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Huleboer
Du trenger ikke å snekre kuldeisolert hus til kanin din. Hos
familien Lilleholt Bekkvik på
Tromøy får kaninene grave
sine egne hull.

Kaninene Tira, Vanilje og Princess får godt stell og trives godt i hverandres selskap.

I

nspirert av Teletubbienes huler,
har familien Lilleholt Bekkvik
skapt et paradis for de tre kaninene Tira, Vanilje og Princess
på flere plan i hagen på Tromøy.
Her leker de tre pelskledde seg
med å stupe ned i hullene i bakken som
fører til mange utgravde ganger. Den
underjordiske basen er sikret med mur
for at den ikke skal rase over de firbeinte. Men du trenger ikke å grave ut hagen din for at kaninen skal trives. En-

DYRA
våre

klere grep holder. Agderpostens dyrleger gir deg derfor en innføring i hvordan du skal ta vare på kaninen så den
får et verdig liv.
– Kaniner er et av de aller vanligste
kjæledyrene vi har i Norge. Dessverre
vet vi at kaniner og kaninhold ofte er
ganske misforstått, og vi vil derfor forsøke å gi en liten innføring i kaninens
mange mysterier, sier Agderpostens
dyrlege Camilla Lilleholt.
– Så hvordan trives best kaniner om
en har dem ute i hagen?
– Kaniner er generelt ganske hardføre og trives godt utendørs selv om det
blir noen minusgrader. Buret bør være
relativt stort, og den aller vanligste feilen når det gjelder kaninhold er nok at
de ofte tilbys altfor små bur, sier dyrlege Camilla.
Til dvergkaniner anbefales det omtrent 120 cm x 60 cm, samtidig at det
må være høyt nok til at de kan hoppe,
altså minimum 45 cm høyt.
– Aller helst en stor innhegning med
et hus i. En utekanin bør ha større bur,

Kaniner med egne huler i hagen, som hos familien Lilleholt Bekkvik på Tromøy, er blant sjeldendyrleger.
da denne er avhengig av en stor soveavdeling som er vindtett og lun. Det kan
være problematisk å få kjøpt så store
bur i Norge, men det er en forholdsvis
enkel sak å bygge et selv med firkantnetting fra jernvarehandelen, sier Camilla.
Kaninunger i gangene. De tre kaninene
på Tromøy hører til sjeldenhetene når
det gjelder boltreplass. Når det er kaldt
om vinteren, søker de seg ned i hulene.
Eller når de får kaninunger.
– Det hender at jeg har funnet kaninunger i hulene. Når høyet forsvinner
fortere enn vanlig, da skjønner jeg at
det har kommet unger. I hulene ligger
de godt og varmt, sier kanineieren.
Som de ville. Haredyrene, og herunder
kaniner er ikke gnagere, som man lenge trodde, men tilhører en søstergruppe. I Norge vil man ikke ha ville kaninbestander, men det finnes noen få, livskraftige bestander ved golfbanen i
Kristiansand, på Gressholmen i Indre

KONTAKT OSS
Har du dyrespørsmål du ønsker å
få svar på i denne spalten
eller bilder av deg og kjæledyret ditt,
skriv til
dyrlegene@agderposten.no
Husk navn både på kjæledyret og deg!

Oslofjord, på Søster i Onsøy og på øyer
ved Bolærne i Vestfold.
– Ville kaniner graver ganger og huler i jorden der de bygger reir til ungene. I vill tilstand er kaniner bytte for
mange rovdyr, og ved fare gjemmer de
seg så fort som mulig i hulene under
jorden. Mulighet for å grave og tilgang til trygge skjulesteder er derfor
avgjørende for kaniners trivsel, sier Camilla.
Hvis kaninen bor utendørs året
rundt, må buret være tett på tre kanter,

