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KANINAVL
En spesiell og «rar» tid . . .
Verden har havnet i en situasjon som kun
de færreste hadde i tankene. Men, dette
har preget en ustabil situasjon og har ført
til økonomiske kriser. Kaniner blir egent-
lig et «null» oppi alt dette og alle medier
gir dere info til alle døgnets timer, så der-
med går vi over til noe annet . . .

Dyrehelse og velferd
Temaet ble under LU-2020 i Askim satt
opp på programmet. Som dere kan lese
om på side 8 og 9 i bladet, var det veteri-
nær Henrik Erlandsen som hadde fore-
drag om kaniners helse og velferd.
I de siste år har dyrevernsorganisasjoner
vært pådrivere og til stadighet anmeldt
dyreholdere til Mattilsynet. I første rekke
har disse hatt stort fokus på å få nedlagt
pelsdyrnæringen,men alt av dyrehold har
dyrevernerne «overvåket». Merkelig nok
er nå min mening, har ikke det «system»
som Mattilsynet har, angående anonyme
anmeldelser, blitt gjort noe med. Uten be-
grunnelse kan altså hvem som helst inn-
sende anonymt om at Ole Olsen har dyr
som lider og har det svært så dårlig.
Mattilsynet eller innleide personer rykker
ut pr omgående og lager i stand en om-
fattende papirmølle. Kanineiere har opp-
levd dette og det er vanskelig å komme
i dialog – tilsynet viser til veileder’n.
Dette kom ikke som noen overraskelse
på meg. Januar 2008 var det stort media-
oppslag i alle landets aviser:
«Regjeringa vil styrka dyrevernet»

NKF mottok også et brev om dette og i
fra TK nr 2 i 2008 tar jeg med noen linjer
fra referatet fra Forbundstinget 2008:
– «Før forhandlingene startet, hadde Erik
Arntzen et interessant innlegg om dyre-
velferd. Dette var på grunnlag av et hør-
ingsnotat, hvor myndighetene nå skal ut-
arbeide regler og retningslinjer innen alle
former for dyrehold. Her kan det altså
komme et regelverk som tilsier at vi som
kanineier må ha et kompetansesertifikat
og at det stilles krav til burforhold og
størrelser».
Mattilsynet har i pressemeldinger varslet
om strukturendringer i arbeidet og lover
nå å opptre mer profesjonelt.

Infofilm om kaninhold
Bjørn Petter Åsheim sier NKF må ha en
infofilm tilgjengelig på nettet. Det finnes
slike om andre dyreslag. Er det noen som
har idéer eller kan bidra her, så kontakt
Bjørn Petter.Under;et skrekkfoto fra Kina

Ha en fin vår alle sammen!
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Tanker i korona-tider . . .
Uvissheten rundt pandemien og følgene
av den er stor. Her sitter jeg med hjem-
mekontor og prøver så godt jeg kan å føl-
ge opp mine elever via «alskens» nye IT-
plattformer.Andre har det langt verre og
er permitterte eller arbeidsledige. Uroen
for hvordan og hvor lenge dette varer er
stor. Kaniner blir nokså uvesentlig nå,
eller er de det?
Psykologer sier: Bruk tid hver dag på ak-
tiviteter som ikke har noe med korona-
viruset å gjøre. Når kroppen kobler av vil
sinnet også gjøre det. En hobby er viktig
for å få tankene over på noe annet.
Men, spørsmålene blir uansett mange . . .
Hvor lenge vil tiden med restriksjoner
vare? – Blir det utstillinger i år?
Vil vi kunne samles om vår kjekke hobby
eller skal jeg droppe avl i år?
Ja, undringene blir mange.

Uansett så har jeg valgt å parre opp noen
hoer og gleder meg til ungene kommer
ut i april. Stallen er vasket ned og rede-
kassene tatt frem. Jeg har valgt å vente
slik at de kommer under aldersgrensen
til LUU.Vet ikke hvor strengt denne ung-
dyrs-alder-regelen praktiseres, men greit
å være på den sikre siden.
I tider som vi opplever nå, er det jo virke-
lig kjekt å ha en levende hobby. Å kunne
stelle med dyrene, finne noe trivselfòr,
sette seg i en krok i stallen med kaffikop-
pen, fungerer som herlige friminutter fra
alt det usikre vi opplever. Ja, det å sitte
slik å høre knitringen fra pellets og blad-
spisende kaniner – er både beroligende
medisin og musikk for ørene.
Våren er her og løvetann og andre herlig-
heter for kaninene gror frem.April kaller
jeg kaninungens måned, nå som naturens
spiskammers er på sitt beste. Ungene fra

På oppdretterbesøk hos
Øyvind Reinartsen i Rådal
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kullene nå om våren, har de beste forut-
setninger for å bli sunne og godt utvik-
lede dyr, og med håp om at de «slår til»
på høstens og vinterens utstillinger.

I denne vanskelige tiden, er det jo spen-
nende å kunne se frem mot nye kaninkull
og kunne glede seg over at våren aldri lar
seg stoppe. Den bringer håp om bedre
tider for oss alle.
Situasjonen vi nå opplever har i høyeste

grad satt selvforsyning og matproduksjon
på dagsorden. Kanskje vil noen her til
lands i etterkant av krisen, tenke at litt
kjøttproduksjon, eller «urban farming»
om en vil, er noe å tenke på. Kan kanin-
oppdrett endelig få vind i seilene igjen? 
Her i Bergens-foreningen, føler jeg nå det
er «oppsving».Vi har arrangert kjekke ut-
stillinger, både LUU og også siste vest-
landsutstilling må kunne kalles svært vel-
lykket. Flere har handlet inn nye raser og
vi må se optimistisk på fremtiden.
Kjære kaninvenner, la oss håpe korona-
krisen snart er over og at vi kan møtes til
utstillinger og andre treff rundt hobbyen
vår som før.Ta vare på hverandre og stell
godt med dyrene!

En liten presentasjon . . .
Er 54 år og har vært interessert i og opp-
tatt av avl og eksteriør på dyr, mer eller
mindre hele livet. - Særlige favoritter er
hest (kaldblodstravere), sau og kanin. Er
dessuten nysgjerrig på fenomenet «urban
farming» og synes det er spennende med
noe selvforsyning av grønnsaker og kjøtt.
Har hatt kaniner i 3 runder; på slutten av
‘70 og begynnelsen av ‘80-årene. Hadde
rasene Bourgogne og Stor Chinchilla.
Så fulgte en kjekk periode sammen med
min datter Nanette når vi bodde i Molde.
Vi drev da med Hermelin i white-variant.
Startet nylig opp igjen med kaninholdet
etter å ha blitt «mast på» og oppmuntret
av Sturle Skeidsvoll og Jonny Kirkebirke-
land i noen år. Valget falt på Liten Chin-
chilla. Jeg fikk et fint utgangspunkt med
flotte dyr fra Bjarne Øygard og Tor Giller-
holtmoen. Huene fungerte godt i avlen
og var supre mødre – en rase å anbefale.
Kaninene holder til i en bod i hagen. Jeg
bor i et tett boligstrøk.Naboene ble infor-
mert og var positive til kaninprosjektet.
Kaninmiljøet er fasinerende og mangfol-
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dig. Å komme til utstillinger er en skikke-
lig «boost» for interessen. Men det er jo
også ting som en undrer seg litt over når
kaninene vurderes. Tenker på dette med
rygglinje versus presentasjon.Noen raser
skal ha en høyreist holdning: Kjemper og
Harer. Noen har egen profil: Veddere og
Hermelin. De fleste skal presentere seg
i normal stilling, alminnelige bestemmel-
ser. I Standarden på side 38 er en tegning
som viser idealet. Bilde av Sallander viser
vel egentlig hvordan en presentasjon ikke
skal være. For høy presentasjon gir rygg-

linje «langt vekk» fra idealet. Kan virke
som det ikke er helt enighet her og noen
vil ha «det meste» opp i høyreist stilling?
Eller: Må en kanin sitte høyt for å bli BIS?
Kunne vært artig å fått i gang en disku-
sjonsspalte her i TK . . .Vel, vel, dette var
et «kaninhopp» over noen funderinger.

