Handledning vid gårdsbesök
Första intryck
Det viktiga är inte hur det ser ut utanför burarna, utan hur kaninerna har det, men det första
intrycket kan vara värt att notera eftersom det kan vara en indikation på hur kaninerna sköts. Om
kaninerna verkar rädda och otrygga bör man absolut fråga sig vad det beror på och se efter om
det finns en synbar anledning eller om det är något som bör kollas upp närmare.
Inte OK: att det är så ohygieniskt att det går ut över kaninerna eller att kaninerna verkar så
otrygga att man kan ifrågasätta daglig, mänsklig kontakt.
Kaninantal
Kaninantalet spelar ingen större roll så länge samtliga kaniner sköts som de ska. Oavsett vem
som är ägare till kaninerna på gården så ska samtliga kaniner under ansvar av den person/de
personer som sökt gårdsnamn räknas med i bedömningen. Kolla extra på kaniner som bor i par
eller i grupp.
Inte OK: att någon/några av kaninerna sköts på ett icke önskvärt sätt (med den förklaringen att de
ägs av annan person). Kaniner som bor tillsammans måste fungera väl ihop och inte bråka med
varandra så att de får sår eller så att någon blir mobbad ur gruppen, de måste även ha utrymme
som är anpassat efter att flera kaniner ska vara där tillsammans, samt att det ska finnas extra
burar så att kaninerna kan säras om det behövs. Det måste finnas extra burar till kaniner som är
ute på foder.
Burmått
Kolla så att alla burar följer jordbruksverkets mått på minst 0,5 kvadratmeter med en höjd av 50
cm om kaninen väger under 3 kg, 0,6 för en kanin på 4 kg och 0,7 för en kanin på 5 kg (höjd 60
cm/70 cm). Kolla så att en grupp kaniner som bor tillsammans har tillräckligt med utrymme.
Kolla även var personen/personerna tänkt ha kaninungar som inte blir sålda.
Inte OK: att någon bur inte håller måttet för kaninen/kaninerna som bor där, eller att det inte
finns någon godkänd lösning för kaninungar som inte blir sålda.
Burarnas inredning
Kolla vad som finns i burarna, kolla efter skålar, sitthylla, vilket strö som används och så att det
finns hö och vatten hos alla kaniner. Kolla även så att det inte finns något som kan skada
kaninen. Var extra uppmärksam på om de honor som kan tänkas användas i avel har lämpliga
burar för detta ändamål, alternativt att det finns burar honorna kan vara i när de har kull.
Inte OK: att det saknas sitthylla i någon bur, att någon kanin saknar rent strö, hö eller vatten (kan
ju givetvis hända precis innan matdags), att något i buren kan skada kaninen, eller att honor som
ska ha kull inte har någon lämplig bur att vara i, att det saknas bolådor exempelvis.

Burars placering
Kolla om burarna står skyddat från väder, vind och sol. Om de står i någon typ av bod/stall så får
det inte vara så mörkt att det på dagen inte är dagsljus eller att det är alltför instängd luft. Om
burarna inte finns där personen/personerna själva bor, kolla upp hur han/hon/de gör för att
försäkra sig om att kaninerna blir skötta och kollade varje dag.
Inte OK: att kaninerna inte kan undkomma regn, sol och/eller vind, att det är för mörkt eller för
dålig luft som kaninerna kan må dåligt av. Det måste finnas ett fungerande system så att
kaninerna får daglig tillsyn. Det måste finnas burar som passar för alla kaniner vid alla årstider.
Foder
Kolla upp vilka foder som används, hur det förvaras, hur mycket varje kanin får och hur ofta.
Inte OK: dåligt hö eller att kaninerna inte har fri tillgång på hö, att kaninerna inte har tillgång till
friskt vatten eller att ett dåligt foder används (vid osäkerhet, kolla upp fodret ordenligt).
Personen/personerna ska vara medveten/medvetna om att olika kaniner kan behöva olika mycket
foder för att må bra, att en hona med kull behöver mer foder och liknande. Fodret måste förvaras
så att det håller sig fräscht.
Allmäntillstånd
Kolla på varje kanin hur den ser ut i pälsen, under tassarna och hur det ser ut i buren. Kolla så att
kaninerna är vakna, pigga och friska (självklart kan det finnas någon kanin som just då, tillfälligt
är sjuk).
Inte OK: ingen kanin får vara mager/undernärd (ej heller alltför överviktig då detta är mycket
olämpligt vid avel), tovig med ingrodd smuts i pälsen eller ha frätskador under tassarna. Vissa
kaniner är bättre än andra på att tvätta sig, men ingrodd smuts tyder på att kaninen suttit på blött
och smutsigt underlag även om buren vid besöket är ren. Burarna ska vara så pass rena att
kaninerna inte tvingas sitta på blött och smutsigt underlag, och kaninerna ska vara i allmänhet
pigga och vakna.
Utevistelse
Kolla så att det finns ytor där kaninerna kan få komma ut ur burarna. Om det inte finns hagar så
kolla upp hur personen/personerna gör för att låta alla kaniner få komma ut ur burarna.
Inte OK: att kaninerna inte får komma ut ur burarna alls, beroende på burarnas storlek så bör
varje kanin i varje fall få komma ut minst en gång i veckan (självklart beroende på väder).
Mål med uppfödningen
Fråga den som ska vara ansvarig för uppfödningen (den som är över 18) hur denne ser på avel
med bettfel eller andra defekter, hur man sköter en dräktig hona, när en parad/dräktig hona får
tävla/träna igen och vid vilken ålder ungarna ska säljas. Kolla även upp hur många kullar man
planerar att avla fram per år och hur man avgör vilka kaniner som ska få kull.
Inte OK: att den som är ansvarig inte har koll på de regler som finns, inte har koll på bettfel och
defekter (att man inte avlar på kaniner med defekter), inte har koll på att ungar normalt ska vara

åtta veckor vid leverans (för att befinna sig på tävlingsplats). Om ingen avel alls planeras finns
inget skäl till att söka gårdsnamn och heller inget skäl till att bevilja det. Helhetsintrycket är
viktigt, den ansvariga ska ha koll på avel och det ska finnas en tanke med aveln.
Övrigt
Lite extra stolpar som kan vara bra att ha med, försök få en helhetsbild av den sökande och
gården, känns det som en gård där seriös avel kommer att bedrivas? Tar den sökande ansvar för
alla sina kaniner och alla sina uppfödningar, ser till att de har bra hem?
Om något inte är OK, även om det skulle vara väldigt mycket, eller bara något litet, bestäm ett
nytt datum tillsammans då det ska vara åtgärdat (om det inte går att ordna direkt på plats) inom
en rimlig framtid, och gör ett återbesök.

