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1. Om undersøgelsen  

Resultaterne om hold af kaniner i danske familier, som præsenteres her, bygger på en repræsentativ 

spørgeskemaundersøgelse af den danske befolknings hold af kæledyr, hvor Danmarks Statistik (DST-

Survey) stod for dataindsamlingen. Der blev via CPR-registreret udtrukket en stikprøve på 5.027 

personer. Personerne blev først inviteret til at svare via web. Hvis de ikke besvarede skemaet, blev de 

efterfølgende kontaktet telefonisk eller via brev. Besvarelser blev indhentet i perioden 12. maj 2021 

til 10. juni 2021. I alt 2.347 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 47.  

For at sikre at resultaterne er repræsentative for den danske befolkning, og mere specifikt de danske 

familier, rapporteres vægtede tal på baggrund af en opregning til baggrundspopulationen 

(opregningen er foretaget af Danmarks Statistik). Dette betyder, at deltagernes svar på undersøgelsen 

er omregnet til at repræsentere de cirka 3,1 millioner danske familier. Dette gør det muligt at foretage 

et estimat af, hvor mange kaniner der i sommeren 2021 var i de danske familier.  

Respondenter, som havde mindst én kanin i husstanden, blev desuden bedt om at besvare en række 

spørgsmål om, hvordan kaninen eller kaninerne blev anskaffet, hvordan de blev holdt, deres 

sygdoms/adfærdsproblemer, brug af dyrlæge, eventuel mærkning og/eller sundhedsforsikring, samt 

hvem i familien der passede og var mest tilknyttet kaninen. Vi rapporterer andele i disse analyser. 

Begrundelsen for, at der rapporteres andele, er, at de respondenter, som rapporterede, at der var 

mere end én kanin i husstanden, blev bedt om at tænke på kun én kanin, når de besvarede 

spørgsmålene (”Hvis du/I har flere kaniner, så skal du i de følgende spørgsmål kun svare om den kanin, 

hvor forbogstavet på kaldenavnet kommer først i alfabetet"). Fordi der kun blev spurgt til én kanin, 

kan afrapporteringen om disse forhold ikke direkte omregnes til antal kaniner, der eksempelvis er 

anskaffet via et privat hjem. Det er dog ikke urimeligt at antage, at kanin nummer to og nummer tre 

etc. er anskaffet på samme måde som nummer en. Derfor kan de rapporterede andele give en 

nogenlunde indikation af anskaffelsesmønstre og kaniners forhold i de danske hjem. Ved en 

stikprøvestørrelse på 2.347 respondenter er den statistiske usikkerhed cirka -2/+2 procent. Men 

eftersom der kun var 76 respondenter, der svarede, at de har kanin i hjemmet, vil den statistiske 

usikkerhed på de angivne andele være cirka -11/+11 procent. 

Det er vigtigt at bemærke, at manglende viden om kaninernes forhold blandt de respondenter, der 

besvarede spørgeskemaet, udgør en generel kilde til målefejl. Særligt når det kommer til at rapportere 

om de ressourcer, kaninerne bliver tilbudt, og om de sundhedsmæssige og andre velfærdsmæssige 

problemer dyrene har, er der en fare for, at besvarelserne tegner et for pænt billede i forhold de 

faktiske forhold. 

Det bemærkes endelig, at der var en del af respondenterne, som svarede ”ved ikke” på mange 

spørgsmål (mellem 10 og 25 procent). For fuldstændighedens skyld er disse besvarelser taget med i 

opgørelserne. De rapporteres som hovedregel ikke særskilt. I de tabeller, hvor der er mange, som har 

svaret ”ved ikke”, må det generelt antages, at de øvrige andele i realiteten er lidt større. Det er dog 

ikke muligt at komme med et kvalificeret bud på, hvor meget større andelene ville have været, hvis 

alle respondenter havde vidst mere og altså ikke havde svaret ”ved ikke”. Dette har vi derfor afstået 

fra at estimere.  
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2. Antal danske familier, som holder kanin, og estimat af 
antallet af familiekaniner i Danmark 

Omtrent 3 procent af de danske familier havde kanin i hjemmet. Det svarer til cirka 86.000 familier. 

Se tabel 1. 