Da håper jeg vi snart er tilbake til norma-
len. Foreningen i Bergen er en glimrende
gjeng. Her er det hjelpsomhet, godt sam-
hold, topp humør og småfleiping på ty-
pisk bergensk vis  – vi må treffes snart . . .

VVåårreenn  22001199  bbllee
ddeett  bbyyggggeett  nnyyee
bbuurr  ii  bbooddeenn  ttiill
ØØyyvviinndd  ((ddeettttee
sseerr  jjoo  ffllootttt  uutt))
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Henrik Erlandsen holdt
foredrag under LU i Askim
Mattilsynets utgivelse:
Veileder om hold av kanin
Utgangspunktet for å sette opp en post
på LU-programmet, om Dyrehelse og vel-
ferd, må vel sies å være med hensyn tatt
til det 16-siders dokument som ble publi-
sert på Mattilsynet nettside 4. desember.
Flere har «problemer» med innholdet og

å tolke dette. Uansett hvor «rar» en mener
denne veileder er, må en som kaninopp-
dretter gjøre seg kjent med innholdet.
Til å være med på oppklaringer omkring
kaninens helse og velferdsbehov,var vete-
rinær Henrik Erlandsen satt opp på pro-
grammet lørdag 22. februar i Askimhallen
og hvor alle stoler ble besatt.

Bildet under er fra våren 2011: Henrik ble presentert som «Månedens oppdretter» i
TK 5/2011. Der kunne vi lese han fikk interesse for rasekaniner i 2006. Hovedsakelig
er det Rex-oppdrett det har gått i. – Videre sa Henrik: Fra høsten 2012 tar jeg pause
på 5-6 år fra kaninene – for det store mål var å komme inn på Veterinærhøyskolen.

Ja, og slik gikk det også – nå har Henrik i et par år praktisert som veterinær.
Veldig bra vi har Henrik med oss som medlem. Takk for flott gjennomgang i Askim!
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Henrik satt opp skjerm og styrte tekst og
plansjer fra sin PC (som vi ser på bildet
over). Han hadde utarbeidet en oversikte-
lig presentasjon av diverse emner.
Her var Henrik innom noen «vanlige» syk-
dommer og hvordan en skal unngå å få
sykdom inn i en besetning. Å ha en god
dyrehelse er selvsagt meget viktig innen
alle arter av dyr. Skal en unngå sykdom
skal dyra ha god trivsel. Tilfredsstillende
velferdsbehov for enhver dyreart må det
dermed tas stort hensyn til.

Henrik orienterte litt om diverse punkter
innen veilederen:
Dårlig dyrevelferd skyldes ofte at dyrehol-
deren mangler kompetanse.Dyrevelferds-

loven stiller krav til faktisk kompetanse
(realkompetanse). Det betyr; dyreholder
skal kunne nok om dyrearten til å gi riktig
daglig tilsyn og stell, og kunne se, forstå
og handle ut fra dyras behov.Kompetanse
vil si både kunnskap og holdninger.

Videre ble det tatt opp og vist til en del
fra Dyrevelferdsloven. Det er dette som
er den overordnede loven som alle dyre-
holdere må forholde seg til og her står
«de fem friheter» sentralt:
1: Frihet fra sult, tørst og feilernæring
2: Frihet fra fysisk ubehag
3: Frihet fra smerte, sykdom og skade
4: Frihet til å utøve normal atferd
5: Frihet fra frykt og stress.
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Kaninhold og avl av kaniner har endret
seg mye de siste årene.
Kaninene må ikke bare tåle varme om
sommeren,men også med store værforan-
dringer og temperatursvingninger.
Sommertiden er ikke lenger slik som de
pleide å være med lange varme sommer-
dager – og dette er vel noe som kanskje
skyldes de klimaendringene vi ser. Over
nesten hele landet har det i perioder vært
ekstremt varme sommerdager.
Vi skal ikke mange år tilbake før vi hadde
en skikkelig tørkesommer og påfølgende
vansker med å skaffe grovfôr og høy til
en grei penge. Og i andre tilfeller, hvor
det kom meget store nedbørsmengder
og hvor eng og dyrket mark sto under
vann og avlinger ble totalt ødelagt.
Ofte følges de svært varme perioder med
tordenvær, uvær og fall i temperatur, noe
som også skjer oftere.

Dette er alle faktorer som kan lage van-
sker for kaninene. Endringene i lufttrykk
og været forårsaker stress hos kaninene
som kan være vanskelig for oss å gjen-
kjenne ved første øyekast.

Hvordan fungerer kaninens
organismer ved svingende
temperaturer?
Kaniner er ekstremt følsomme for sving-
ende temperaturer.
Mange dyrearter merker kommende vær-
forandringer mye tidligere enn vi men-
nesker, noe som skyldes deres godt utvik-
lede temperaturfølelse, som for alle patte-
dyr også kalles termosepsjon.

Nervecelle-ender – reseptorer – i huden
og i slimhinner, fungerer som et organ
for oppfattelse av temperatur.
Disse genererer visse nerveimpulser som

Først varme – så tordenvær
Alle snakker om været . . . –  og mange gir skylda på været
for at kaninene ikke «kommer i pels» og også hunner som

ikke lar seg pare. En tysk artikkel av veterinær Marina Walks
går inn på områder som viser at været kan gi stressende

forhold for kaninene (tekst tilrettelagt av Geir Klepaker og red.)
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er avhengig av temperaturen og over-
føres til hjernen via nervefibre.
Reseptorene sender kontinuerlig et kon-
stant antall impulser til hjernen ved stabil
temperatur, men reagerer på plutselige
temperaturendringer ved å endre antall
impulser og stiller seg inn på en ny fre-
kvens av impulser.

Når varmen stiger, må kaninens hjerte
sørge for at det oppvarmede blodet blir
avkjølt så raskt som mulig, for å unngå
et mulig heteslag.
Dyrenes blodtrykk stiger slik at overflø-
dig varme kan transporteres ut av krop-
pen via ørene, som er det eneste organet
for termoregulering, og blodet avkjøles
i ørene. – Hvis temperaturen da synker,

synker også blodtrykket og pulsen til
kaninene. Denne syklusen er spesielt
stressende for svekkede og eldre dyr.

Som et resultat, utvikler kaninene stress
og som ikke gjenkjennes ved det første
øyekast. Dette gir seg først og fremst til
kjenne i form av «manglende vilje» til å
spise. Eller en kan si: Nedsatt matlyst og
det bryter ned kaninen i løpet av veldig
kort tid og kaninen får dermed en for-
styrret utvikling. Dette påvirker i særlig
grad unge dyr som er i vekst og utvikling.
Som kjent reduserer også stress kroppens
immunforsvar.
Ved uregelmessig fôropptak, reduseres
de meget viktige bevegelsene i mage- og
tarmkanalen.

