
Danmarks 
  Kaninavlerforening 

Fodring 



Den rigtige kost 

Det vigtigste element i kaniners fodring er hø. Hø skal være velduftende, og 

må ikke føles eller lugte vådt eller muggent. Kaniner skal have hø dagligt, og 

en sund kanin bør spise, hvad der svarer til dens egen kropsstørrelse i hø. 

Det vil sige en ret stor bunke, der helst gives ophængt i buret, så det ikke 

forurenes i løbet af dagen. Spiser kaninen ikke nok hø, kan det skyldes kva-

liteten på høet, eller at den får for meget kraftfoder. 

Kaniner skal ligeledes have frisk vand dagligt, enten i skål eller flaske. Tjek 

dagligt at vandflasken ikke er stoppet til.  Udover hø og vand, bør kaninen 

få grønt og kraftfoder.  

I vintersæsonen kan grøntfoderet bestå af sæsonens grønt, som f.eks. Roer, 

fodergulerødder, rodfrugter, kål og frugt 

i små mængder. Om sommeren kan man 

ligeledes fodre med sæsonens grønt, 

men også græs, afklippede bøgegrene og 

blade og meget andet kan udgøre 

grøntfoderet. 

Kaninpiller 

For at sikre, at kaninen får alle de vitaminer og mineraler, den har brug for, 

supplerer mange med kaninpiller eller kraftfoder. Der er foderblandinger, 

der er lavet specielt til kaniner. Foderet kan du købe hos foderstofhandlere, 

specialbutikker med dyrefoder,  og i forskellige internetbutikker. En tom-

melfingerregel hedder, at man ikke bør give mere end 10g kaninfoder pr. ki-

lo kaninen vejer. Ellers risikerer man, at den ikke er sulten nok til også at 

spise nok hø, som er yderst vigtigt for kaninens sarte fordøjelse. 

Gnaverblandinger med lækkerier som majs, solsikker og johannesbrød fra-

rådes, da det er for fed en blanding, der kan give kaninen forstoppelse pga. 

det høje fedtindhold. Hver opmærksom på, at nogle foderblandinger inde-

holder animalsk protein, hvilket kaniner ikke bør få. Tjek altid indholdslisten 

grundigt, og gå efter et højt indhold af fiber og et lavt indhold af fedt. 

Snacks og godbidder 

Kaniners primære foder bør bestå af hø, grønt og kraftfoder– i nævnt ræk-

kefølge. Men mange dyrebutikker tilbyder også et stort udvalg af godbidder 

til kaniner. Det anbefales, at disse godbidder gives i meget små mængder, 

dels fordi kaniner har et meget sart mave– og tarmsystem, der let kan 
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komme i ubalance, når man introducerer nye foderemner, og dels fordi 

mange af dem er meget usunde for kaninerne. Ønsker du at give din kanin 

godbidder fra dyrehandlere, så gå efter dem, der er kornfrie (mange mær-

ker skilter med det), eller dem, der har et lavt i indhold af fedt og korn. 

Undgå desuden farvestoffer og sukker. 

De bedste snacks finder du dog i naturen. På udyrkede områder kan du 

indsamle en mængde velegnede foderplanter såsom: 

Blade og blomster af mælkebøtte, vejbred, røllike, kul-

sukker, bynke, gåsefod, lucerne, kløver, tidsler, brænde-

nælder, skvalderkål samt græsser af mange forskellige 

arter. 

Saml kun planter du kender, lån eventuelt en bog med 

billeder af de forskellige planter på biblioteket eller find dem på nettet, før 

du begiver dig ud i naturen.  Vi kan anbefale bogen ’Jeg elsker min kanin’ af 

Tine Kortenbach, der giver en grundigere indføring i kaninens livretter. 

Husk altid at du ikke skal plukke grønt lige op ad trafikerede veje og vær 

sikker på, at det ikke er sprøjtet med gift. 

Giftige planter 

Visse planter er giftige for kaninen. Hundepersille, tidløs, skarntyde, galne-

bær, sort natskygge, vår brandbæger, guldregn og taksvækster. Fra køkken-

haven bør du undgå kartoffelspirer og rå bønner. Generelt må vi fraråde at 

fodre med buske og blomster fra prydhaven. 

Du må ikke stole på, at din kanin selv undgår giftplanter - så pas på med at 

komme til at fodre med dem eller slippe den løs på arealer, hvor den kan 

nå dem. 

Fra køkkenhaven 

I køkkenhaven finder du mange ting, som du kan bruge som foder til kani-

nen. Gulerødder, gulerodstop, rødbedetop, grønærtebælge og selve ærte-

planten, bladbeder, solsikkeblade og -stængler, rosenkål, blomkål og broccoli. 

Både blade og stængler fra jordskokker, julesalat, kålrabi (kålroer) er popu-

lære afgrøder til både mennesker og kaniner. Derudover er der mange, der 

dyrker specielle afgrøder til kaninen som for eksempel ru kulsukker og fo-

dermarvkål. 



Grønkål er supersundt, men meget stærkt, så 

husk kun at give små mængder. Særligt sundt 

for kaninen er krydderurter såsom: Persille, 

salvie, kommen, hjulkrone, bjergmynte, dild, løv-

stikke og mange andre. 

Salat og lignende 

Salat, kinakål, hvidkål, spidskål og så videre er 

ikke meget andet end vand, og giver meget let 

diarre, så giv det kun i meget små mængder. 

Godt til tænderne 

Kaniners tænder vokser hele livet, og disse slibes blandt andet når kaninen 

spiser hø. Alligevel nyder mange kaniner at få friske grene, som både sliber 

tænderne og fungerer som godt tidsfordriv. Blade og grene fra birk, ask, fyr, 

elm, poppel, gran, gyvel, troldhassel og sargensæble anbefales. Ved frugttræ-

er bør ikke fodres med grene fra træer med stenfrugt, da disse indeholder 

blåsyre. 

Aktiver gennem fodring 

De fleste fodrer deres kanin én gang dagligt i en foderskål, men kaniner er 

meget aktive, nysgerrige og kvikke dyr, så prøv i stedet at købe en foder-

bold, hvor kaninen selv skal trille bolden, for at få foderet ud. Det holder 

den aktiveret i lang tid, og sikrer, at den ikke spiser alt for hurtigt. Foderbol-

de kan købes over nettet eller i alle dyrebutikker. 

Husk kaniner har fået tænder for at bruge dem. Hvis ikke du tilbyder dem 

et foder, hvor de får tilgodeset deres behov for at gnave, så kan det gå 

hårdt ud over bur, skåle og så videre. Derfor giv dem noget fornuftigt at 

beskæftige sig med.  

Husk, at der altid står masser af opdrættere klar i Danmarks Kaninavlerfor-

ening, der gerne hjælper dig på vej. 
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Alt for meget til en lille kanin 

Kontakt 

Danmarks Kaninavlerforening 
’ 

E-mail: hovedkontor@kaniner.dk 
Hjemmeside: www.kaniner.dk

Lokalforening 


