Hej alla, …….. Nu skall det ske!
Nu skall jag skriva lite i vårt angorablad - har tvekat länge för det att jag tycker det är så besvärligt att
skriva på svenska. Som de flesta av er vet är jag dansk och har lite svårt för det där med svenska
språket, skall försöka i alla fall.... Hoppas Siv rätter till de värsta felen....
Angoraträff på Rörmyr den 20 september.
Vanan trogen samlas vi om tema angora två gånger per år i Studiefrämjandes regi. Det brukar vara en
träff på våren och en på hösten, som oftast i Studiefrämjandes lokaler i Dingle. Vi brukar att ha ett
tema för träffen som har med angora att göra. Vi har haft alla möjliga teman, färgning av garn,
klippning av kanin, tovning av ull, färggenetik m.m.
Årets höstträff hade ursprungligen ingen tema förutom att det var lite speciellt att vi skulle ha träffen
på Rörmyr angorakaninfarm söder om Strömstad. Några fick åka lite längre, andre lite kortare än
vanligt. Här kunde vi också erbjuda övernattning vilket gjorde att vi fick besök nere från Skåne :-) och
till och med från Oslo. Totalt var vi 15 + Hanne Svenningsen, en kompis till Sussie Zachrisson. Hanne
är veterinär. Ja vi lyckades till slut att få tag i en veterinär som var villig att komma och föreläsa om
kaninsjukdomar. Vilken tur! Tyvärr föll först avtalen med Hanne på plats efter att vi hade annonserat
tid och plats för träffen.
Vi träffades klockan 12 och det var mycket prat och tittande på alla Rörmyrs
kaniner. Vi hade fint väder den dagen och det var faktisk lite svårt att få samlat alla deltagare och få
dem in i lägenheten i ladugården, där vi tänkte Hanne skulle få berätta och visa fram sin presentation
på lapptoppen. Samtidigt var det kaffe och fika.
Hanne är norska, bor i Oslo där hon praktiserar som veterinär. Hon är utbildad i England och har ett
speciellt intresse för kaniner och kaninsjukdomar.
Hon berättade att utbildningen till veterinär egentligen skall ge förutsättning för att kunna
diagnostisera och behandla alla sjukdomar och alla världens djur. Trots detta ingår inte kaniner i
pensum. Inte så mycket som en timme om kaniner ingår i veterinärutbildningen i var sig Norge eller
Sverige. Inte konstigt att vi har haft så svårt att rekrytera en veterinär att komma och föreläsa!
Hanne sa att en kanin egentligen kan jämföras med en liten häst. Säg åt veterinären att behandla
kaninen som en liten häst, då brukar det som regel att gå bra! Hon berättade om kaninens ursprung,
hur de lever fritt i naturen och om deras fantastiska matsmältningssystem som inte är som något annat
djurs och som gör att den kan äta hårdsmälta fiber. Hon berättade om skötsel och utfodring av kaniner,
bla annat att det är bäst att inte ge kaninen för mycket "godis" som korn och frö och gröntfoder. Ge
bara fri tillgång på hö och friskt
vatten och ge bara lite granne
kraftfoder, de behöver egentligen
inget annat. En kanin är som vi
människor och äter det den tycker
är gott framför det som den
egentligen mår bäst av att äta.
Enligt Hanne behöver kaniner
egentligen inte kraftfoder alls. Men
då blev det genast protest i salen.
Angoror måste ha kraftfoder för att
producera ull var vi nog alla eniga
om. Hanne sa att det bästa tänkbara
kraftfoder man kan ge kaniner är
med ett innehåll av minst 18%
fiber. Får kaninerna fri tillgång till
Vi lyssnar på
bra hö och ett kraftfoder som är
anpassat för kaniner behövs inte
heller mineral- och saltsten. Däremot är det bra att ge grenar av olika slag för att kaninen kan slipa sina
tänder.
Det blev mycket prat runt kaniners foder och sjukdomar som följd av fel utfodring och tarmbesvär,
men det till trots sa Hanne att 90 % av alla kaniner som kommer till veterinär på en vanlig
smådjursklinik kommer med anledning av tandbesvär. Ofta med diare eller ögonbesvär som orsakats

