SÅ HÄR TAR DU HAND OM DIN KANIN
BUREN

När ni kommer hem så sätter ni ihop buren med lämplig ståltråd (tråd som ej går att gnaga av) i hörnen. Ni ordnar också en bolåda så att dom har något att gömma sej i om dom vill.
Över halva buren lägger ni en plastsäck med en trasmatta över (eller annat som håller tätt) så att det
blir skugga och regnskydd.
Ni har inte fått med någon botten till buren och det är för att dom bättre skall nå till gräset och dom
brukar inte gräva men skulle det vara så kontakta mej så fixar vi till lite nät att sätta i botten.

foder

Ni får med lite säd och hö så att ni klarar er i början, behöver ni mer så finns det att köpa här men
har ni någon bonde i närheten så kanske ni kan köpa lite hö och säd av den.
Kaniner behöver ha fri tillgång på hö/gräs.
De äter också en del matrester som ni inte själva vill ha, till ecempel flusen på jordgubbarna, brödkanter, morotsskal och ändar, äppelskrutt, och kanske det yttersta bladet på salladen.

vatten

Friskt vatten skall de ha varje dag och det kan vara smart att lägga en sten i deras vatten skål så blir
det svårare för dem att bära omkring på skålen och hälla ut vattnet.

gnaga

Trädgrenar av olika slag tycker dom om att gnaga på. Grenar från sälg och fruktträd är bra.
OBS! Giftigt är ek och murgröna.

vara ifred

Tänk på att kaninen även behöver vara lite ifred då och då, så det är bara bra att ni ibland åker och
badar och gör annat kul.

sele

Selen som ni har fått med skall sitta rätt hårt. Man skall få plats med en vuxens finger mellan kaninen
och selen, det kan tyckas att den sitter hårt men dom är duktiga på att smita ur den.
Kaniner som inte är van att gå i sele brukar börja springa om föraren börjar springa och helt plötsligt
kanske kaninen stannar men inte föraren. Då kan det hända en olycka så spring inte bakom kaninen,
gå med den till den har vant sej. Ibland så går den inte alls men det är kanske för att den är så upptagen med att äta det goda gräset som den kan välja själv nu, låt kaninen äta och puffa lite försiktigt i
rumpan på den så skall du se att den tar något skutt.

skador

Skulle kaninen skada sej så ring och rådfråga mej innan ni ringer veterinär. Jag finns alltid dygnet
runt på min mobiltelefon 073-184 09 22.
Lycka till och ha det nu så trevligt med era kanin(er) i sommar.

Kickan

