
 

Han eller hun 

Det kan være vanskeligt at afgøre kønnet på kaninunger, der er under to 

måneder gamle. Men prøv at vende ungen om på ryggen. Hold pegefingeren 

på haleroden og tryk forsigtigt med tommelfingeren foran kønsåbningen. 

 

Hos unge hun-kaniner er urinåbningen en aflang åbning, medens 

den hos han-kaninerne er punktformet. Hos ældre han-kaniner 

bliver penis synlig. Dette kan ikke lade sig gøre hos helt unge ka-

niner. Hos voksne han-kaniner kan du føle testiklerne i pun-

gen. Ofte er de synlige med det blotte øje. 

 

Øremærker 

Hvis du skal udstille dine kaniner, skal du have ungerne øremærket. Mærk-

ningen skal ske som en tatovering inden ungerne er ti uger gamle. Få gode 

råd og eventuel hjælp fra en erfaren avler eller din lokalforening. 

 

I venstre øre bestemmer du selv, hvilket nummer kaninen skal have. Dog 

skal der være mindst tre cifre. I højre øre skal du mærke dit firecifrede av-

lernummer, som du får, når du bliver medlem af Danmarks Kaninavlerfor-

ening. 

 

Følg ungerne 

Når du har vænnet ungerne fra i seks til syv ugers alderen, kan du med for-

del tage dem ud på et bord og gøre dem håndvante.  

 

Vej ungerne jævnligt for at se om de vokser. I Nordisk Kaninstandard er 

der vejledende vægte for de enkelte racer fra de er fire måneder. Kontakt 

eventuelt en erfaren avler for at høre om erfaringer med ungernes vækst. 

 

Næste parring 

Du kan parre hunnen igen, når ungerne er fem uger gamle. Hvis hunnen 

kun har få unger eller viser tegn på at blive for fed, kan du parre den tidli-

gere, for eksempel når ungerne er 16 til 18 dage gamle.  
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Kontakt 

Danmarks Kaninavlerforening 

Forretningsfører Susanna Kristensen 

Holstebrovej 73, 6900 Skjern 
’ 

E-mail: hovedkontor@kaniner.dk 

Hjemmeside: www.kaniner.dk 

Lokalforening 

 

 
DANMARKS  

  KANINAVLERFORENING 

KØB OG AVL 



Hvordan starter jeg? 

Når du har valgt at avle kaniner,  er det første spørgsmål: Hvilken race skal 

jeg vælge? Dette afhænger af mange ting.  

 

Hvor meget plads har du? Hvad vil du bruge kaninerne til? Hvor meget tid 

har du? Ja, spørgsmålene er mange, men du bør svare på dem alle - eller i 

hvert fald overveje dem, inden du anskaffer de første kaniner.  

 

Besøg en udstilling og stil spørgsmål 

Henvend dig til lokalforeningen i dit område. Her vil du kunne få råd og 

vejledning. Besøg en udstilling - det er det værd. Kom i kontakt med et par 

avlere og stil spørgsmål!  

 

Når du har valgt race, gælder det om at finde en avler af denne race. Det 

gælder om at få en rigtig start med sunde og veludviklede dyr. Det er før-

ste betingelse for, at du fremover kan få udbytte af dit kaninhold.  

 

Overvej inden du køber 

Du bør tænke på følgende, før du kø-

ber kaniner:  

 

 Start i det små med én han og en til 

tre hunner og lad dig "vokse" ind i 

foretagendet. Også hvis du vil lave 

slagtekaniner til dig selv. Spring ikke 

hovedkulds ud i det, men overvej og undersøg indgående forholdene in-

den du starter. Det er fejlagtigt at tro, at kaninavl er det nemmeste her i 

verden.  

 Se og rør ved dyrene inden du køber. Køb på en udstilling eller allerbedst 

i stalden, hvor du kan danne dig et indtryk af besætningens sundhedstil-

stand.  

 Køb kun dyr fra én eller to besætninger og ikke alle mulige steder fra. På 

den måde reducerer du risikoen for sygdomme.  

 Undersøg dyrene. Konstaterer du nysen med udflåd fra næsen i besæt-

ningen, er der tale om en ondartet snue - en sygdom, som kan være van-

skelig at få bugt med og er meget uheldig at starte med.  

 Det er bedst at starte med hunner, der er klar til avl. Det vil sige fem til 

seks måneder gamle eller ældre. Hvis ikke dette er muligt så køb ungdyr i 

tre til fire måneders alderen.  

Hurtig udvidelse af besætningen 

En af grundene til, at vi anbefaler at starte med få dyr, er også at lade dig 

finde ud af, om du kan lide at arbejde med kaniner. Hvis det er tilfældet, kan 

du forholdsvis hurtigt udvide besætningen til den ønskede størrelse ved at 

udvælge de bedste ungdyr efter de bedste avlsdyr i besætningen.  

 

Parring 

Sæt altid hunnen ind i hannens bur. En parring tager kun nogle ganske få 

øjeblikke. Én vellykket parring er nok, når hannen bruges jævnligt.  

 

Brug dobbeltparring af hunnerne ved at hunnen parres igen seks til otte ti-

mer efter første parring. Det er især en god idé i de varme sommermåne-

der og om efteråret, hvor det kan være vanskeligt at få hunnen drægtig.   

 

En han til flere hunner 

En han kan sagtens klare op til 20 hunner. Men har du over fem hunner, an-

befaler vi, at du har mindst to hanner, for det ville være uheldigt, hvis den 

ene han ikke kan lave unger. Dette sker heldigvis sjældent.  

 

Hvis et kuld går tabt ved fødslen, eller hunnen ingen unger får, så kan du 

parre hunnen igen tre dage senere.  

 

Drægtig i cirka en måned 

Hunnen får unger 30 til 32 dage efter parringen. Hun plukker uld af brystet 

og laver en rede, hvor hun føder fem til otte levende unger. Større racer får 

ofte flere unger, mens to unger ikke er unormalt blandt de mindre racer. 

 

Unger 

I starten er ungerne helt nøgne, men i løbet af nog-

le få dage begynder pelsen at blive synlig. Ungerne 

åbner øjnene i løbet af en til to uger. Efter cirka tre 

uger begynder ungerne at forlade reden og gå på 

eventyr. 

 

Når ungerne er seks til syv uger gamle, kan du tage 

hunnen fra dem. Du skal sortere ungerne i hanner 

og hunner, når ungerne er tre måneder. Ved tre en 

halv måneder bør ungerne have deres eget bur. 

Hunnerne kan gå sammen længere end hannerne. 