Agderposten

19

Fredag 20. januar 2012

Solvejg Knagenhjelm

Camilla Lilleholt

Hei! Jeg har en Cavalier King
Charles Spaniel hannhund
som er 4 år. Den har i lengre
tid klødd seg en del, alltid på
samme side av nakken. Dyrlegen vi har brukt har behandlet han med flere typer
medisiner, alt fra dråper mot
parasitter, antibiotika og
kortison. Vi har også brukt
salver. Ingenting hjelper!
Hva kan det være?
Hilsen oppgitt hundeeier
Det er mulig din hund lider av
en arvelig tilstand som heter
Syringomyeli. Dette er en arvelig sykdom som er dessverre blitt veldig utbredt på spesielt Cavalier-rasen. De som
har sykdommen har for liten
hodeskalle i forhold til hjerne.
Dette fører til at væsken (spinalvæsken) som hjernen og
ryggmargen ligger i, hoper
seg opp i ryggmargen. Dette
vil kunne føre til ansamlinger
av væske som vil trykke på
ryggmargen. Hunder født
med dette vil kunne utvikle

forskjellige typer symptomer,
avhengig av hvor væsken trykker. Kløe er et vanlig tegn, typisk er akkurat dette med
kløe i nakkeregionen. Andre
mer alvorlige symptomer kan
være problemer med bevegelsen til forbeina som kan utvikle videre til lammelser, og
sterke smerter i halsregionen
der hunden helst vil holde hodet hevet. Den eneste måten
å vite helt sikkert at hunden
din har denne sykdommen er
MR undersøkelse. Hvis du er
forsikret vil de fleste gode
hundeforsikringer dekke denne undersøkelsen. Det er dog
bare noen få steder i Norge
som har dette utstyret for dyr.
Det finnes flere typer medikamenter som kan hjelpe på
symptomene, men ingenting
vil helbrede hunden, bare lindre.
Det er dog veldig viktig å få
rapportert disse tilfellene, slik
at de syke hundene, og dere
foreldre tas ut av avl.
Hilsen Solvejg og Camilla

hetene. Du trenger ikke å grave opp hagen din for at kaninene skal trives, mener Agderpostens

samt ha tak. Dette for at det ikke skal
trekke på kaninen, og ikke bli fuktig.
Sovehuset må være lunt og rent, samt
ikke være større enn at kaninen klarer
å holde varmen i det.
– En kanin som står ute hele året og
har en tørr og trekkfri liggeplass, lite
nok sovehus og med rikelig med redemateriale tåler godt kulde ned mot minus 30 grader, men problemet er å få
gitt den mat og vann ofte nok til at det
ikke fryser. Sovedelen av buret bør også
trekkes opp fra bakken for å redusere
trekk og kulde, sier Camilla.
Kan ikke svette. Om sommeren dukker
det motsatte problemet opp for kaninen
bør stå i skygge for å ikke bli dehydrert.
– En kanin kan ikke svette og er derfor avhengig av at den står i skyggen og
har noe å kjøle seg på hvis det blir for
varmt, for eksempel en flaske med frosset vann. Kaniner er følsomme for heteslag, noe som er viktig å være klar
over de varmeste månedene av året, sier
Camilla.

FAKTA

Kaninens språk
l Stamping med bakbeina: En måte å
advare alle i nærheten om at det er en
trussel eller fare på gang.
l Hopper rundt beina dine: Den liker
deg.
l Velter seg over på ryggen: Kaninen
storkoser seg.
l Sitter sammenkrøpet eller ligger
med beina rett ut: Slapper av, ofte
med øynene halvåpne eller blunder
litt. Våkner opp ved den minste forstyrrelse.
l Ligger flat på bakken med ørene
bakover og store øyne: Den har blitt
skremt av noe og forsøker å bli usynlig.
l Legger ørene bakover og hopper
brått fram: Den forsvarer sitt revir.
l De kommuniserer seg imellom ved
hjelp av duftsignaler.

Fraråder å
ha sammen
Å ha kanin sammen med
marsvin i bur kan virke
som et hyggelig samboerskap. Nå viser det seg
imidlertid at dette samboerskapet kan ha uheldige
bivirkinger, og i verste fall
kan både kaninen og marsvinet bli syke som følge av
stress.
Forklaringen sies å være
at fra et biologisk og veterinærmedisinsk
synspunkt, kan det bli konflikter dyrene i mellom på
grunn av deres forskjellige
opphav og ulike «språk».
Disse konfliktene vil ikke
kunne forstås av dyrene

fordi de snakker forskjellige språk, og eieren vil ikke
kunne tyde at det er en
konflikt på gang, fordi
«språket» er basert på lukt
og subtil adferd. De fleste
mennesker vil altså ikke
merke noe til konfliktene.
Det er som regel kaninen
som er sjefen, og dette fører til stress for begge parter. Stress kan føre til at
begge dyr kan bli syke.
Kaniner kan også være
bærere av en del bakterier
som ikke skader kaninen,
men som er sykdomsfremkallende for marsvin.
Kilde: www.kanin.org

