byggemarkeder og i dyrehandler til både inde og 

ude. Enkelte private bygger anderledes solide og gode kaninbure. Du kan 

også bygge dit eget bur. En ting, der er meget vigtigt ved alle bure er, at de 

Nydelig lille kaninstald i  

parcelhushave 



er solide nok til at modstå strejfende hunde, ræve og andre sultne rovdyr. 

Det tråd der bruges til, for eksempel forside, skal være punktsvejset, ikke 

bare almindelig voliere- eller hønsetråd. Husk også at buret skal være lavet 

i materialer som kaninen ikke bliver syg af at gnave i . 

 

Hvor mange kaniner?  

Når du skal i gang med at anskaffe eller bygge 

bure, måske endda en ny kaninstald, er det godt 

at overveje, hvor mange dyr du gerne vil have 

plads til, også på længere sigt. Vil du eksempelvis 

avle, skal der jo også være bure til ungerne, ind-

til de bliver solgt. Det kan i den forbindelse væ-

re godt at se på forskellige burtyper; reolbure,  

enkeltstående bure eller bure med indbygget 

løbegård, for eksempel. Et godt sted at starte 

er, at finde ud af hvilke burtype der passer til 

dig og dine planer med dit kaninhold. Du kan 

altid tage kontakt til avlere i dit lokalområde 

for at komme ud og få inspiration til dine bure. 

De fleste elsker at vise deres kaniner og bure 

frem.  

 

 

 

Anbefalede burstørrelser 

Du kan bruge disse anbefalede mål, når du skal i gang med at bygge bure: 
 Vægt Areal Dybde Bredde Højde 
Dværgracer 0,7 – 1,9 kg 0,75 m2 80 cm 90 cm 50 cm 
Små racer 1,9 – 3,2 kg 1,00 m2 80 cm 120 cm 60 cm 
Mellemstore racer 3,2 – 4,0 kg 1,25 m2 80 cm 150 cm 70 cm 
Store racer 4,0 – 5,5 kg 1,50 m2 80 cm 180 cm 80 cm 
Kæmperacer 5,5 – 9,9 kg 1,75 m2 80 cm 210 cm 80 cm 
 

Det er vigtigt dine kaniner har god plads at røre sig på, uanset kaninens 

størrelse. Kaniner vil gerne hoppe, derfor vil en hylde i buret som svarer til 

kaninens størrelse og er opsat ca. 25-30 cm over bunden, holde din kanin-

aktiv. Derudover er det en god idé at overveje, hvordan du vil opbevare hø, 

halm, foder og andet tilbehør til din kanin i forbindelse med dens bur. 

 

Jeg er stor og kræver  

god plads 



 

 

Løbegårde 

Kaniner har brug for at kunne røre sig og til det formål er en løbegård ide-

el. Der findes mange forskellige former for løbegårde, som du kan sætte 

kaninen ud i, når vejret er til det. Husk dog at kaniner graver, så de kan gra-

ve sig ud af en løbegård, hvis man ikke holder øje med dem eller sikrer den 

med f.eks. nedgravet tråd. Rovfugle kan finde på at slå ned på kaniner, og 

større rovdyr kan hoppe over hegnet ind i løbegården. Derfor er det en 

god idé at sikre løbegården ved at sætte net over. Husk også at din kanin 

altid skal have adgang til frisk vand. 

 
To gode råd 

Kun to ting vil vi huske dig på:  Et løst forbræt der gør det nemt at muge 

ud, samtidig med det forhindrer halmen (og kaninunger) i at falde ud., når 

du åbner døren. Vælg høhække. De kan også bruges til græs om sommeren, 

så dyrene ikke vader rundt og 

sviner det til, som de skal æde. 

Du kan både få høhække som  

som skrues fast inde i buret, og 

nogle der kan monteres med 

kroge på trådnettet. Du kan 

med fordel bruge en høhæk 

som skillerum mellem to bure. 
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Fine indendørs bure 

Kontakt 

Danmarks Kaninavlerforening 
’ 

E-mail: hovedkontor@kaniner.dk 

Hjemmeside: www.kaniner.dk 

 