12 Tidsskrift for Kaninavl - 3-2020

F
o

to
:

B
o

d
il 

U
.

KKaanniinneennss  øørreerr  eerr
vviikkttiigg  oorrggaann  ffoorr
tteerrmmoorreegguulleerriinngg
oogg  ddeerr  hhvvoorr
bbllooddeett  aavvkkjjøølleess



Tidsskrift for Kaninavl - 3-2020 13

Tarmsykdommer som koksidiose eller en-
terokolitt, får som andre ulike endo- og
ektoparasitter (f.eks midd) gode forhold.
Parasittene elsker det varme, fuktige kli-
maet som gir dem gode vekstforhold.

Langvarig stress kan også for-
årsake flere andre sykdommer
Spesielt i sommermånedene kan den så-
kalte «stress-snuen» forekomme, og som
er vanskelig å skille fra den smittsomme
snuen. På grunn av den økte pustefre-
kvensen som er en følge av stress og var-

me, ekspanderer blodkarene i nesen og
gir slim/sekret, noe som gir tydelig mate-
rie fra nesen.
Hvis dette vedvarer over lengre tid, kan
infeksjoner som Bordetella og Pasteurella
påvirke kaninenes luftveier, og den opp-
rinnelig «ufarlige snuen» vil før eller siden
utvikle seg til en smittsom snue.

Patogener (sykdomsagens) kan overføres
raskere ved skiftende vær enn når tempe-
raturen er konstant. I områder med mye
og kraftig regn, kan antall insekter øke
kraftig. Dette kan være en risikofaktor
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Kaniner klarer
seg greit i litt

kald temperatur.
Sol og varme er

en større trussel
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for spredning av myxomatose og RVHD,
noe vi heldigvis har vært forskånet for i
Norge. Dette gjør at vi som oppdrettere
bør ta passende forholdsregler og verne-
tiltak.

Hvordan kan vi kanineiere
hjelpe kaninene i varmen?
Som regel klarer kaniner seg relativt bra
ved konstante værforhold og mindre tem-
peratursvingninger. De er godt i stand til
å tilpasse seg og kan reagere på tempera-
tursvingninger på forholdsvis kort tid. I
dag observeres det imidlertid at en del
dyr reagerer på svært sterkt svingende
temperaturer med hyppige fellinger.
Noen ganger observerer vi også at dyrene
ikke lenger kan komme seg gjennom hele
fellingsperioden før de begynner på en
ny, fordi kaninen hele tiden må tilpasse
seg de nye forholdene.
Som oppdrettere, har vi plikt til å gjøre
det så enkelt som mulig for kaninene våre
på varme sommerdager.

Vi kan hjelpe til med følgende tiltak:

Friskt og rent vann er viktig
Kaniner trenger nok av vann på varme
dager for å kompensere for kroppens
væsketap. Et for stort væsketap kan være
dødelig. Vannet skal være friskt og rent.
Imidlertid må man sørge for at vannet
ikke er for kaldt, da dette kan utløse feil
signaler i kaninens kropp.
For kaldt drikkevann vil oppfattes av san-
seceller i kroppen og sende signaler om
at kroppstemperaturen må heves. Dette
er akkurat det motsatte av hva vi ønsker.
Faktisk skal den optimale temperaturen
på vannet være på rundt 20 grader, for å
hjelpe kaninen med å kjøle seg ned.
Friskt og rent vann er også forebyggende
med tanke på infeksjoner som skyldes

urent vann og bakterier vil trives godt i
varmen. Viktig er det da; først å tømme
ut vann som er igjen, for så å fylle på nytt.
Økt væsketap kan føre til mangel på vita-
miner og mineraler. Det er da å anbefale
å tilsette drikkevannet vitamin- og spor-
stoffer.

Sørg for god utlufting
Et annet viktig poeng er at det er tilstrek-
kelig med tilførsel av frisk luft. Det anbe-
fales å åpne vinduer og dører så mye som
mulig, slik at luften i stallen kan sirkulere
tilstrekkelig. Hvis en føler luftsirkulasjon-
en ikke er tilfredsstillende, anbefales det
å installere vifter for å øke sirkulasjonen
i stallen på varme dager.Videre skal ikke
kaniner utsettes for direkte sollys.Her må
vi bruke fornuft og ha burløsninger slik at
kaninen har mulighet for å søke skygge.

Det er ikke å anbefale å vanne stallgulv,

Flere bruker slike vannbeholdere og når
de står i sola en varm sommerdag, er

det meget lurt å tømme ut det som
er igjen  –  og så fylle på nytt vann
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bur og liknende eller å henge opp fuktige
kluter. Fordampningen av vannet vil da
forårsake det oppstår et subtropisk klima
der luftfuktigheten stiger kraftig slik at
oksygen og luft ikke transporteres til-
strekkelig. Dette kan medføre økt kvel-
ningsfare for kaninene. I tillegg vil dette
gi ekstra grobunn for bakterier.

Rengjør burene ofte og sett
fokus på et godt stallmiljø
Når det er varmt, bør burene rengjøres
oftere. Dette fordi urin og gjødselen ved
kompostering og biologisk nedbrytning
er med på å lage ekstra varme.
Rengjøring vil også redusere ammoniakk-
konsentrasjonen i stallen. Ved å måke ut
lort og skit av bura oftere om sommeren
reduseres bakteriepresset, noe som vil
forhindre sykdom.

Fôring
Spesielt i varmen er det lurt å gi dyrene
den daglige mat om kvelden, altså når
temperaturen synker.

Unger som fremdeles dier bør sjekkes
med tanke på for lite melk hos hunnen.
Dersom det er isolerte dyr som har mat-
vegring, bør man absolutt ikke foreta en-
dringer av fôr og fôringsrutiner. Så snart
kaninen kommer seg noe igjen, vil appe-
titten komme tilbake.
For å kompensere for tap av væske, kan
grønnfôr være gunstig. Det må introdu-
seres forsiktig og bør kun gis så mye som
kaninen kan spise opp. Grønnfôr anbe-
fales å legge opp i et stativ/høyhekk og
alle rester fjernes dagen etter.
Tips: Hos avlsdyr må en passe på å sikre
vitalitet, spesielt under avlshvile. Over-
vektige dyr er mindre komfortable med
varme enn dyr med normal vekt. Derfor
bør fôring tilpasses under avlshvilen.

Hva gjør vi som kanineier
ved hyperventilering?
Alle dyrene bør overvåkes nøye, spesielt
på varme dager. Hvis en kanin er spesielt
trøtt, viser mangel på matlyst og derfor
har drukket veldig lite, og hvis det også

IIddyylllliisskk  ppåå  HHeerrfføøll
mmeenn  kkrreevveerr  eenn  mmåå  ppaassssee  ppåå
aatt  ddyyrraa  hhaarr  vvaannnn  oogg  kkaann  ssøøkkee  sskkyyggggee



er en tydelig økt respirasjonsfrekvens og
rask hjerterytme,er dette vanligvis de før-
ste tegnene på hyperventilering. I så fall
må vi som oppdrettere gripe inn så raskt
som mulig. Kaninens ører fuktes med en
fille og avkjøles slik at vi hjelper termo-
reguleringen. Kaninen plasseres så på et
svalt «kjølig» sted til dyrets sirkulasjon har
stabilisert seg.

