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Inför köpet av en kanin

Med sina runda knappögon, som en kerub och sin mjuka päls ser en
dvärgkanin så söt och näpen ut att man vill ta upp den och smeka den. Men
det räcker inte bara med att tycka om den. Den som under många år vill
ha glädje av en frisk liten kanin måste veta något om dess uppförande och
vilka anspråk den har på livet. Tänk noga över om en liten dvärgkanin är
det rätta djuret hemma hos er.

Tio tips innan du bestämmer dig

5

En liten dvärgkanin kan med god vård bli tio år gammal. Så länge
måste du ta hand om djuret. Utfodringen och vård av kaninen tar dagli-
gen minst en timme.
En liten inhängnad i trädgården eller på balkongen är det bästa för
djuret under den varma årstiden. För att ha en kanin i en våning bör
man ha ett rum som inte är inrett med någon känslig matta eller dyra
möbler, se sidan 17.
En liten dvärgkanin behöver mycker motion och blir inte alltid rums–
ren, se sidan 16. Går det att förena med ditt ordnings sinne?
Om du inte kan ta med den lilla kaninen på semestern, måste du se till
att den blir ordentligt omhändertagen under tiden. 
Dvärgkaniner kan bli sjuka. Då måste du ha tid att sköta om den och
har råd med kost naderna för veterinärbesök. 
Om du redan har ett djur hemma bör det kunna komma överens med
dvärgkaninen. Du kan behöva ta dig tid för att få djuren att vänja sig
vid varandra. Se sidorna 24 och 25.
Har du pratat med din familj och är även den införstådd med att du
skaffar dvärgkanin?
Du bör förvissa dig om att ingen i din familj är allergisk mot kaninhår.
Om du är tveksam så fråga en läkare innan du skaffar djuret.



Dvärgkanin eller korsning?
Alla små kaninungar är små och näpna. Men bara den som köper en ren-
rasig dvärgkanin kan vara säker på att den också förblir liten som fullvux-
en. Det säkraste kännetecknet är öronen – ju längre de är desto större blir
djuret. En åtta veckor gammal unge med en öronlängd på 7-8 cm väger
som fullvuxen säkert mellan 2,5 och 4 kg, har den 10 cm långa öron blir
den en jättekanin som inte får plats i sin bur. Ytterligare säkra känneteck-
en finner du i tabell 1, längst bak i detta kapitel. När det gäller korsningar
finns de i de brokigaste mönster och blandade färger och vill man inte själv
föda upp ungar har man en lika stor glädje av en sådan.

Dvärgkaniner som present till barn
De söta dvärgkaninerna skaffas i regel för barnens skull. Ofta tänker man
inte på hur snabbt barnens liv och intressen förändras. Då försummas
djuret efter en tid och får ett ledsamt liv i buren, om den inte innan dess
rent av släppts ut i det fria. Det hänger på föräldrarnas uppfostran och led-
ning att det inte blir så.

Ge inte en dvärgkanin till barn i förskoleåldern !
Lita inte på att barnet självt kan ta ansvar för djuret. Om det är vad
föräldrarna vill är det bättre att inte skaffa något.
Om ett barn plötsligt och överraskande önskar sig ett djur kan det dölja
sig alla möjliga andra skäl till det än äkta djurkärlek. Ett barn som kän-
ner sig ensamt kan längta efter ett keldjur, men det är inte skäl nog att
ge den ett levande djur att ta ansvar för.

Var får man tag i en dvärgkanin ?
Fråga i en zooaffär om de kan ordna en renrasig dvärgkanin. I zooaffärer
är det vanligast med dvärgkorsningar. Se tabell 1, längst bak i boken
Att tänka på vid köpet
Kaninens ålder: En liten dvärgkanin kan klara sig på egen hand från åtta
veckors ålder. Visserligen övergår den till fast föda redan vid sex veckor,
som är yngre än åtta veckor! Är den yngre är risken stor att den lilla 
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men den bör ändå helst vara kvar hos mamman. Köp inte ett djur som är
yngre än åtta veckor ! Är den yngre är risken stor att den lilla blir sjuk.

Den bör vara frisk

En frisk liten dvärgkanin har alltid en blank, glänsande päls. Den är glad
och livlig, om den inte tar igen sig just för stunden. Allt efter temperament
springer den blygt in i ett hörn eller kommer nyfiket framhoppande för att
nosa på din hand. Den rör öronen fram och tillbaka och deltar i allt som
sker runt omkring.
OBS! Ett sjukt djur sitter för det mesta i ett hörn och trycker, den reager-
ar inte på ljud och stirrar stelt framför sig med matta ögon.

