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Meget kan forebygges 

Du kan forebygge mange sygdomme hos kaniner gennem god pasning sam-

men med et godt alsidigt foder. Bliver kaninen alligevel syg, er det vigtigt, at 

du reagerer hurtigt, da kaniner er meget skrøbelige over for sygdom. 

Diarré eller tynd mave 

Diarré eller tynd mave kan blandt andet forekomme ved foderskift eller an-

dre stresspåvirkninger,  Virker kaninen apatisk, skal du til dyrlæge med det 

samme. Kaniner er naturligt spiseglade dyr, så holder de sig fra foderet, sid-

der blot i et hjørne eller har tynd eller forstoppet mave, skal du til dyrlæge 

med det samme. 

Coccidiose 

Coccidier er en lille parasit, der findes i al kaningødning. Men når der kom-

mer for mange, bliver kaninen syg Sygdommen udvikler sig bedst i varme 

og fugt, og den medfører voldsom diarré hos unger og ungdyr. Gamle kani-

ner bliver sjældent syge, da deres modstandskraft er større. Specielt hvis 

mange dyr går sammen, kan sygdommen blive et stort problem.  Kan fore-

bygges gennem god hygiejne, god plads og kontrolleret fodring med kraftfo-

der, samt store mængder godt hø, men man kan stadig være uheldig eller få 

smitten med hjem fra en udstilling. 

Mange unger dør desværre af sygdommen, og det kræver hurtig og kompe-

tent dyrlægehjælp, hvis kaninerne skal reddes.  

Blød og fedtet afføring 

En blød og fedtet afføring forekommer ofte hos kaniner, der fodres med 

dårligt eller meget fedtholdigt foder. Nogle foderblandinger indeholder 

majs, solsikker og johannesbrød, hvilket er for fed en kost for kaniner. Bed-

ste kur er at fodre med store mængder godt hø, sæsonens grønt, tørt halm 

og almindelige kaninpiller. 

Snue og forkølelse 

Kaninen nyser og nyser, der er måske tydelig enten vandigt eller gult snot i 

næseborene. Af og til breder det sig til lungebetændelse. Da kaninen bruger 

sine forpoter til at tørre næsen i, ses ret hurtigt tydelige spor af snot på in-

dersiden af forbenene. 

Sygdommen er meget smitsom, og derfor bør man straks forsøge at isolere 

de ramte dyr, hvis man har flere kaniner. De smittede kaniner skal til dyrlæ-

ge omgående, da sygdommen ellers er dødelig. 



Hvis du strør med halm eller fodrer med hø, der støver, så kan alle kaniner 

kortvarigt komme til at nyse, uden at de derfor er syge. Ligeledes kan visse 

typer af spånestrøelse støve, og dette er ikke egnet til kaninbrug. 

Øjenbetændelse 

Af og til kan et øje pludselig løbe i vand. Det kan være på grund af træk, og 

i så fald vil øjet blot være vådt. Sæt kaninen i læ, og går det ikke væk, bør du 

søge dyrlæge. Løbeøjne kan også være tegn på tandrodsproblemer. Er øjet 

klistret, rødt eller med gulligt puds, skal du til dyrlæge for at få tjekket 

hornhinde og evt. få salve mod betændelsen.  

Vildtvoksende tænder 

Kaninens tænder vokser hele livet og slibes mod hinanden. Tandfejl er of-

test arveligt, men kan også opstå ved fald eller ved for-

kert fodring. 

En kanin med vildtvoksende tænder er ude af stand til 

at æde foder, som den skal bide af. Og når det bliver 

helt galt, så er den ude af stand til at æde noget som 

helst.  

Tandfejl kan være meget smertefuldt for kaniner.  Kæ-

ledyr bør få slebet tænderne ned i narkose (tænderne 

må aldrig klippes, da de kan splintre ned i nerverne). 

Disse dyr må aldrig avles på. 

Bidsår, rifter og skrammer 

Har din kanin bidsår, og bor den ikke alene, bør flokken 

skilles permanent.  

Rifter og skrammer kan opstå ved uheld. Er de små, 

behandles de med Klorhexidin-pudder, der fås i hånd-

køb på apoteket. Større rifter og skrammer skal du selvfølgelig lade en dyr-

læge behandle, så kaninen også kan smertedækkes. 

Klip kløerne 

Ligesom du klipper dine egne negle, skal du klippe kløerne på kaninen med 

jævne mellemrum. Nogen kaniner slider dem så meget selv, at det kun er 

Så slemt kan det se ud! 

Fine tænder! 



nødvendig hvert halve år. Hos andre skal du gøre det hver tredje måned. 

Klipper du dem ikke, bliver det smertefuldt for kaninen at gå på dem.  

Det er let at klippe lyse kløer, hvor du kan se blodåren inde i kloen. Det er 

lidt sværere med mørke kløer. Klip et par millimeter fra blodåren. Få even-

tuel en erfaren avler eller dyrlægen til at vise dig hvordan.  

Med lidt rutine kan du kan nemt gøre det selv. Neglesaksen køber du i dy-

rehandleren. Begynder det at bløde, fordi du er kommet til at klippe for tæt 

på blodåren ved et uheld, eller brækker kaninen en negl ved et uheld, så er 

det ikke noget farligt. Hold eventuelt en ren, våd, kold klud på til blødningen 

standser, og sørg for, at kaninen holder sig i ro de næste par timer. 

Mider 

Mider kan komme i pels, i huden og i ørerne. Det ser ofte ud som skæl i 

pelsen. Behandling i samarbejde med dyrlæge, og husk, at mider kan være 

smitsomme, og at også udstyr som seler, børster osv bør decinficeres eller 

lægges i fryseren. Rådfør dig altid med dyrlæge inden behandling,  da kani-

ner for eksempel ikke kan tåle parasitmidlet Frontline. 

Myxomatose og VHD 

Både myxomatose og VHD er sjældne, men alvorlige og dødelige sygdom-

me. Myxomatose optræder ofte som epidemi i sensommeren og efterårs-

månederne. VHD ses hele året.  Det er muligt at vaccinere mod både my-

xomatose, VHD og VHD2, der alle ses i Danmark med jævne mellemrum. 

Kontakt din lokalforening og hør, hvilke dyrlæger, der vaccinerer i området. 

Mere om sygdomme 

Når Danmarks Kaninavlerforening får kendskab til udbrud af kaninsygdom-

me, melder foreningen ud på www.kaniner.dk, og på facebooksiden 

’Danmarks Kaninavlerforening, hvordan man bør forholde sig med hensyn 

til udstillinger og andre arrangementer med kaniner. 

Oplever du mange akutte dødsfald i dit kaninhold, så ring til din nærmeste 

lokalforening, så de kan rådgive dig og sørge for, at smitten ikke breder sig. 
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Kontakt 

Danmarks Kaninavlerforening  
’ 

E-mail: hovedkontor@kaniner.dk

Hjemmeside: www.kaniner.dk

Lokalforening 