Angorakanin i full pels har selvsagt større
problemer på hete dager, enn kanin med
normal pels. Da må eierne være kreative
å finne løsninger og her et tips: Murstein
dynkes i saltvann, legges i fryseren i en
kort periode, for da holder mursteinen
lengre på kulden og plasseres inn i buret
for å være med på å kjøle ned.

Konklusjon
I prinsippet påvirker klimaendringer ikke
bare mennesker – men også dyrene våre.
Som kanineier må en ta ansvar – og med
riktig bakgrunnskunnskap – gjøre varme
sommerdager mest mulig behagelig for
kaninene.
Stall- og burforhold er viktig, spesielt om
sommeren, men også ha trekkfrie, tørre
bur høst og vinter. Som kanineier må vi
forsikre oss om at kaninene har de beste
og mest optimale boforhold,beskyttet for

direkte sol og kaninene må ha tilgang og
muligheter til et svalt, solfritt skyggested.
Vår oppgave som eier er å sikre gode for-
hold og å støtte dem med god dyrevelferd
slik at kaninene ikke opplever unødven-
dig stress og sykdom.

NNooeenn  kkaanniinneerr
kkrreevveerr  mmeerr
eennnn  aannddrree

SStteellll
ppeenntt  mmeedd  ddyyrraa
ii  ssoommmmeerrvvaarrmmeenn
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– Jeg bytter sengetøy en gang i uken, så
kaninene mine trenger det også.

Slik forteller Ursula Høgh fra Solbjerg om
sine 40 kaniner i mange farger og størrel-
ser. Hun er opprinnelig fra Sveits, men
har bodd i Danmark i 50 år.

– Det er noe jeg alltid har ønsket meg
siden jeg var liten.
– Jeg kunne se skjønnheten og se hvor
spennende og søt kaninen er, sier hun.

Blant kaninene på gården er det både
kaniner til utstilling og slakting. Det er
imidlertid ikke Ursula selv som avliver og
slakter kaninene. Det er hennes mann,
som er jeger, og som er ansvarlig for den
delen.

– Kaninene har beriket livet mitt, og vi
har et godt fellesskap av dyr og meg.

Jeg ville ikke avlive dem selv, men synes
egentlig ikke synd på dem den dagen de
skal slaktes, fordi kaninene har hatt et
godt liv, forteller hun.

For Ursula, er det å få jobbe daglig med
kaninene ren terapi.
Ursula tilbringer tre timer med kaninene
hver dag, og selv om det er mye arbeid
for å skape de optimale forholdene for
kaninene, er det hele verdt det.

– Kaninholdet er en stor glede for meg.
Jeg blir holdt oppe og blir kjent med
mange kaninvenner på tvers av lande-
grensene, sier hun.

Kanin på gaffelen:
De har beriket livet mitt

TK «stjeler» en dansk reportasje fra TV2 Østjylland for et par år tilbake.
Kaninoppdretter Ursula Høgh fra Solbjerg elsker kaninene sine, både for
å spise og til å kjæle med. Hun er også en ivrig utstiller av sine praktfulle
Tysk Kjempeschecker og på Dansk LU 2020 kom Ursula med en super-
flott stribe med topp kvalitetsdyr – 1,3 i 380p – det tar vi av hatten for!

«Schecken er et utroligt ædelt dyr, smukkere findes næppe» – sier Ursula
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Restaurant GÄST i Aarhus
Å spise kaninkjøtt har blitt populært de
siste årene. Ursula Høgh og familien har
kaninkjøtt på middagsbordet flere gang-
er i måneden.
På restauranten GÄST i Aarhus er kanin-
kjøttet også en fast vanlig del av menyen.
– Vi merker det blir mer og mer søk etter
det, sier Kenneth Brandt, kjøkkensjef på
Restaurant GÄST.

Kenneth Brandt, på Restaurant GÄST
forbereder en forrett: Kaninterrine
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På Restaurant GÄST har kaninkjøtt
blitt tilbudt spisegjestene i lang tid.
– Det betyr mye at vi utforsker de
nye ting og trender. Vi beveger oss
bort fra at det hele må være en meny
med kjøtt fra gris, storfé og lam.
Vi prøver oss fremover, sier Kenneth
Brandt,på Restaurant GÄST, som sier
folk som ikke har smakt kaninkjøtt,
ofte sammenligner det med smaken
av kylling.
– Kaninkjøttet er delikat og mildt på
smak. Dette er et stykke kjøtt, vi prø-
ver å tilsette mer fett og smaker un-
der matlagingen, og hvor du kan få
mange forskjellige uttrykk, ja faktisk
fra det samme kjøttstykket.
Hvert år importeres 30 tonn kanin-
kjøtt til Danmark. Selv om kanin-
kjøtt, er lett hvitt kjøtt, har lite fett,
mer klimavennlig enn storfe og er
populært å spise, burde flere satset.

Vi ønsker
Ursula Høgh
lykke til videre
i avlen med de
smukke kjempe-
schecker



20 Tidsskrift for Kaninavl - 3-2020

En «litt» merkelig lever
For en god stund siden fikk red. inn dette
foto av en kanin-lever. Spørsmålet var om
jeg hadde vært borti noe lignende?
Men, jeg bekreftet: Aldri sett slike «hvite
klumper» som ligger utenpå leveren.
Den som sendte bildet slakter også en del
kaniner, slik som jeg gjør, og da selvsagt
heller aldri opplevd noe liknende.
Kaninen som hadde denne leveren var
normal og «frisk og rask» uten antydning
til sykdom eller svekket helse, og alt an-
net «innvendig» så helt vanlig, med nor-
male organer og innvoller.
I ettertid har jeg slaktet ca 100 kaniner av
mange forskjellige raser og ikke funnet
en lever slik som denne på bildet.
Som dere ser på fotoet har leveren en fin
og naturlig god normal farge. Leveren ser
jo «frisk ut» og var også det når
den ble «åpnet» og undersøkt
inni. Altså ikke leverkoksidiose.
Min konklusjon ble at det er
fettklumper som har festet seg
på leveren, men som sagt; jeg
har aldri opplevd dette.
Kaniners nyrer har ofte et fett-
lag rundt seg, men som ikke
setter seg fast til selve nyrene,
og fettet er ganske så enkelt «å
skrelle av» nyrene.

Koksidiose-parasitter har vi be-
skrevet og omtalt her i tidsskrif-
tet flere ganger før. Denne para-
sitten finnes oftest i større eller
mindre grad i mage- og tarmsy-
stem, og også mange slags arter.
Ca 25 koksidie-arter er obser-
vert i mage- og tarmsystemet
hos kaniner. Siden infeksjon
oppstår i spesifikke deler av et

organ, og i en spesifikk celletype, er kok-
sidioseparasitter inndelt i to grupper:
– Tarmkoksidiose – og Leverkoksidiose.
Parasitten som går på leveren borer seg
ganger i leveren og kan legge fra seg
mange egg – Oocyster. Jo fler egg, jo
mer angrepet blir leveren og ved slakting
vil en da se en lever som tydelig har en
del små gulhvite prikker eller klumper.
Er kaninen sterkt rammet, oppleves den
som syk, slapp og ofte mager.
Ungdyr kan oppleves å ha en lett infek-
sjon av leverkoksidiose, hvor en ved slak-
ting ser leveren har noen få små hvite
prikker og ungdyrets helsetilstand er bra.
Men spørsmålet er nå:
Er det noen andre som har oppleved en
lever som den på bildet under . . .
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SSøøllvv--
kkaanniinn

––  oogg  ddee
hhvviittee
ssppiisssseerr

I TK nr 5/2018 ble Liten Sølv presentert
og som det fremgår der, er ungene i et
kull ensfarget når pelsen vokser til.
«Normalt» fremkommer pelshårene med
de hvite spisser, eller de hvite topper,
ved den første felling.
Sølvhårene, de hvite spisser, blir mer og
mer synlige, eller fremtredende, fra en
til to måneders alder.
I forbindelse med rasepresentasjonen av
Liten Sølv fikk TK inn noen fotos fra Heidi

Jebsen, av ca 14 dagers gamle unger. Som
det fremgår av bildet har disse ungene
allerede utviklet sølvhår på kroppen. Et
slik tilfelle skal visstnok være første gang
Heidi har sett dette, at sølvhår fremtrer
så kort tid etter fødsel.