Rätt plats för buren
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En bur som har tillräckligt med utrymme såväl för kaninen som för nöd-
vändig utrustning är inte så liten, se praktiska råd, utrustning sidan 10.
Buren skall stå på en plats där kaninen kan trivas och inte blir sjuk. 
Lämplig placering:

I ett lugnt rum – små kaniner har god hörsel, den ogillar buller, hög
volym på radio, skrikande barn och mycket spring förbi buren. Man
bör inte heller ha en teve i samma rum. Kaniner upplever vissa
ultraljudseffekter som smärtsamma.
Buren bör inte stå dragit – placera den därför inte på golvet utan hellre
på en stadig ställning eller på ett bord, men så att man inte kan stöta
till den. Buren skall alltid stängas ordentligt. Vid vädring bör man se
till att det inte drar på kaninen. Små kaniner tar skada av drag, de rea-
gerar ofta med snuva och andra förkylningssymptom.
Buren bör stå i normal rumstemperatur, en bra bit ifrån värmeele-
ment eller ugn. På sommaren skall man se till att solen inte lyser på
buren. I stark hetta och i varma, torra rum mår inte kaniner särskilt
bra.
Ljust men inte i solen - i mörka rum och på vintern kan man behöva
ha belysning på dagen. Kaninernas livsrytm på verkas av ljuset. Om



Register
BUREN – KANINENS HEM

Anpassning 14, 51, 58
Balkong 18, 19
Bo 59
Bur 8, 31

desinficiera 32
rengöring 23
rengöringsmedel 23
storlek 10

Elektriska ledningar 3, 17
Ensam kanin 4
Grotta 18, 19
Höhäck 10
Koppel 19, 20
Lekhage 18
Lekhörn 17
Leksak 18
Lyfta kaninen 14, 15, 40
Motion 17, 19, 29, 31, 34
Par kaniner 4
Placering 9
Regnskydd 11
Rumsren 16
Röra sig fritt 15, 17
Semester 20
Solskydd 11
Sovhus (-låda) 11
Säkerhet 19
Strö 11, 23
Temperaturförändring 19, 31, 33
Tidning (som underlag) 23
Toalettlåda 11, 16, 17
Transportlåda 52
Trädgårdsbur 11
Urinfläckar 16
Utrustning 10
Vattenbehållare 10, 38

BETEENDE

Analdoftkörtel 52
Avföring 16, 52
Avföring, äter 54
Blindtarmsavföring 54
Beteende 54
Doftkörtel 51, 54
Doftmarkering 58
Gnaga 23, 28, 29
Gnider hakan 52
Gräva 22
Krafsa 18, 22, 55
Kroppsspråk 50, 54
Kompost 23
Kroppskontakt 14
Kroppsvård 22
Koloni 51
Känsel 57
Levnadssätt 59
Ljudspråk 52
Lukt 57, 58
Läte 52
Markera 52, 54, 58
Morrhår 57
Pip 56
Sekret 52
Trycker 54, 55, 59
Tvättar sig 32
Uppmärksam 54
Revir 52
Simma 58
Skri 56
Skydda sig 52
Slicka 58
Socialt liv 51
Stampa 55
Urin 52

FRISKVÅRD/SJUKDOM

Avliva 33
Bada 22
Benbrott 35
Borsta 22, 23
Diarré 31
Epidemisk trumsjuka 35
Frisk kanin 8
Friskvård 31
Förgiftning 35
Första hjälpen 31
Förstoppning 31
Giftiga växter 27
Hjärt- och kärlsjukdomar 29
Kaffe 32
Kamomillte 31
Karantän 20
Kaninpest 35
Klor 22, 47
Klotång 22
Kumminte 31
Muskelskada 35
Myxomatos 35
Pipett 34, 43
Sinnen 56
Sjuk kanin 8
Sjukdomstecken 9, 31, 34
Skabb 35
Snuva, smittsam 35
Svampinfektion 35
Tandkontroll 23
Tatuera 36, 46
Underbett 23
Vikt 7, 45, 47
Viktkontroll 43
Veterinär 32, 33, 35
Vård 22, 32
Värmeslag 32, 35
Växter, giftiga 27
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Ålder 8
Öronskabb 35
Örter, läke- 29
Överbett 23

KÖN OCH FORTPLANTNING

Avel 36, 38
Brunsttid 38
Dia 31, 42
Dräktig hona 31
Dräktighet 40, 55
Dräktighetstid 39, 50
Födelsekontroll 58
Födelselåda (-hus) 39
Fortplantning 36
Förlossning (nedkomst) 40, 42
Kaninuppfödare 38
Könsbestämning 6
Könsmogen 38
Könsöppning 6, 22
Parning 39
Skendräktig 39, 55
Ungar 41, 42

