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Selvforsyning - kaniner til slagtning 
Kaniner er et glimrende bud på en kilde til selvforsyning og stop af mad-

spild. Kaniner kræver ikke den store plads, de er forholdsvis nemme at 

passe og forstyrrer ikke naboerne. De indgår på en naturlig måde i havens 

kredsløb, da de kan æde mange former for ukrudt, haveaffald og andet 

grønt, samt rester fra husholdningen.  

Prisen på et godt avlsdyr ligger fra ca. 300 kr.  og opefter. Et godt udgangs-

punkt at starte med er en han og et par hunner. De kan hver få 2-3 kuld 

om året, og med 4-8 unger pr. kuld er der god afveksling til middagsbordet.  

Valg af race 

I princippet kan alle racer anvendes, da kødet er sundt og velsmagende på 

alle. De mest populære racer til selvforsyning er nok Hvid Land, Fransk 

Vædder og Californian. Når det gælder større, kødfulde racer er andre  

bud f.eks. Blå Wiener, Bourgogne, New Zealand Red, Stor Sølv og Wiener i 

flere farver.    

Med til valget af race hører også, om du synes den er pæn at kigge på. Du 

kommer nemlig til at tilbringe megen tid sammen med dine dyr, og det skal 

være en fornøjelse.  

Bure 

Bure kan bygges på mange måder. Med mindre du har 10 tommelfingre, så 

er de hjemmebyggede bure mere robuste end de fleste købe-bure. Det er 

en smagssag, om de skal være inde eller ude, men det er mest for foder-

mesterens skyld, hvis man vælger at have dem inde. Kaniner trives fint ude, 

hvis burene står i læ for den værste regn, sne og blæst.  De må aldrig stå i 

bagende sol.

Du skal regne med, at du skal have et bur til hver af dine hunner og et bur 

til hannen. Desuden skal du have plads til de fravænnede unger. De har stor 

fornøjelse af hinanden og kan gå sammen i store bure eller folde, indtil de 

bliver kønsmodne. Det sker omkring 14-16 ugers alderen, men det varie-

rer meget for de forskellige racer. Inden da skal drengene og pigerne na-

turligvis skilles ad. De unge hanner kan derefter gå sammen i kort tid, men 

så begynder de at slås, og det er på tide at slagte dem. De unge hunner kan 

som regel gå sammen i længere tid, hvis de har god plads.  

Pasning 

Du kan nøjes med at fodre dine kaniner én gang i døgnet, men mange fore-

trækker at fodre både morgen og aften.  



I den varmeste sommer og hvis der er diegivende hunner, bør de have et 

ekstra vandtrug eller frisk vand et par gange om dagen.   

Hver dag lægges et tyndt lag frisk halm oven på gødningshjørnet, så dyrene 

altid går på tørt og rent underlag.  Om sommeren muges der ud en gang om 

ugen, og om vinteren lidt mindre hyppigt.  

Foder 

Godt hø, kaninpiller samt frisk vand er en del af de fleste kaniners menu. 

Mængden af piller svinger meget, afhængig af race, formålet med dyrene og 

deres alder, så rådfør dig hos avleren, hvor du køber dine dyr. Eksempelvis 

må avlsdyrene under ingen omstændigheder blive for fede, da det nedsætter 

deres frugtbarhed betydeligt.  

Hvis du strør med godt halm, vil de også æde en del af det.    

Dertil kommer den lange liste af frisk grønt, som kaninerne sætter til livs 

med stor appetit. Om sommeren kan det være græs, mælkebøtter, jordbær-

blade, skvalderkål, blade/stængler af jordskok og solsikke.  Om vinteren sup-

pleres med lidt roe, jordskok, gulerod, eller blade/stok af fodermarvkål mm.  

Året rundt bør de jævnligt have grene, som de kan gnaske i. Foruden at det 

sliber deres tænder, sikrer det også kaninerne mulighed for aktivitet og sti-

mulering. Også her er udvalget rigtig stort:  Bøg, æble, hassel, birk, eg, ribs, 

solbær, hindbær, blåbær er nogle af favoritterne.   

Slagtning 

Det kan være et dilemma at aflive kaniner, som man har kælet med. Derfor 

er det vigtigt at have rene linjer fra start og melde ærligt ud. Gør det klart 

for eventuelle børn i familien, at dyrene skal have et godt liv og en værdig 

ende på det, men at de er beregnet til at skulle ende på spisebordet.   

Et dejligt triveligt kuld unger, her er det krydsninger mellem Californian og Hvid Land. 



Man hører ofte skrækhistorier om, at det pludselig går op for børn, at det 

er deres søde Ninus, der ligger på tallerkenen foran dem. Det dur jo ikke. 

Ha’ evt. en enkelt kanin, som I har besluttet er en kælekanin - den skal 

selvfølgelig ikke i gryden.  

Hvordan kommer jeg i gang? 

Det er en fordel at tage ud og besøge et par avlere, før du vælger. Det vil 

give dig god inspiration til bygning af bure, indretning af stald, fodring og 

pasning. Du vil også få en fornemmelse af, hvordan dyrenes temperament 

er hos den pågældende avler.  Det er bedst at starte med rolige og skikke-

lige avlsdyr, som du kan håndtere. Når du har besluttet dig, skal du huske 

at få oplyst, hvad de plejer at æde og hvor meget. Bed også om en pose 

piller, så du kan lave glidende overgang, hvis du vil bruge et andet mærke. 

På kaninavlerforeningens hjemmeside www.kaniner.dk kan du hente nyttig 

viden. Her kan du også finde en oversigt over udstillinger, som er værd at 

besøge for at få et indtryk af de mange dejlige kaninracer og komme i 

kontakt med relevante avlere.  

Du kan også købe eller låne bogen ”Urban Farming Kaniner”, hvor du kan 

læse alt det, du har brug for at vide om selvforsyning, stalde, management 

samt slagtning og tilberedning af dine kaniner. 

 Fordele ved at melde sig ind i Danmarks Kaninavlerforening 

 Du får tilsendt et lille tidsskrift på 32 sider 11 gange om året med en

masse fagligt, socialt og oplysende stof.

 Du får mulighed for at blive en del af et hyggeligt socialt fællesskab

med møder, arrangementer, udflugter m.m.

 Du kan få sparring og hjælp til at lære at klippe kløer, slagte osv. I flere

lokalforeninger arrangerer man også fælles indkøb af både foder, hø

og halm til rimelige priser.

Kontingentet er pr. 1. januar 2018: 

520 kr. for voksne. 260 kr. for ungdomsmedlemmer under 18 år 

Kontakt 

Danmarks Kaninavlerforening
’ 

E-mail: hovedkontor@kaniner.dk

Hjemmeside: www.kaniner.dk

Lokalforening 
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