Så spørsmålet er dermed:
Har andre sølvkanin-oppdrettere opplevd
å få unger med tydelige sølvhår i så tidlig
alder?
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www.djohansenhusdyrutstyr.no
Urban Farming Kaniner (Tine Kortenbach, dansk) kr 360,00
Jeg elsker min kanin (Tine Kortenbach, dansk)    kr 300,00
Kaninhopping (2. utgave, svensk) . . . . . . . .  . . . . kr 100,00
REX-kaniner  (dansk)  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . kr 193,00
Kaninplakater  1 og 2 . . . . . . . . . . . . . pris pr stk: kr 152,00
Stjerneskålen, 1 liter  (flere farger)  . . . . . . . . . . . kr   55,00
Jokerskålen, 1/2 liter (flere farger) . . . . . . . . . . .  . . kr   50,00
Nem-skålen, 1 liter (flere farger)  . . . . . . . . . . . . . kr   55,00
Stål kopp med skrue 13 cm . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkenippel med T-kryss . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   30,00
Drikkedispenser gul med nippel 1 liter . . . . . . . . . kr   65,00
Drikkeflaske, 1/2  liter . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . kr   55,00
Flaskeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr   35,00
Høyhekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . kr   50,00
Sytang for ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . kr 243,00
Ringer til sytang 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 150,00
Avbitertang til netting, meget god . . . . . . . . . . . . kr 265,00
Reisekasse, liten 4 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 800,00
Reisekasse, stor 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 900,00
Reisekasse i metall 3 roms  . . . . . . . . . . . . . . . . kr 400,00
Reisekasse i metall 4 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 500,00
Reisekasse i metall 5 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 600,00
Reisekasse i metall 6 roms   . . . . . . . . . . . . . . . . kr 700,00
Reisekasse i metall dobbel 8 roms  . . . . . . . . . . kr 1000,00
Reisekasse i metall dobbel 12 roms  . . . . . . . . kr 1250,00

Netting til kaniner, duer og høns
Se også vår hjemmeside:

www.djohansenhusdyrutstyr.no
Bestilling: D. Johansen Husdyrutstyr,Tinghaugv. 100, 3175 Ramnes

Tlf. Dagfinn: 90 19 19 11. Ingrid: 905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no
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Salgs-varer fra NKF: Stambokblad, blokker a 50 ark: kr 50
Burkort på kraftig tykk kartong, 20 kort: kr 15
Bestilles hos Dagfinn, tlf. 90 19 19 11
e-mail: ingrjoh2@online.no
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847. NewZealand Red  0,1  9012 / 1A931   95 - 95 - 95  eier/op.: Stian Moldskred
848. NewZealand Red  0,1  9013 / 5P49     95 - 95 - 95  eier/op.: Stian Moldskred
849. NewZealand Red  0,1  9014 / 1A93   95,5 - 95 - 95  eier/op.: Stian Moldskred
850. Hermelin white svart 1,0  711 / R772   95 - 95 - 95   eier/oppdr.: Ola Kvaal
851. Stor Sølv svart 1,0   911 / T236    95 - 95 - 95    eier/oppdr.: Lars Ivar Haugo
852. Stor Sølv svart 1,0   934 / Y670    95,5 - 95 - 95    eier/oppdr.: Lars Ivar Haugo
853. Hvit Land 1,0    921 / 2A25    95,5 - 95 - 95 eier/oppd.: Knut Harald Trintrud
854. Hvit Land 0,1    912 / 2A23 95,5 - 95,5 - 95  eier/oppd.: Knut Harald Trintrud

Nye Champions

Veiledende priser for kaniner av ren rase:
Raseinndeling: 2-3 mnd 4 mnd 5 mnd 6 mnd 7 mnd 8 mnd

KJEMPERASER: kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700

ANGORA: kr 500 kr 550 kr 600 kr 650 kr 700 kr 750

ALLE ANDRE RASER: kr 400 kr 450 kr 500 kr 550 kr 600 kr 650
Raseinndeling: Se Nordisk Kaninstandard. Paringsavgift: kr 200
Poengtillegg: 95p = kr 200  /  95,5p = kr 250  /  96p = kr 300  /  96,5p = kr 350
Denne anbefalte prislisten gir medlemmene av Norges Kaninavlsforbund rett til salg
etter disse veiledende prisene. Ved utstillinger med provisjonssalg belastes dette selger.

Kaninen må ha
oppnådd 3x95p.
Priser:
Championdiplom kr 50
Championdiplom og
Championsløyfe kr 85
Diplomene kan leveres
i to formater: A4 eller
A5 gi beskjed hvilket
format du ønsker  og
om diplom skal være
laminert.
Beløp settes inn på
NKFs konto:
51040516763
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Stort jubileum
for to dyktige oppdrettere
Karl Meihack har rundet de 90
I disse rare tider gis det ikke mye rom for
å feire store jubiléer. Nå er det dessverre
slik at det aller meste må foregå i stillhet.
Dermed er det på sin plass å trekke fram
begivenhetene her i TK:
Karl Meihack fra Randaberg, ble presen-
tert i TK nr 3 i 2008. Han startet som en
ivrig Alaska-oppdretter i 1990 og Karl av-
let fram mange toppdyr også i Alaska.
I 20 år har nå Karl avlet med Hvit Land
og fra hans kaninstall på Randaberg har
det «triltet» frem mange gode Hvit Land
av ypperste kvalitet.
På LU i Lethallen i 2006 ble det Best in
Show – og BiS på LU «henger jo høyt».
Gratulerer med vel overstått stor dag!

Johan Viker har rundet de 75
En annen stor oppdretter er også inne i
et stort jubileumsår:
Johan Ludvig Viker fra Gressvik, ble pre-
sentert i TK nr 6 i 2006. Han har vært en
ivrig kaninoppdretter innen mange raser
over lang tid. Johan ble medlem i 1957 og
drev da med Hvit Land, Liten Chinchilla,
Fransk Vedder og Blå Wiener - fram til
1974. Så ble det opphold med kaniner og
satsing på rasehøns. I 1994 var Johan til-
bake igjen og satset da stort på Belgisk
Hare. Blitt mye han har avlet fram hvert
år (skal prøve å roe det litt ned i år). Han
har vunnet det meste med harene, men
er også trofast med en rase som «vinner
litt mindre»:Trønder, så han er tålmodig.
Avlen er selvsagt godt i gang også nå.
Gratulerer med vel overstått stor dag!

Foto:
Ida

Christin
Foss
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««LLiitttt  mmaattpprraatt»»

eenn  ffrraannsskk--ddaannsskk

«Spise med Price»
De danske brødre Adam og James Price er
kjente TV-kokker. «De laver skønne, ander-
ledes og sjove retter som smager fantas-
tisk». Fra «Hofretter» tar vi deres fransk-
inspirerte; kanin med vin, Lapin Au Vin.

