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Indendørskaniner 

Kaniner er skøre, sjove, fantasifulde, lærenemme og dejlige væsner. Derfor er 

det også forståeligt, at flere og flere vælger at lade deres kaniner bo inde i 

hjemmet, frem for ude i haven eller i en stald. Der er fordele og ulemper ved 

begge løsninger, men en fordel ved at have kaninerne indendørs er, at selv folk, 

der bor i lejlighed, har mulighed for at have glæde af de søde, langørede dyr.  

Bor du i lejlighed skal du være opmærksom på, at kaniner ofte ikke hører un-

der paragraffen om hold af husdyr, fordi kaniner traditionelt holdes i bur. Vi an-

befaler dog altid, at man indhenter en skriftlig tilladelse af din boligforening, 

hvis man bor til leje. 

Hvordan skal den bo? 

Kaninens burforhold må afhænge af, hvordan du selv ønsker at bo. Nogen lader 

deres kaniner bo som frie kaniner, der er renlige og derfor får adgang til hele 

lejligheden. Andre vælger at bygge en ’base’, som kaninen primært opholder sig 

i, eller lader den bo i et almindeligt indendørs bur. Har du andre husdyr, bør du 

ikke lade kaninen gå fri hele tiden, da den vil have brug for et sted, hvor den 

har ’helle’.  

Kaninsikring af hjemmet 

Uanset hvilken type bur eller hjem, du giver din kanin, skal du huske at kanin-

sikre dit hjem, til når du lader den gå på opdagelse og få motion indendørs. Ka-

niner er nysgerrige, og et sæt kanintænder er ikke mange millisekunder om at 

bide ledninger over. Læg dig ned på gulvet og se, hvilke ledninger, der er i ka-

ninhøjde. Disse bør pakkes ind i ledningeskjulere eller fjernes fra gulvet.  

Kaniner har også svært ved at skelne mellem, hvilke grøntsager de kan tåle, og 

hvilke de ikke kan. Mange af de stueplanter, vi har i hjemmet, er meget giftige 

for kaniner. 

Du kan hente masser af kaninvenlig inspiration til hjemmet på internettet– søg 

f.eks. På ’rabbit proofing’.

Renlighedstræning 

Når kaniner holdes udendørs, kan de være ligegyldigt, om de er renlige. Men 

når du skal dele hjem med en kanin, er det både rart og mest hygiejnisk, at ka-

ninen lærer at være renlig. Heldigvis er kaniner naturligt meget renlige dyr, og 

du kan derfor nemt lære dem at bruge en ’kattebakke’. Kaniner udvælger ofte 

et hjørne eller et område, hvor de primært tisser og pøller, når du har spottet 

kaninens yndlingsområde, sætter du en stor bakke med halm, spåner eller and-

det strøelse, og lægger en masse af kaninens pøller i bakken, så der dufter vel-



kendt. Ofte vil kaninen med det samme acceptere bakken, og forsat tisse og 

pølle i den yndlingsområde, hvor du har sat bakken. I få tilfælde vil kaninen, for-

di du har ’ommøbleret’ vælge et nyt område at tisse i. Du skal her forsætte 

med at flytte bakken rundt til det nye yndlingsområde. Husk at bakken helst 

skal have lav kant og der skal ikke være ’låg’ over, som der typisk er på en kat-

tebakke. Du kan også eksperimentere med at skifte underlaget i bakken, da det 

kan ’overtale’ nogle kaniner til at ville bruge bakken. 

Når kaninen er renlighedstrænet skal du huske at skifte bakken ofte, da kani-

ner er renlige af natur, og ikke ønsker at benytte en lugtende bakke, det kan 

ødelægge hele renlighedstræningen. 

Selvom din kanin er renlighedstrænet, kan den stadig komme til at pølle uden 

for bakken. Kaniner bruger deres pøller til at markere nye områder med deres 

duft, og dette er især udbredt blandt fertile kaniner. Hos hankaniner kan de og-

så begynde at strinte, og her vil det være nødvendigt med en kastration, for at 

få kaninen til at stoppe. 

