
Skötselråd Dvärgvädur 

Latinskt namn: Oryctolagus cuniculus 

Ursprungsland: Framavlad i Holland 

Livslängd: upp till ca 12 år 

Vikt: 1,4-2 kg 

Könsmognad: 4-5 månader 

Avelsmognad: 6-11 månader 

Dräktighetstid: ca. 18 dygn 

Kullstorlek: 4-5 st                                                                                                                       Aktivitet: 

Dagaktiva                                                                                                                                Burstorlek: 

minsta yta 0,5 kvm, minsta mått kortsida 0,5 m, minsta höjd 0,5 m  

 

Kaninerna lever i naturen i kolonier, av denna anledning bör man helst ha fler kaniner 

tillsammans. Ett par av kaniner kan gå bra. Men man bör ha två som har vuxit upp 

tillsammans. Har man en hane och hona tillsammans blir det ungar, så det är att föredra att 

ha två honor tillsammans. Två hanar är inget vi rekommenderar. 

Det är viktigt att tänka på att det inte alltid går att ha två stycken individer tillsammans och 

då måste man ha möjlighet att sära dom och ha varsin bur åt dom. De är kolonilevande och 

bör leva med sällskap, helst av andra kaniner men även nära kontakt med människor kan 

fungera bättre, kaninen ser då familjen som sin flock.                                                                    

Har man två djur bör man ha en mycket stor bur och minst 2 hus så de kan dra sig undan 

från varandra  och gärna två av varje sak, till exempel två matskålar, två vattenflaskor och så 

vidare. Detta för att förhindra att det blir bråk. Det händer tyvärr ibland att det blir så och 

då måste man dela på kaninerna, så att det inte händer något allvarligt. Har man behövt 

göra det, så gäller det bara att ägna varje kanin tillräckligt med tid, så klarar de sig fint ändå. 

Kaniner är inte lämpliga för småbarn då de blir ganska stora för barn att lyfta. De kan bli 

aggressiva mot människor och många barn blir skrämda för kaninen. 

 

Kaniner kan bo i bur ute eller inne. Burarna ska anpassas efter miljön som kanin ska bo i. 

Utomhusburar ska stå skyddade så att inte direkt sol, rovdjur, blåst snö och regn kan ta sig 

in i buren. Den ska ha väggar tak och ben. En skyddad del som man kan fylla ordentligt med 

halm som isolerar bra. Fyll även halm i resterande del.  Under vintertid är det bra att stänga 

för så att kaninen endast är på övervåningen i buren. Tänk på att vattenflaskor fryser i pipen 

under vintern och att det då är bättre att ha en vattenskål med en sten i som bryter ytan för 

att hålla den tinad och is fri. Byt vattnet oftare för att försäkra sig om att vattnet inte har 

frusit och att kaninen alltid har tillgång till vatten. Ska kaninen bo i en utomhusbur så måste 

den vänja sig med klimatet och lämpligast är därför att låta kaninen börja vara ute under 

sommaren så den för pälsen som krävs till vintern.  

 



 

 

Man får absolut inte ta kaninen från inomhus klimat till minusgrader. Det är inte heller bra 

att ta kaninen från minusgrader till inomhusklimat 

Vi rekommenderar att man har en innebur som är minst 120 cm lång till en kanin då det är 

ett aktivit djur som ska kunna röra på sig. Det är bra att ha spån som underlag i buren som 

suger upp kisset bra. De vill även ha ett hus av trämaterial där de kan boa och även en 

sittbräda att hoppa upp på. Det går bra att ha dessa kombinerat bara huset har ett lämpligt 

tak och är tillräckligt stort.                                                                                                               

Man får inte ha galler som golv i buren. 

Burarna städas en till två gånger i veckan. Kaninen väljer ofta ett hörn att kissa i och då är 

det lämpligt att byta i den oftare och sen byta hela buren en gång i veckan.                              

Buren ska inte placeras i direkt solljus eller drag. 

Kaninens grundfoder är hö som håller magen och tänder i trim, det ska alltid finnas fri 

tillgång av väldoftande och bra hö i buren. Dåligt hö kan göra kaninen mycket sjuk. Kaninen 

ska även ha ett kraftfoder i form av pellets med högt  fiberinnehåll. Ungdjur ges fri tillgång 

även på det men när det är en vuxen kanin så är det lagom med ungefär en halv dl lite 

beroende på aktivitetsnivå. Färskt vatten varje dag är viktigt för kaninens välmående.       

Salt och mineralsten behövs inte till kanin då det ökar risken för urinsten.                         Glöm 

ej att diska vattenflaska och matskål med jämna mellanrum.                                               Tänk 

på att gärna ha en matskål av keramik som också är lätt att diska och hålla fräsch.           

Kaniner har en ganska känslig mage så vid ändring av kraftfoder är det viktigt att man 

blandar ut och gör en snäll övergång till det nya fodret. Även grönsaker, maskrosor gräs osv. 

ska ges med måtta och introduceras långsamt i kosten för att kaninen inte ska bli dålig i 

magen.                                                                                                                                                   

Det är ett aktivt djur som tycker om att vara med sin människa när ni lärt känna varandra 

ordentligt. Gör i ordning i ett rum eller i ert hem så kaninen kan aktivera sig, skutta omkring, 

utforska och vara med familjen utan att skada sig genom att tex gnaga på elkablar och 

liknande. Givetvis ska buren som den bor i också ha aktiviteter och gnagmöjligheter i form 

av kvistar eller liknande för att hålla tänder och klor i bra skick. Aktivera gärna kaninen 

genom att gömma godsaker i en toarulle, foderboll eller liknande.                     

Kaninens klor behövs klippas med en lämplig klosax ca en gång i månaden.                            

Kaninens tänder växer därför är det viktigt att ge kaninen gnag möjligheter och gärna 

kontrollera dessa med jämna mellanrum så det ser bra ut.                                                              

Borsta gärna pälsen för en gosig stund i famnen.                                                                                    

 

 

 

 



 

När ni kommer hem med er nya familjemedlem så lämna den i fred de första dagarna. 

Ni kan börja med att prata med kaninen och sedan stoppa in handen i buren för att kaninen 

ska vänja sig med er närvaro och med er. 

Kaninen kommer nyfiket att komma fram till er när den är redo. 

När kaninen och ni har lärt känna varandra lite och ni sen ska börja plocka upp kaninen så är 

det viktigt att ni tar upp den med ett stadigt tag så inte kaninen känner sig osäker och rädd 

och börjar sprattla. Håll kaninen med en hand runt kroppen och den andra under rumpan. 

Ta gärna extra tid på er och skynda långsamt så skapar ni en bra relation med er nya 

familjemedlem, det belönas ni för i längden. 

När kaninen har blivit upplockad så var noggranna med att inte hålla den i för hög höjd utan 

sitt ner med den så den inte skadar sig vid ev. fall.  Låt kaninen ligga i knät och klappa på 

den.                                                                                                                                                             

Låt inte kaninen springa fritt i rummet förrän ni lärt känna varandra och ni litar på att ni kan 

få kaninen att komma till er utan att behöva jaga den. 

Undvik kontakt med djuret om ni är förkylda och tvätta händerna innan kontakt för att 

undvika ev smittspridning. 

Blir kaninen slö, lös avföring, dålig aptit eller irriterad i ögonen bör ni kontakta oss eller en 

veterinär för råd. 

 

Lycka till med er nya familjemedlem och välkomna med ev frågor och funderingar! 