Marinering:
Skjær 1 gulrot og 1 løk i skiver. Bland med
2 fedd hvitløk, 4 dl rødvin, 4 ss olivenolje,
krydderkvast av persille, timian og laurbær,
salt og pepper. Ta å del opp kaninkjøttet i
porsjonsstykker og legg i marinaden (la det
ligge ett til to døgn i kjøleskap).
Vend stykkene under veis.

Kaninfond:
Brun kaninskrog i olivenolje. Grovhakk en
gulrot og en stor løk. Skjær litt sellerirot i
små terninger og hell oppi og la steke med
i noen minutter. Hell l hønsebuljong til det
dekker. Tilsett 3 kvister timian, 3 laurbær-

blader, litt rosmarin og 10 hele pepperkorn
og la fonden småkoke rolig under lokk 1,5
time. Sil fonden og la det putre inn til 2-3dl.

Lapin Au Vin:
De marinerte kaninstykkene tas ut, tørk
dem med kjøkkenpapir. Krydre med salt og
pepper og dryss over mel.
Stek 150g baconbiter til de er gylne, men
ikke sprø og ta bacon ut av pannen og sett
til side. Ta litt olivenolje i gryten og stek
kaninstykkene til de er gylne. Ta i 2ss smør.
Ha i marinaden med grønnsaker og urter,
hell på 2dl rødvin. Fortsett med kaninfond
til kjøttet er dekket. Kok opp og skum av.
La det småputre på lav varme en time.

Sjalottløk, ca 200g renses og stekes i pan-
ne med en spiseskje smør. Ha i litt sukker
og 2dl rødvin og la det koke sakte inn, så
løkene blir fint glaserte.
Sjampinjong, ca 200g renses og deles i to.



Stek sjampinjong i litt smør
og smak til med sitronsaft,
salt og pepper.
Neper, 2-3 stk og 2 gulrøtter
skrelles og skjæres i passe
stykker. Kok grønnsakene i
vann tilsatt litt smør, salt og
en klype sukker til de akkurat
blir «al dente».
Når kaninstykkene er møre
fiskes de opp. Sausen siles
og fettet skummes av.
Er sausen noe tynn kan en
jevne den med litt smør, men
den må ikke bli for tykk.
Ha kaninstykkene tilbake i
sausen med glaserte sjalott-
løk, sjampinjonger, bacon,
gulrøtter og neper.
Alt skal være godt og varmt.
Serveres på fat.
Dryss over hakket persille.

Tilbehør
kan for eksempel være smørristede brød-

terninger, en god rotfruktmos med poteter,
selleri og jordskokker, eller ris.
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Anna Magda Handeland
Sandeidvegen 499, 5585 Sandeid

Tlf. 52 76 14 48  -  mobil 958 46 529
e-post: inhandel@online.no

ANGORA farga

Ingrid og Dagfinn Johansen
Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes
Mobil 90 19 19 11 og  905 90 341

FRANSK VEDDER  +  Godt utvalg
i flere typer fuglearter og rasefjærfe

Anne Mette og Gullik Klepaker
Syrrist, 3280 Tjodalyng. Tlf. 480 55 761 

e-post: amklepaker@hotmail.com
HOLLENDER - MARBURGER EKORN

LITEN HAVANA - DVERGVEDDER

Ingvar Holmen
4380 Hauge i Dalane

Tlf. 51 47 97 67 -  mob. 950 24 128
STOR SØLV

svart og viltgrå

Bjørn Egeland
Hanafjedle Kaniner

Tlf. mobil  970 66 450
e-post: bjorn.egeland@lyse.net

PERLE EKORN - LITEN WIENER blå

STALL ØYGARDEN, Sandnes
Oddvar Stangeland

e-post: jennista@online.no
LITEN TYSK VEDDER kappetegnet og

ensfarget i vilt-/jerngrå - DVERGVEDDER

Snorre Jacobsen og Jonette Myrbostad
Bringebærveien 10, 7606 Levanger

mobil 906 43 876 / 403 89 423
TAN svart  -  REX

DVERGVEDDER viltgrå + kappetegnet

Kallehagen kaninoppdrett
Odd Einar Svendsen, 5560 Nedstrand

Tlf. 52 77 84 56. Mobil 918 89 585
e-post: oe-sven@online.no    www.kallehagen.no

HOLLENDER - PERLE EKORN

Knut Are Sundgot
6065 Ulsteinvik
Tlf. 917 72 340

e-post: knut.are.sundgot@tussa.com
LITEN SØLV - HERMELIN i flere varianter

Lars Ivar Haugo
3579 Torpo

Telefon 456 05 159
e-post: la-haugo@hotmail.com

STOR SØLV svart  -  RUSSER

Per Kløvstad
Gamle Kongevei 26 B, 7604 Levanger

Tlf. 412 35 553
e-post: kloevst@online.no

ALASKA

Økdalens Kaninoppdrett www.okdalen.com
v/ Kristin Berg og Ingrid Harmens

tlf.48114973 / 90567484 rbkfrode_fan@yahoo.no
FRANSK VEDDER  -  ALASKA  -  DVERG-
VEDDER - HERMELIN  - HOPPEKANINER

Øystein Osland 6976 Sande 
Tlf. 416 86 449

e-post: oysteinosland@hotmail.no
LITEN SØLV svart

HERMELIN viltgrå og chinchilla

HerrLie Kaninoppdrett, Haugesund
e-post: rogerlie@live.no
www.hermelinkanin.com

HERMELIN i beige og isabella
LITEN REX i diverse farger

Silkebækken Angora
Linnerudsvegen 88, 2410 Hernes

Tlf. 906 67 358 / 407 21 113
e-post: silkebae@online.no

ANGORA hvit r.ø. og farget

Bjørn Petter Åsheim
Vollheim, 1730 Ise

Tlf. 916 27 825
e-post: bjoaash2@online.no

TAN

O P P D R E T T E R A N N O N S E R :
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O P P D R E T T E R A N N O N S E R :

Nesvik og Jebsen Kaninoppdrett
5570 Aksdal. tlf. 971 94 048 / 918 57 973
LITEN SØLV - ZOBEL - HOLLENDER i
svart og svart/gul japaner - HERMELIN i

chinchilla, viltgrå, svart, otter og white

Johan Viker, Gresvik
Tlf. 952 77 525

TRØNDER  -  HVIT LAND
BELGISK HARE i viltrød og tan

HERMELIN i viltgrå, otter og lutino

Torgeir Vestenfor
3550 Gol  –  Tlf. 959 800 45

e-post: torgeir@hallingdalrenovasjon.no 
FRANSK VEDDER viltgrå og jerngrå

BOURGOGNE

Øyvind Reinartsen
5235 Rådal 

Tlf. 915 50 146
e-post: oreinart@gmail.com

LITEN CHINCHILLA

Norges Kaninavlsforbund tilbyr:
Nordisk Kaninstandard, 350 sider kr   375,00
Samleperm i plast for Tidsskriftet kr   125,00
Merketang Hauptner med 2 tallsett kr 1700,00
Hauptner ekstra bokstav-sett kr 1400,00
Hauptner ekstra tallsett kr   500,00
Merketusj, 50 g kr     80,00
Skjemaer: Stambokblad blokk á 50 ark kr     50,00
Burkort for avlshunn, 20 stk kr     15,00
Burkort á 20 stk (1,0 og 0,1) kr     15,00
NKFs kulepenn Crown Juwel pen, god! kr     30,00
Kanin-klistermerke, pr brett med 6 stk kr     30,00

Henv.: Ingrid/Dagfinn Johansen, tlf. 90 19 19 11 e-mail: ingrjoh2@online.no

Priser
er inkl.
mva.

