Några saker att tänka på!
När du skaffat en dvärgkanin har du också fått en liten kompis
som du förhoppningsvis kommer att ha glädje av i många år.
En kanin kan bli upp till 10 år ! (i sällsynta fall ännu äldre)
Hur tam och tillgiven den blir beror helt på hur mycket tid du är
tillsammans med den. Och naturligtvis på hur du umgås med den.
Här kommer därför några råd till dig för att du ska få ut mesta möjliga glädje av
din kaninkompis och för att den ska få det så bra som möjligt.
När du kommer hem med din kanin, sätt den då i sin bur och låt den vara ifred
en stund. Den behöver tid för att lära känna sin nya miljö och de nya dofterna.
Den kommer att hoppa runt en stund och ser kanske lite orolig ut. Men var lugn,
den vänjer sig snart. När den börjar äta eller sitta och putsa sig har den lugnat
ner sig. Kanske lägger den sig och vilar en stund.
Nu är det upp till dig att få den att trivas!

Först några grundregler:
Undvik höga ljud i närheten av kaninen. Hög musik och gälla skrik kan göra den
lugnaste kanin vettskrämd. Om kaninen äter, låt den få äta ifred.
Klappa den gärna på huvudet, det gillar kaniner.
Låt den nosa lite på din hand innan du tar upp den, då blir den inte överraskad
och rädd. När du lyfter den, stöd med ena handen under rumpan, håll stadigt
utan att krama alltför hårt. Om kaninen känner det bra sitter den lugnt i din
famn. Om den sprattlar, sätt ner den genast och ta ett bättre tag.
Sitt gärna på golvet eller marken i början, innan du är van.
Låt inte små barn ta upp kaninen utan att någon vuxen är med. Små barn håller
oftast kaninen om magen och när den då sprattlar för att komma loss kan de
tappa den. Kaniner som tappas kan skada sig allvarligt. Tänk också på att aldrig
sätta upp din kanin på ett bord eller annan upphöjd plats, eftersom den lätt kan ta
ett skutt ner.
Om du har din kanin i bur bör den få komma ut och vara lös
nån stund varje dag. Kaniner har behov av att hoppa och
skutta fritt. Det kan de inte göra i en bur.
Tänk då på att kaniner är gnagare och du måste ha
uppsikt över den så att den inte förstör inredningen där
hemma. Den kan också råka riktigt illa ut om den gnager
på en elektrisk sladd.

Skötselråd för dvärgkaniner
Bur:

Buren ska vara så stor som möjligt, men minst 100×50
cm. För att göra boytan större kan man lätt sätta dit ett eller två
hyllplan på ena eller båda kortsidorna. Det görs enklast genom att
såga till en träplatta och skruva i ett par krokar på varje sida (som
hakas i gallret) Kaniner gillar att hoppa och sitta högt upp så att de
har utsikt. Man kan också sätta in ett hus i buren .
Allra bäst är förstås om man kan ordna en liten rastgård för kaninen att vara i.
Då måste man också ha ett hus där för vind- och regnskydd.
Viktigt att tänka på är att det måste finnas någon skuggig plats. Detta gäller
både för kaningård, utebur eller bur på balkong. Kaniner tål kyla bra men
däremot inte värme. En balkong i söderläge är därför inte att rekommendera en
varm sommardag.
Som bottenmaterial har man någon slags strö. Finns att köpa i djuraffärer eller i
storförpackning på Granngården.
Kaniner är renliga av sig och brukar välja ett hörn som ”toalett” Man kan köpa
en trekantig kanintoalett på zoo-affärer. Då kan man lätt byta ströet i den lite
oftare än allt golvströet.

Mat: Hö av god kvalitet ska alltid finnas i buren. Det utgör ca 90% av kosten.
Sätt gärna upp en höhäck så blir höet inte smutsigt och nertrampat.
Torrfoder (pellets) ska ges i begränsad mängd, ca 2-3 msk per dag. Om kaninen
får för mycket pellets blir den lätt för tjock.
Grönfoder av olika slag är nyttigt och gott för kaninen. Ex maskrosblad, gräs,
groblad, hundkex(bladen), sallad, morotsblast, persilja…
Tänk på! Plocka inte grönt vid vägkanter, se upp med besprutade grönsaker. Se
upp med giftiga växter som smörblomma, vitsippa…
Ge inte för mycket av sallad eller kål (gasbildande) Ge inte lök, rödbetor eller
tomater. Ge inget med socker i.( t.ex kakor mm)
Om du ska prova något nytt, ge bara lite först. Och kom ihåg, kaninen är
vegetarian!
En liten morotsbit då och då är gott för kaninen att knapra på.
Kvistar och smågrenar från fruktträd eller sälg behövs för att
tänderna ska få motion. Tänderna på en kanin växer och
behöver slipas ner.

Vatten: Kaninen ska alltid ha
tillgång till friskt vatten. Byt ofta!

Övrigt: Klipp klorna på din kanin ca en gång/ månad.
Borsta pälsen då och då om du har en lurvig kanin. Passa på och
gör det till en gosestund för er båda!
Kolla kaninen varje dag. Om den har kletig avföring har den
kanske fått för mycket grönfoder. Dra ner på det och ge mest
hö och lite torrfoder tills den ser normal ut igen.
Kolla att nos och ögon inte rinner och att den ser pigg och kry ut.
Du kan aktivera din kanin på många roliga sätt. Skaffa en sele och gå ut och gå.
Men ryck inte i kopplet. Lyft upp den i stället om den går åt fel håll. Bygg
hopphinder och gör en hinderbana. Kanske kan du och en kompis hjälpas åt.
Du kan säkert komma på fler roliga lekar.
Gosa och kela med din lilla kaninkompis varje dag och och ta ut den ur buren
ofta så får du en kanin som verkligen gillar dig och som du kommer att ha
mycket roligt med.
Men tänk på att din kanin är en levande varelse och ingen leksak. Den kan bli
trött av att bäras omkring allt för mycket. Ibland måste den få vara ifred också.
Skaffa dig gärna en kaninbok och lär dig lite mer om din nya kompis.
Bokförslag: Dvärgkaniner, lyckliga och friska ICA bokförlag

Lycka till!

