
 

Gennem de sidste mange år, har der været stor fokus på bange 

hunde og katte nytårsaften, men ofte glemmer vi de mindre dyr, så 

som kaniner, der kan blive mindst ligeså bange som de andre 

familiedyr. Hunde og katte giver nemt udtryk for deres skræk ved at 

gø, mijave, savle, klynke etc. men kaninen har et andet 

adfærdsmønster. Langt de færreste vil agere udadtil. I stedet sidder 

de mussestille og trykker sig skrækslagne mod underlaget i deres 

gemmested. 

Kaniner er selvfølgelig forskellige og nogle er nervefaste og tager sig 

ikke synderligt af det fyrværkeri, som brager løs udenfor vinduet. 

Andre vil opleve situationen som yderst stressende, blive apatiske 

og måske endda gå i chok. En situation vi for alt i verden skal 

undgå. Derfor har jeg listet en række gode råd til hvordan du som 

ejer, kan gøre nytårsaften tålelig for din kanin, både inde som ude. 

Indekaniner 

 Aktiver dem i løbet af dagen. Jo mere trætte de er, jo bedre. 

 Rul gardiner eller persienner for vinduerne 

 Tænd loftsbelysningen så rummet holdes lyst. Derved 

mindskes effekten fra lysglimtene. 

 Tænd tv’et eller radioen og skru godt op for volumen.  

 Giv dem pellets og lidt grønt omkring kl. 22. 

Mæthedsfornemmelse får dem til at slappe af. 

 Hav klargjort grønt, godbidder og andre lækkerier som 

serveres lige inden kl 24.  

 Tilbyd masser af gode gemmesteder og bløde tæpper. 

 Vær sammen med dine dyr. Din tilstedeværelse beroliger. 

 Nus og snak med dem, men vær rolig – de kan mærke hvis 

du er bekymret eller opfører dig anderledes end normalt. 

Udekaniner 

 Bor dine kaniner i en stald, et skur eller lignende så luk 

af til skuret, så de ikke kan gå ud i det åbne. 

 Bor dine kaniner i en meget åben løbegård uden et større 

hus, så flyt dem ind i et skur, garage eller koldt bryggers. 

Husk at medbringe dens egne ting, da disse skaber 

tryghed. 

 Aktiver dem i løbet af dagen. Jo mere trætte de er, jo 

bedre. 

 Tilbyd masser af gode gemmesteder og et godt lag halm. 

 Sørg for god belysning for at mindske effekten af 

blinkene. 

 Blænd af for vinduerne. 

 Sæt en radio i rummet og skru op for volumen. 

 Giv dem pellets og lidt grønt omkring kl. 22. 

Mæthedsfornemmelse får dem til at slappe af. 

 Hav klargjort grønt, godbidder og andre lækkerier som 

serveres lige inden kl 24.  

 Vær sammen med dine dyr. Din tilstedeværelse beroliger. 

 Nus og snak med dem, men vær rolig – de kan mærke 

hvis du er bekymret eller opfører dig anderledes end 

normalt. 