Frakt
kom-
mer i
tillegg

5.-7. juni: Indre Østland  Stavsjø
Annonse i TK nr 2, side 27

mai-juni?: Rogaland, Forus, Hall B
24. april avlyst, muligens det blir 20. juni

25.-27. sept.: Jæren, Vikeså
I forb. med Bjerkreimsmarken

24. oktober: Oslo&Akershus

6.-8. nov.: NM/LUU Jæren, Varhaug

4.-6. desember: Askim Momarken

2021:
12.-14. febr.: Svensk LU, Finspång

19.-21. nov.: EU-show, Østerrike

?

Utstillinger - 2020/2021
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Forenings-adresser:
medlemstall pr 01.05.2020:

Totalt 397 (268 - 29 - 100)

Askim og omegn Kaninavlsforening  26
Leder: Johnny Lyshaug, Elvestadv. 964, 1827 Hobøl,
tlf. mobil 482 99 553, e-post: jlyshaug@online.no
N.leder: Harry W. Nielsen, 1860 Trøgstad, mobil 908 74 911
Sekretær: Svein Kamfjord,
tlf. 930 30 423, e-post: kamfjord1@gmail.com
Kass.: Kjell Jørgenrud, Kirkev. 5, 1820 Spydeberg, tlf. 911 41 100
e-post: kjjoerg@online.no
Møteandre mandag i måneden, kl.19 på KABB-huset,
Skogveien 22, 1831 Askim (ikke juni, juli og august)

Bergen og omland Kaninavlslag   34
Leder: Sturle Skeidsvoll, Hundvinvegen 24, 5956 Hundvin
Tlf. 977 01 367 E-post: sturle.skeidsvoll@gmail.com
Sekretær: Karl Martin Fjell, tlf 909 81 596
e-post: karl.m.fjell@gmail.com
Kass.: Marita Tørset, e-post: marita@langedalen.com
Tlf 997 93 020       Konto nr.: 3625 87 09378
hjemmeside: Facebookside
Bergen og omegn Kaninhoppere:
Annette Floen, tlf. 924 20 607   e-post: nettemoren@yahoo.no

Drammen og omegn Kaninavlsforening  4
Leder: Cato Smørgrav,Voldstadvegen 294, 3320 Vestfossen
Nestleder:Thormod Saue, Lier, tlf. 900 90 472.
E-post: thsaue@online.no

Eidsvoll og omegn Kaninavlsforening  7
Leder: Camilla Venger, Skansgårdsetervegen 32, 2224 Austmarka
e-post: milla_cookiemonster@hotmail.com
tlf. 482 73 582
Nestleder: Anne Venger, tlf. 481 18 237

Grenland Kaninavlslag    8
Leder:Terje Engh, Leirgt. 10, 3946 Porsgrunn, tlf. 415 08 588.
e-post: enghterje@hotmail.com
Sekretær: Svein Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien
tlf. 905 30 742 e-post: svein@sveinclausen.no 
Kass.: Line Margareth Clausen, GI. Bjørntvedt v. 84, 3734 Skien

Haugaland Kaninalslag    30
Leder: Roger Lie, 5517 Haugesund. Tlf: 466 90 020
Kasserer: Hilde Narheim, 5550 Sveio. Tlf: 907 57 302

Kontonummer: 3240 12 60888
Sekretær: Mia Gabrielsen, 5515 Haugesund. Tlf: 950 80 150
Hoppekontakt: Nina Fagerland. e-mail: hokh14@hotmail.com
Klubbmail: haugalandkaninalslag@gmail.com
Nettside: Vi holder oss oppdatert på Facebook

Indre Østland Kaninavlslag  32
Leder: Silje Catrine Tellefsen,
mobil 952 96 099, e-post: tellefsgaards@gmail.com
Sekretær: Elina Jokinen, mobil 476 58 021,
e-post: ellujokinen@hotmail.com
Kasserer: Hege Spjelkavik, mobil 942 78 077
e-post: egge_cool@hotmail.com   Kontonr.: 1506 21 26938   
St.m: Emilie Camilla Eckbo, e-post: emilieeckbo@hotmail.com 

Jæren og Sandnes Kaninalslag    43
Leder: Kjell Helge Jåtun, tlf. 975 31 571
Sekr./nestl.: Svein Ødegård,Tjemslandshagen 8, 4360 Varhaug,
Tlf. 959 30 906  /  51 43 89 15. E-post: sveinodegard@lyse.net
Kasserer: Arild Gundersen. Tlf. 992 44 614
E-post: arild.gundersen@aarbakke.no     Kontonr.: 32905416382
Møte: 1900-huset, Bryne, kl. 19.00, den 1. mandag i måneden.
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Larvik og Sandefjord Kaninavlslag   17
Leder: Anne Mette Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 976 76 120. e-post: amklepaker@hotmail.com
Nestl.: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng.
Mobiltlf. 480 55 761 
Kass.: Arne Andersen, Anemonev. 2, 3268 Larvik, mobil 477 16 343
e-post: haneholmen@hotmail.com          Konto nr.: 2540 21 06959
Sekr.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
e-post: ro-lud@online.no

Møre og Romsdal Kaninalslag     18
Leiar: Stian André Moldskred, 6060 Hareid, tlf. 470 29 354
e-post: stianmoldskred@gmail.com
Nestleiar/Sekretær: Bjarne Øygard, 6265 Vatne, tlf. 950 20 982
e-post: bjarne.oygard@mimer.no
Kasserar: Knut Are Sundgot, 6065 Ulsteinvik, tlf. 917 72 340 
e-post: knut.are.sundgot@tussa.com

Nord-Trøndelag Kaninavlsforening    19
Leder: Snorre Jacobsen, tlf. 906 43 876, e-post: sn-j@online.no
N.leder: Jonette S. Myrbostad, tlf. 40389423  jonettes@hotmail.com
Sekretær: Per Kløvstad, tlf. 412 35 553   e-post: kloevst@online.no
Kasserer: Iren Storli, tlf. 926 06 467    e-post: iren.storli@gmail.com
St.medl.: Frida Tove Meland, tlf. 905 85 209     fritom@online.no
Hjemmeside: www.ntkaf.no

Oslo og Akershus Kaninavlsforening    14
Leder: Arild Rønning, Fuglefjellv. 96, 2150  Årnes, tlf. 980 09 949
e-post: arild57@outlook.com         
Nestleder: Dag Larsen, Nikevegen 265, 2160 Vormsund
Sekretær/hoppekontakt: Jorunn Egner, tlf. 924 48 477
e-post: jorunn_trampe@hotmail.com
Kass.: PåI-Eirik Iversen, Mellandsveien 121, 2223 Galterud
tlf. 950 85 174. e--post: paal@aurskog-regnskapskontor.no
Hjemmeside: www.oslokaf.no