UTSEENDE ALLMÄNT

Hals 7
Huvud 7, 45
Hörsel 57, 59
Kroppsbyggnad 7, 51
Kroppsform 45
Luktsinne 52
Nos 52, 57
Pulpa 22
Päls 45, 47
Pälsbyte 22, 34
Pälsfärg 7
Pälsvård 22
Raser 45
Raskännetecken 45
Seende 56
Smak 57

Ögon 7, 47
Öron 7, 45, 47

UTSEENDE RASER
Blå dvärgkanin 46
Black and white dvärgkanin 13, 47
Blå tan dvärgkanin 13
Blåögd dvärgkanin 12
Chinchillafärgad dvärgkanin 46
Dvärgvädur 13, 37, 47
Färger 46
Färgvarianter 45
Grå dvärgkanin 12, 46
Hare 50
Havannafärgad dvärgkanin 12, 46
Hotot dvärgkanin 13
Jamora dvärgkanin 4, 45, 47
Japansk dvärgkanin 47
Jättekanin 5
Korsning 6
Madagaskerfärgad dvärgkanin 12, 36,
40, 46
Mårdfärgad dvärgkanin 47
Nordisk standard 12, 45, 47
Perle egern dvärgkanin 46
Renrasig 7
Rysstecknad dvärgkanin 12, 46
Röd dvärgkanin 46
Siamdvärgkanin 5, 13
Skäck, vädur black and white 13
Svart dvärgkanin 13, 46
Svart-silverfärgad dvärgkanin 12
Tanfärgad dvärgkanin 47
Teckningsarter 12
Utveckling, rasernas 45
Utveckling, ungarnas 42
Vildkanin 50, 51
Viltgrå dvärgkanin 46

UTFODRING

Basfoder 26
Brännässlor 29
Bröd 28
Dietkost 26, 33
Fasta 33
Fetma 29
Flaskuppfödning 43
Foder 26, 31, 39
Foderskål 10
Foderskål, rengöring 23
Foderväxter 27
Frukt 27, 29
Föda, fast (ungar) 8, 31
Grenar 28
Grönfoder 27, 29
Grönsaker 27, 29
Hö 26, 29
Jordärtskocka 29
Kostomställning 29
Läkeörter 29
Mjukfoder 27, 29
Näring, ungarna 58
Olivolja 31
Pellets 26
Regelbundna tider 30
Ris 31
Rölleka 29
Säd 27
Torrfoder 10, 29
Utfodring 26, 29, 30
Vatten 29, 32

ANDRA DJUR TILLSAMMANS

Fåglar 24
Hund 19, 20, 24
Katt 19, 24
Marsvin 24
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Översta raden
Havanna-färgad
Siamfärgad
Grå
Hotot

Mellersta raden
Svart
Black and white
Blåögd
Blå Tan

Understa raden
Svart silver-färgad
Rysstecknad
Madagaskerfärgad
Vädur skäck, Black and White
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Renrasig dvärgkanin
Små, tätt sittande, avrundade
upptill. Ideallängd hos en vuxen
kanin: 4,5-5,5 cm.

Öron

Kroppsbyggnad

Huvud

Hals

Ögon

Pälsfärg

Vikt

Undersätsig, cylinderformad,
rygglinje och ben är korta.

Dvärgkorsning

Stort i förhållande till kroppen,
verkar rundat. Skallen är bred
och kraftigt välvd.

Halsen syns knappt, huvudet
tycks sitta direkt på kroppen.

Stora, lätt framträdande, ögon–
brynsbenen tydligt välvda.

Endast standardfärger och –
teckningar, se mittuppslag.

Fullvuxen 0,7- 1,5 kg

Långa, brett mellanrum, något
spetsiga upptill. Längd 7-10 cm
eller mer.

Utsträckt, slank, höga ben.

Normalstort i förhållande till
kroppen, långsträckt och smalt.

Anpassade till kroppsstorleken,
inte så tydligt framträdande,
ögonbrynsbenen obetydligt
välvda.

Alla pälsfärger och teckningar
möjliga.

Alltefter arvsanlag upp till 5 kg
och tyngre.

Halsen syns tydligt

Så känner du igen en renrasig dvärgkaninTabell 1   
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Djur hemma är en serie böcker som ger goda råd till den nyblivne småd-
jursägaren och till den som vill veta mer om sitt sällskapsdjur. Här får du
lära dig allt du behöver veta för att din dvärgkanin och du ska få ett trevligt
liv tillsammans:

Hur du får den rumsren

Vad den vill och bör äta 

Vad du kan göra om den blir sjuk eller om den ska få ungar.

Dessutom kan du lära dig förstå dvärgkaninens kroppsspråk så att ni får så
stor glädje av varandra som möjligt.
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