Tabel 1. Familier med kanin og estimat af antal kaniner  

  (95% konfidensinterval) 

Andel af familier i Danmark 2.9 % (2.2 % 3.6 %) 
Antal familier 86.647 (65..283 108.005) 

Antal kaniner 163.000 115.000 212.000 
Antal enekaniner 52.000 35.000 70.000 
Antal kaniner der bor i hjem   med to 
eller flere kaniner 

110.000 65.000 157.000 

Uvægtet n=76;  
Estimat af antal kaniner er rundet op eller ned til nærmeste 1.000 

Blandt de familier, der holdt kaniner, var der selvfølgelig en del, der havde mere end én kanin. Mere 

nøjagtigt er det sådan, at familierne med kanin typisk havde to kaniner (gennemsnit ~ 1,9 kaniner). Så 

et forsigtigt estimat er, at der i 2021 levede cirka 163.000 kaniner i de danske familier. Estimatet er 

forbundet med en del usikkerhed (95 % konfidensinterval: 115.000-212.000).  

Desuden levede omtrent 50.000 af kaninerne som enekaniner. De resterende cirka 110.000 kaniner 

levede i et hjem, hvor der var mindst to kaniner.  

3. Anskaffelse – formål og sted 

Kaniner blev primært anskaffet som kæledyr til børn og unge (se tabel 2). Størstedelen (cirka 50 

procent) af kaninerne blev anskaffet via private hjem. Én ud af fire kaniner blev anskaffet via en 

avler/opdrætter (tabel 3). Flest etablerede kontakt til sælger/giver via hjemmesider på internettet (for 

eksempel DBA eller Gul & Gratis). Der var også en del, der brugte sociale medier, for eksempel 

Facebook, som kontaktplatform, eller som havde fået kontakt via venner/bekendte (tabel 4). 

Tabel 2. Formål med anskaffelsen  

Til hvilke formål har du/I anskaffet 
kaninen? (n=76) 
Vælg gerne flere svar 

Andel (i %) 

Kæledyr - anskaffet til voksen (over 17 år) 22 

Kæledyr - anskaffet til børn og unge  
(til og med 17 år) 

61 

Avl 5 

Udstilling 2 

Kaninhop 0 

Kød/pels 8 

Andet 4 

Ved ikke 11 
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Tabel 3. Anskaffelsessted 

Hvordan har du/I anskaffet kaninen? 
(n=76) 

Andel (i %) 

Jeg/vi har selv opdrættet den 3 

Privat hjem 46 

Internat eller omplaceringshjem 4 

En avler/opdrætter 25 

En dyrehandel 6 

Importeret fra andet land 2 

Andet 4 

Ved ikke 10 
 

Tabel 4. Informationsindhentning (kontakt til sælgere)*  

 Hvordan fik du/I kontakt til dem, som du/I 
fik kaninen af? (n=64) 

Andel (i %) 

Via hjemmesider på internettet (fx DBA eller 
Gul & Gratis) 

38 

Aviser/magasiner 1 

Via venner og bekendte 23 

Via internat 1 

Via andre folk som har kaniner 4 

Via sociale medier (herunder Facebook 
grupper) 

16 

Andet 7 

Ved ikke 10 

* Spørgsmål kun stillet til respondenter, som ikke selv har opdrættet 
kaninen 

4. Hvordan kaninerne blev holdt og aktiveret 

Størstedelen af kaninerne (55 procent) holdt man ”hovedsageligt udenfor” (tabel 5). Det er kun en 

lille andel, der havde et vekslende inde- og udeliv. Absolut flest kaniner blev holdt i bur (cirka 70 

procent), hvor de enten ikke havde adgang til øvrige områder i hjemmet eller havde en vis adgang (se 

de tre øverste svarkategorier i tabel 6). Det var kun en lille andel af kaninerne (9 procent), der var fuldt 

fritgående i det meste af boligen eller haven. I tabel 7 ser vi andelen af kaniner med diverse ressourcer 

til rådighed, herunder gnavemuligheder, gemmesteder og legetøj. Ekstraanalyser viser, at kaninerne i 

gennemsnit havde 2,5 af de 6 ressourcer til rådighed, der blev spurgt til. Der var imidlertid cirka 15 

procent af kaninerne, der ikke havde adgang til nogen af de oplistede ressourcer. Der var 72 procent 

af kaninerne, som havde daglig kontakt med/tilsyn fra et menneske, og 22 procent, som havde 

samvær med andre kaniner. En ekstraanalyse viser, at 77 procent af kaninerne enten havde daglig 

kontakt med et menneske eller andre kaniner eller begge dele. Med andre ord var der cirka 23 procent 

af kaninerne i de danske hjem, der ikke modtog daglig social kontakt fra enten et menneske eller en 

anden kanin.  
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Tabel 5. Inde- eller udekanin? 