av tandbesvär. Hon visade oss grymma bilder på kaniner med tandbesvär.
D-vitamin är viktigt för kaninen för att den skall hålla sig frisk och därmed
solljus. Hälst skall kaninerna kunna vistas något i direkte solljus varje dag. Stresstålighet hos kaniner
pratade vi om. Hanne berättade om experiment som hade utförts för att klargöra hur stress påverkar
kaniner. Jag var i alla fall något överraskad över resultaten av dessa, inte mycket de tål våra kära små
vänner. Stress kan lätt påverka aptit och matsmältningsprocessen.
Vi gick genom de vanligaste kaninsjukdomarna. Hanne utvisade stort tålamod med oss för det var
många frågor och många erfarenheter som utväxlades. Det var mycket givande och intressant. Allt kan
inte nämnas här, men intressant var diskussionerna runt coccidios som vi nog alla har uppleft eller
hört talas om. Hanne rekommenderar att vi ger våra kaninungar Baycox som engångsbehandling vid
tre veckors ålder i förebyggande syfte. Det kan ges helt utan fara och kan ges både till ungar samt
dräktiga och digivande honor. Ge en engångsdos på 20mg/kg kroppsvikt vilket motsvarar 0,4ml/kg
kroppsvikt. Väg den tyngsta ungen och använd samma dos till alla i kullen det går bra. Baycox är
receptbelagt, men borde inte vara svårt att få våra veterinärer att skriva ut, menar Hanne
Och jag fick förklaringen på varför jag inte klarar
att bli av med mitt problem med mjäll på några
av mina angoror. I stället för att ge Ivomec två
gånger med 10 dagers mellanrum som min
veterinär föreskrivit, skall de ha 3-4 gångar med
7 dagers mellanrum. Bra att veta! Hanne tycker
dock att medlet som heter
Advocate är bättre mot mjäll och som
avmaskningsmedel. Detta medel droppas i
nacken 0,1ml/kg kroppsvikt, upp till tre gånger
med en månads intervaller.
Jag hade en kull ungar 3 veckor gamla där
Har dom samma färg???
mamman precis hade dött och jag frågade Hanne
om jag borde stöd mata dem? Nej sa Hanne, från
3 veckors ålder kan de klara sig på hö och vatten och de har börjat äta lite granne kraftfoder. Dessutom
skall man vara ytterst försiktig att stöd mata små kaninbebisar med spruta i munnen. Man måste var
väldigt noga med renhållningen av sprutan, den måste kokas mellan varje mål och man får inte
använda samma spruta från ena bebisen till den nästa.
Jag orolig för att jag kommer att ta alldeles för mycket plats i bladet, men jag vill ändå nämna en sak
som Hanne sa, som jag tycker är värd att tänka på. Olika studier visar lite olika resultat, men man kan
anta att 50-80 % av alla kaninhonor utvecklar livmoders kancer innan de blir 5 år gamla, om de inte
steriliseras. Kanske något man bör nämna när man säljer honor som kelkaniner?
Jag får säga att det var en stor succés att ha besök av Hanne. Hon var väldigt lätt att förstå och hade ett
härligt leende och stor utstrålning. Vi förstod att vi var välkomna att fråga om allt och att hon gärna
ville hjälpa oss med alla funderingar vi hade. Och vi frågade på... Hanne fick knappt tid att äta. Hon
ville inte ha betalt fast hon hade rest helt från Oslo, men vi lyckades dog övertala henne att ta emot en
mössa av handspunnen angora. Hoppas den blir till mycket nöje Hanne, tack än en gång!
Det var så lyckat att det var väldigt sent innan de sista gästerna gav sig iväg. En titt i butiken på loftet,
där vi säljer våra angoragarner och produkter, hann de flesta med. För oss som skulle övernatta blev
det mat till slut, vi samlades runt lammgrytan. Kvällen gick självklart med mysig angorasyssla, trevlig
prat och mycket skratt; ost och diverse....
Vi bestämde datum för nästa träff till den 25 april 2009 kl. 12 och det kommer också att bli här på
Rörmyr. Ni är alla välkomna!
Vid pennan
Värdinnan
Pernille Silfverberg Utgaard

Kvällsmys

En titt i garnboden