Rogaland Kaninalslag    14
Leder: Arild Netland, tlf. 916 39 782. e-post: anetland@equinor.com
Nestl.: Magnor Ølberg, tlf. 51 65 19 82, mobil: 405 25 830
Sekr.: Bjørn Egeland, tlf. 970 66 450     e-post: bjorn.egeland@lyse.net
Kasserer: Hilde Krogedal, 4353 Klepp st., tlf. 950 50 254
e-post: hilde@kleppnett.no    kontingent-konto: 3204 07 02406
Hopping: Helene Løining Bårdsen, helenelbaardsen@hotmail.com
Tlf. 978 20 866 rkhopping@hotmail.com
Møter 2. mandag i mnd, Statoil, kl 19.00   (ikke mai-juni-juli-august)
Hjemmeside: Vi holder oss oppdatert på facebook

Sarpsborg Kaninavlsforening    46
Leder: Bjørn Petter Åsheim, Vollheim, 1730 Ise, tlf. 916 27 825.
e-post: bjoaash2@online.no
Nestleder: Kjell Frøyland, 1792 Tistedal, tlf. 928 33 210
Kasserer: Espen Sand, tlf. 922 18 337.
e-post: espen.olaf.sand@fredfiber.net      konto-nr.: 1090.18.59715
Sekr.: Synnøve Hermansen, tlf. 476 17 632 
e-post: rsynnh@sarpsborg.net
All post sendes leder. Møter: 1. onsdag i mnd. (ikke juli/aug.)
Sørlietorget i 2 etg., over Harley Davidsonbutikk, kl 18.

Sogn og Fjordane Kaninavlslag    12
Leiar: Anne Berit Sæbø, Smådalen, 6817 Naustdal.Tlf: 950 19 601
e-post: anneberit1988@hotmail.com
Nestleiar: Oddmund Veka, 6985 Atløy, e-post: oddm-ve@online.no
Kasserar: Øystein Osland, Røysekattv. 1, 6973 Sande i Sunnfjord,
tlf. 416 86 449     e-post: oysteinosland@hotmail.no

Sørlandets Kaninavlslag    12
Leder: Siw Thu, Kjennaveien 20, 4818 Færvik
tlf. 992 28 512, e-post: siwkv@online.no
Sekretær: Marianne Wernersen, tlf. 948 40 745
e-post: caniveloci@gmail.com
Kasserer: Henrik Erlandsen, Bøylestadvegen 1030, 4820 Froland
e-post: henrikerlandsen@hotmail.com
møter: første mandag i måneden i Sør Amfi Arendal, kl 18.30
Hjemmeside: http://sorlandets.webs.com
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1/1-side kr  1400
1/2-side kr    900
1/3-side kr    700
1/4-side kr    550
1/8-side kr   400

Oppdretterannonse
for ett år: kr 435
Annonser som er i
TK legges ut gratis
på www.kanin-nkf.net

Blad nr 4/2020: juni/juli, ut ca uke 28
-  manusfrist er 20. juni
Blad nr 5/2020: august, ut ca uke 36
-  manusfrist er 20. august

Annonsepriser: Utgivelsesplan for TK:

Adresse-endring MÅ meldes til:
sekreter@kanin-nkf.net

Nordisk Kaninstandard:
KUN kr 375

350 sider «om det du bør vite»
Bestill/kjøp hos:  Dagfinn Johansen

mobil 90 19 19 11  /  905 90 341
e-post:  ingrjoh2@online.no

Trøndelagen Kaninavlsforening   44
Leder: Kristin Berg, Hauka, 7288 Soknedal, tlf. 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no
Nestleder: Ingrid Harmens, 7288 Soknedal 
tlf: 905 67 484     e-post: ingridharmens@yahoo.no 
Sekretær.: Robert Gabrielsen Selsbakkvegen 49B, 7027 Trondheim
Tlf: 958 93 397    e-post: robertgabrielsen@yahoo.no
Kasserer: Ove Slåen, Flatheimvegen 25C, 7549 Tanem
Tlf: 934 49 171    e-post: ove.slaen@con-form.no 
Mailadresse: trondelagen@live.no 
Besøk vår hjemmeside på: http://www.trondelagen.cow.no
Kaninhopping: Gauldal Hoppeklubb gauldalhk@hotmail.com

Tønsberg og omegn Kaninavlsforening    11
Leder/sekr.: Dagfinn Johansen, Tinghaugveien 100, 3175 Ramnes.
Tlf. mobil 90 19 19 11. e-post: ingrjoh2@online.no 
Kasserer: Ingrid Johansen, 3175 Ramnes. Tlf. mobil  905 90 341
e-post: ingrjoh2@online.no

SPESIAL-KLUBBER:
Alaska og Havana-klubben
Leder: Gullik Klepaker, Syrristv. 207, 3280 Tjodalyng,
tlf. 480 55 761. e-post: amklepaker@hotmail.com
Sekretær/Red.: Affe Hedlund, e-post: alfred@sisu.o.se
Kass.: Rolf Ludvigsen, Østbyv. 162, 3280 Tjodalyng, tlf. 33 12 45 97
Kontingent kr 150,- pr år, innbetales til kontonr.: 0530 1866110

Norges Kaninhoppforening
Leder. Mona Sevlejordet, tlf. 958 39 136
N. leder: Irene Aakeberg Dahlby
Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby, tlf. 950 67 455
Sekretær:Tonje Engen
Mailadressen: StyretNKHF@hotmail.com
Dommer/reglementskomitee: Martine Milja Sevlejordet
Mailadressen: DommerNKHF@hotmail.com
Hjemmeside: www.kaninhopping.no
Betaling av gårdsnavn og hoppebøker til: konto 0538 19 09753

Norsk Vedderklubb
Leder: Jonny Kirkebirkeland. Tlf. mobil 932 08 052
e-post: jonnykirk@live.com
Sekretær: Kristin Berg. Tlf. mobil 481 14 973
e-post: rbkfrode_fan@yahoo.no 
Kasserer: Elin Stangeland. Tlf. mobil 915 59 244
4325 Sandnes. e-post: jennista@online.no 
Kontingent kr 250  -  fam kr 70  -  konto: 3250 26 57452

Raselag for Trønderkanin
Leder: Odd Magne Løset, tlf: 99574047,
e-post: omloeset@hotmail.no
Kasserer: Frida Tove Meland, tlf: 90585209,
e-post: fritom@online.no 
Sekretær: Margot Fiske Hokstad, tlf: 92610307,
e-post: marho@trondelagfylke.no
Kontingent kr 100.- betales til kontonummer: 9365 26 36762
(merk med navn og adresse)

NKF «etterlyser» arrangør av LU/NM 2021
Styret gjør oppmerksom på: Arrangører av LUU og LU blir nå
fritatt for avgifter  (både dataavgift og dommeravgift dekkes)
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Returadresse: Bjørn Egeland
Frøyerv. 46, 4328 Sandnes

NKFs leder,Torgeir Vestenfor, er selvsagt som alle andre,
bekymret for situasjonen og hvordan dette oppleves over hele verden

Torgeir sier: «Det er spesielle tider, og dager vi tidligere ikke har opplevd.
Jeg tenker en del på forbundet, lokalforeninger og aktiviteter resten av året.

Kaninavlen går sin gang, og det blir for tida født mange små håpefulle.
Mange er mer hjemme enn vanlig, har kanskje bedre tid til å bedrive sin hobby, 

ja mulig vi i denne situasjon kan få tak i nye interesserte.
I forhold til restriksjoner på hvor mange folk som kan samles, får vi håpe på nye

positive opplysninger, slik at kulturliv, idrett, osv., snart kan gå som normalt igjen»

Og fra 7.mai åpnes det for arrangementer med inntil 50 personer


