
 

Temperament 

Alle kaniner kan blive tamme og kæl-

ne, men der er nogle, som er betydelig 

nemmere at gøre tamme, fordi de har 

et roligt temperament. Mange er også 

lidt påvirkede af ejernes temperament 

og omgivelserne. Er de vant til, at der 

foregår en masse i deres nærhed, er 

de roligere end hvis der kun kommer 

nogen i stalden, når der skal fodres. 

Prøv at spørge dig frem hos avlerne. 

 

Han eller hun 

Det er lidt en smags sag. Hanner er ofte lidt mere stabile i deres tempera-

ment, men til gengæld strinter en del af dem. Hunner kan ofte være lidt 

mere svingende i humør på grund af hormoner. Men ingen regel uden 

undtagelser! 

 

En kanin eller flere 

At have en kanin er ikke synd, hvis du beskæftiger dig med den hver dag. 

Kaniner er flokdyr, men kun hvis de har en hel parcelhushave at boltre sig 

på og som i naturen en masse gemmesteder, hvis de bliver sure på 

hinanden.  

 

Hvis du gerne vil have to, så skal de have hvert sit bur med tråd imellem, så 

de kan se, høre og lugte hinanden, men ikke kan skade hinanden. Så kan du 

eventuelt lade dem rende sammen under opsyn et neutralt sted, hvor ingen 

af dem har ejendomsfornemmelser. 

 

Inde eller ude 

Kaniner trives fint inde i huset og kan blive renlig som en kat. Men de 

trives også fint udenfor i et godt bur med læ mod blæst, regn, sne og storm 

og 20 graders kulde - og om sommeren i et bur i skyggen. 

D
an

m
ar

k
s 

K
an

in
av

le
rf

o
re

n
in

g 
. 
P
R

-u
d
va

lg
e
t 

. 
Ja

n
u
ar

 2
0
1
5
 

F
o
rs

id
e
fo

to
: 
A

as
e
 B

je
rn

e
r Kontakt 

Danmarks Kaninavlerforening 

Forretningsfører Susanna Kristensen 

Holstebrovej 73, 6900 Skjern 
’ 
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DANMARKS  

  KANINAVLERFORENING 

KÆLEKANINKLUBBEN STAMPE 



Kælekaninklub 

Kælekaninklubben Stampe er en underafdeling af 

Danmarks Kaninavlerforening (DK), som er en 

forening for alle, der er interesseret i kaniner på 

den ene eller anden måde. Alle børn og voksne 

med interesse for kaniner kan optages som med-

lem. 

 

Hvad får jeg ud af et medlemskab af Stampe? 

1. Du får mulighed for at lære en masse andre mennesker at kende, der er 

vilde med kaniner 

2. Du kan deltage på udstillinger i hele Danmark og få din(e) kanin(er) be-

dømt som kælekanin 

3. Du får Stampebladet tilsendt 4 gange årligt. Stampebladet er fyldt med 

artikler, råd og gode tips om pasning af kaniner samt oversigter over ar-

rangementer og udstillinger 

4. Mulighed for at deltage i kaninhoptræning 

5. Råd og vejledning fra erfarne medlemmer og bestyrelsen i lokalforenin-

gen. 

 

Er foreningen noget for dig? 

Et Stampemedlemskab kan være en god 

mulighed for at snuse til Danmarks 

Kaninavlerforening, og hvad foreningen 

tilbyder.  

 

Får du smag for racekaninudstillinger 

og/eller hopkonkurrencer, kan du melde 

dig ind som ordinært medlem af Dan-

marks Kaninavlerforening. Det giver dig 

også ”Tidsskrift for Kaninavl” i postkas-

sen 11gange om året.  

 

Bedømmelse af Stampekaniner 

Det er lige meget om din kanin er race-

ren, ung eller gammel, stor eller lille så kan den blive bedømt på Stampeud-

stillinger. Den skal bare være sund og rask, velpasset og ren, have klippet 

neglene og have et godt temperament. Altså ikke noget med at bide dom-

meren! 

Kaninen som kæledyr 

Kaninen er blevet Danmarks mest almindelige kæledyr. Det er der mange 

grunde til. Kaninen er sød, den er blød, den koster ikke en formue i anskaf-

felse, og den er frem for alt nem at passe. Den skal ikke luftes om morge-

nen inden du skal i skole eller på arbejde. 

 

Kaninracer, størrelse og pels 

Alle tamme kaninracer stammer fra 

vildkaniner. Vildkaniner lever stadig 

over det meste af Europa; også en-

kelte steder i Danmark. I dag kan du 

få kaniner i et utal af størrelser, far-

ver og forskellig pelslængde. 

 

Kaniner fås fra Belgisk Kæmpe på 

mindst syv kilo til Hermeliner på 

omkring et kilo. De fås i næsten alle 

farver, måske bortset fra lyserød, lilla 

og grøn. De fås med striber og plet-

ter. Nogle er korthårede som Rex 

med hårlængde under to centimeter, 

mens andre er langhårede som An-

gora med mindst syv centimeter lan-

ge hår. Andre igen er både og som 

Løvehoved og Løvehoved Dværg 

Vædder. Jo, der er noget for enhver 

smag. 

 

Fire gode råd inden du køber en kanin! 

1. Hele familien skal være indstillet på at få en kanin 

2. Gå på en kaninudstilling for at se hvilken race, du kunne tænke dig, da 

det er vigtigt, at du vælger rigtigt 

3. Køb hos en erfaren avler, hvor du kan få garanti for størrelsen, og hvor 

du også kan se forældrene 

4. Køb ikke kaninunger, der er under otte uger gamle. Det er først i den 

alder, at ungerne kan klare sig selv. Indtil da er de afhængige af deres 

mor. 

 

 