Holder du/I hovedsagligt kaninen indenfor eller 
udenfor?  (n=76) 

Andel 
(i %) 

Hovedsageligt indenfor   23 

Hovedsageligt udenfor   55 

Både inden- og udenfor (fx afhængig af sæson)   12 

Ved ikke   10 
 

Tabel 6. Burforhold og areal til rådighed 

Hvordan holder du hovedsagligt kaninen i din bopæl?  (n=76) Andel (i %) 

I bur uden adgang til andet område 16 

I bur med en vis grad af adgang til afgrænset areal (fx kaninløbegård/voliere) 31 

I bur med en vis adgang til det hele/det meste af boligen eller haven  24 

På et afgrænset areal med en vis adgang til resten af boligen eller haven  5 

På et afgrænset areal hele tiden 3 

Fuldt fritgående i hele/det meste af boligen eller haven 9 

Andet  3 

Ved ikke  9 
 

 

Tabel 7. Adgang til aktiviteter og sociale ressourcer  

Hvilke af følgende har kaninen adgang til på daglig basis? (n=76) 
Vælg gerne flere svar 

Andel 
(i %) 

Aktivitet 1: Gravemuligheder (fx gravekasse eller underlag i haven) 43 

Aktivitet 2: Gnavemuligheder (fx grene, papkasser, gnavelegetøj) 54 

Aktivitet 3: Gemmesteder (fx hule i base eller papkasse) 62 

Aktivitet 4: Legetøj/anden aktivering (fx problemløsningslegetøj) 39 

Aktivitet 5: Plads til at løbe og hoppe omkring (ude af evt. bur) 65 

Social kontakt 1: Menneskelig kontakt/tilsyn 72 

Social kontakt 2: Samvær med anden kanin/andre kaniner 22 

Social kontakt (1 og/eller 2) 77 

Ingen af ovenstående 2 

Ved ikke 9 

5. Sundheds- og velfærdsproblemer 

En mindre andel af respondenterne svarede, at kaninen havde haft kortvarige (12 procent) eller 

længerevarende/kroniske sygdomme (5 procent) inden for det seneste år (tabel 8). Det var en 

begrænset andel af respondenterne, der rapporterede om, at kaninen havde haft adfærdsproblemer 

(herunder stereotypier) det seneste år (tabel 9). Slår man de forskellige rapporterede adfærds-

problemer sammen, var det cirka hver sjette kanin (16 procent), hos hvem respondenten havde været 

opmærksom på et eller flere adfærdsproblemer.  
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Tabel 8. Sygdomme eller sundhedsproblemer 

Har kaninen inden for det seneste år haft følgende 
sygdoms- eller sundhedsproblemer? (n=76)  
Vælg gerne flere svar 

Andel  
(i %) 

En kortvarig sygdom (fx infektion) 12 
Længerevarende/kronisk sygdom 5 

Nej, ingen af disse 74 

Ved ikke 12 

Tabel 9. Adfærdsproblemer 

Har kaninen haft nogle af de følgende adfærdsproblemer inden for det seneste år? (n=76) 
Vælg gerne flere svar 

Andel  
(i %) 

Graver i hårde overflader (fx i gulvet) eller bider i buret 7 

Er udpræget inaktiv (i aften- og morgentimerne) og uinteresseret i omgivelserne 2 

Udviser aggressiv adfærd mod, eller frygt for, anden kanin/andre dyr i hjemmet 8 

Udviser aggressiv adfærd mod eller frygt for dig/jer 2 

Stamper overdrevent, gemmer eller isolerer sig meget af tiden 2 

Soignering, der fører til skaldede pletter 2 

Andre adfærdsproblemer 3 

Ingen af disse 70 

Ved ikke 14 
 

6. Dyrlægebesøg, mærkning og sundhedsordninger 

En almindelig grund til at tage kaninen til dyrlægen er, at den skal neutraliseres (steriliseres eller 

kastreres). Flertallet af kaninerne (66 procent) var ikke neutraliseret. Dog var omkring en tredjedel af 

hankaninerne blevet neutraliseret (tabel 10). En anden grund til at tage kaninen til dyrlæge er, at den 

skal vaccineres. I undersøgelsen fandt vi dog, at det kun var 15 procent af respondenterne med kanin, 

som vidste, at deres kanin var blevet vaccineret (tabel 11). 60 procent vidste, at den aldrig var blevet 

vaccineret, og 24 procent vidste ikke, om deres kanin var blevet vaccineret. Det fremgår endvidere, at 

47 procent af respondenterne vidste, at deres kanin aldrig havde været til dyrlæge, mens 19 procent 

ikke vidste, om kaninen nogensinde havde være til dyrlæge (tabel 12). Det fremgår dog samtidig, at 

næsten to tredjedele ville tage kaninen til dyrlæge, hvis den var syg (tabel 13). Endelig fremgår det, at 

det kun var en relativt lille andel af kaninerne, om hvem respondenterne vidste, at de er mærket (16 

procent, tabel 14), eller at de havde en sygeforsikring eller en sundhedsordning (4 procent, tabel 15). 