Neutralisering 

Neutralisering– eller kastration og sterilisation– deler vandene hos mange ka-

ninejere. Men faktum er, at hvis man skal dele sit hjem med en kanin, kan det 

være en kæmpe fordel at få kaninen neutraliseret. Fertile kaniner lugter mere 

end kastrater, og fordi fertile kaniner ønsker at sprede deres dufte med tis og 

pøller, kan det være ulideligt at dele hjem med en kønsmoden, fertil kanin. 

Kastration (af hanner) eller sterilisation (af hunner) er et ukompliceret indgreb 

for en dyrlæge, der har styr på kaniner. Det vigtigste er derfor, at du vælger en 

dyrlæge, der har erfaring indenfor at lægge kaniner i narkose. Husk at kaniner 

ikke skal faste op til en narkose ligesom hunde, katte og mennesker skal. Er du 

i tvivl om, hvor der befinder sig en dygtig dyrlæge i dit område, kan du altid 

kontakte Danmarks Kaninavlerforening eller de nærmeste lokalforeninger for 

vejledning. 

En eller to 

De senere år er det blevet populært at holde to kaniner sammen frem for blot 

en enkelt. Som med så meget andet er der delte meninger—og erfaringer– på 

området. Det er vigtigt at huske, at kaniner er kolonidyr, ikke flokdyr, og de 

kræver enormt meget plads og den rigtige introducering, for at det kan blive 

en succes. Ønsker du at holde flere kaniner sammen, bør du få dem neutralise-

ret, så der ikke opstår unødige konflikter i brunstperioder.  

Husk også, at hvis blot du bruger tid på at snakke med din kanin og i øvrigt 



sørger for, at dens hjem er fyldt med aktivering, den kan underholde sig 

med, så vil den ikke savne at bo sammen med en artsfælde. Til gengæld kan 

man risikere, at ved at introducere en ny kanin, kan det skabe stress, slås-

kampe og to utilpasse kaniner, så vi råder til, at man tænker det grundigt 

igennem, inden man udvider kaninfamilien med en ekstra. 

Aktiver din kanin 

Udendørskaniner vil ofte få mulighed for at løbe ude på græsset, gå i sele 

eller lege i en løbegård. Den samme mulighed har indendørskaniner ikke, 

når temperaturerne falder udenfor. Men kaniner har brug for meget moti-

on og aktivering for at trives og for ikke at blive destruktive og ødelægge 

dine møbler eller sit bur. 

Holder du din kanin i et bur eller en base, kan du med fordel lade den løbe 

frit en times tid eller to både om morgenen og igen om aftenen, hvor kani-

ner typisk vil være meget aktive. Husk at holde opsyn med den, så den ikke 

kommer til skade eller får fat i noget, den ikke må.  

Mange kaniner sover de fleste af dagtimerne væk, især hvis du selv er på ar-

bejde, og der derfor er helt ro i hjemmet. Alligevel bør du dog sikre sig, at 

din kanin har noget, den kan aktivere sig med, når den opholder sig i buret. 

Du kan give den grene, papkasser, eb stor bunke halm, en fletkurv eller en 

kasse med avisstrimler, som den kan bide, kradse i og splitte ad.  

De fleste større dyrebutikker sælger også en del legetøj til kaniner, f.eks. 

Foderbolde, som kaninen skal trille rundt for at få sit foder ud, rangler, bol-

de og meget mere, der kan gøre tilværelsen som kanin noget sjovere. 

I sommerhalvåret vil din indendørskanin også nyde at komme ud på græs, 

hvad enten det er i løbegård eller ledsaget af dig i en sele. Sørg for, at dens 

mave langsomt vænnes til at spise græsset, og husk, at indendørskaniner er 

lidt mere følsomme over for vind og vejr, end de kaniner, der står udendørs 

hele året. Rigtig god fornøjelse med din nye roommate :-)  

Kontakt 

Danmarks Kaninavlerforening
’ 

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