Tabel 10. Neutraliseret  

Er kaninen steriliseret eller kastreret? (i %) 

 Ja Nej Ved ikke 

Hankanin (n=35) 34 62 4 

Hunkanin (n=25) 9 86 6 

Ved ikke (n=16) 15 40 45 

Total (n=76) 22 66 12 
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Tabel 11. Vaccinationshyppighed 

Hvor ofte bliver kaninen vaccineret? (n=76) Andel (i %) 

Hvert år 11 

Hvert andet år 0 

Hvert tredje år 0 

Sjældnere 4 

Aldrig 60 

Ved ikke 24 
 

Tabel 12. Dyrlægebesøg 

Hvor ofte tager du/I kaninen til dyrlæge? (n=76) Andel (i %) 

Mere end en gang om året 6 
En gang om året 16 
Hvert andet år 1 

Sjældnere 12 
Har aldrig været til dyrlæge 47 
Ved ikke 19 

Tabel 13. Hvornår dyrlæge kontaktes 

Hvad skal der til, for at du/I tager kaninen til dyrlægen? (n=76) Andel (i %) 

Tager ikke kaninen til dyrlæge 19 

At der er tegn på alvorlig sygdom 25 

At der er tegn på mindre alvorlig sygdom 37 

Andet 1 

Ønsker ikke at svare 1 

Ved ikke 17 

Tabel 14. Mærkning af kaninen 

Er kaninen mærket? (n=76) 
Vælg gerne flere svar 

Andel  
(i %) 

Øremærket, men ikke registreret 4 

Øremærket og registreret 9 

Chipmærket, men ikke registreret 3 

Chipmærket og registreret 0 

Nej 63 

Ønsker ikke at svare 1 

Ved ikke 20 
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Tabel 15. Forsikringer af kaninen 

Hvilke forsikringer og ordninger er der på kaninen? (n=76) 
Vælg gerne flere svar 

Andel  
(i %) 

Sygeforsikring 0 

Sundhedsordning hos dyrlægen 4 

Andet 2 

Ingen 82 

Ønsker ikke at svare 0 

Ved ikke 13 

7. Tilknytning til og pasning af kaninen 

Der blev stillet spørgsmål til, hvem i familien der er mest knyttet til kaninen, og som passede den. I 

det første spørgsmål i tabel 16, om hvem der ”…var mest ivrig efter, at I skulle have kaninen”, ses det, 

at det hovedsageligt er respondentens børn (”mine børn” 46 procent), der var mest ivrige efter at få 

kaninen. Det var også mest hyppigt respondentens børn (”mine børn” 39 procent), der blev anført 

som ”…mest tilknyttet kaninen”. Disse mønstre afspejler meget tydeligt, at kaniner typisk blev købt 

som kæledyr til børn/unge (se tabel 2). Ved et mere pasningsorienteret gøremål såsom, ”hvem i 

husstanden fodrer oftest kaninen?”, var børnene stadigvæk dem, der hyppigst blev angivet som 

ansvarlige. Der ses dog en tendens til, at voksne (det vil sige respondenten selv: ”Jeg” eller ”Min 

samlever/ægtefælle”) i højere grad kom ind over i sådanne pasningsrelaterede gøremål, mens 

børnene mindre hyppigt var nøglepersoner. 

Tabel 16. Oversigt over fire spørgsmål om, hvem i familien der har mest tilknytning til og 
som passer kaninen* 

  Alle 
(eller de 
fleste) i 

hjemmet 

Jeg Min 
samlever/ 
ægtefælle 

Mine 
børn 

Mine 
forældre 

Andre Ved 
ikke 

Hvem i husstanden… % % % % % % % 

var mest ivrig efter, at I skulle 
have kaninen 

15 13 6 46 3 6 10 

er mest tilknyttet kaninen 24 18 4 39 1 1 12 
bruger mest tid på aktiviteter 

med kaninen 
13 24 10 37 1 1 12 

fodrer oftest kaninen 18 25 13 28 3 0 12 

* Spørgsmål kun stillet til respondenter, som bor sammen med andre (n=67) 
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