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Ordförande har ordet 

 
Nytt år och i många delar av Sverige ligger snön vit på marken. Det är magiskt att se världen glittra och tänka 
på det nya året, med alla möjligheter och förhoppningar. Vi i styrelsen är stolta över det arbete vi uträttat 
under 2018 och glada över det engagemang vi fått från er medlemmar. Nu hoppas vi på ett ännu bättre 2019. 

Något som jag personligen minns med extra mycket glädje är 2018 års event i Uppsala. Vi var många på plats 
och föreläsningarna var väldigt intressanta. Tänk att vi flög hit Richard Saunders från Storbritannien, hur 
coolt är inte det? Dessutom lyckades vi med att livesända stora delar av eventet via vår medlemssida, vilket 
jag upplevde som väldigt uppskattat av er medlemmar. Vi är en förening som är spridd över hela landet, så 
digitala lösningar är en viktig utvecklingspunkt för oss framöver. 

Under året har vi tyvärr haft mycket strul med banken och den praktiska hanteringen av föreningens ekonomi 
som följd av det. Till exempel tog det flera månader innan vår kassör fick tillgång till internetbanken, vilket 
helt och hållet är bankens ansvar. Nu har vi bytt kassör en gång till via ett extrainsatt medlemsmöte och det 
bytet gick desto fortare, så vi hoppas att allt flyter på smidigt framöver. 

I min egen lilla familj har en ny familjemedlem trätt in som sällskap till Ture, efter att vi miste Molly förra året. 
Under adoptionen av lilla Elsa har jag känt en stor stolthet över att kunna använda både föreningens lista 
över godkända omplaceringshem, och den numera välfungerande listan över kaninvänliga kliniker. 

Vi förändrar världen tillsammans! Nu gör vi 2019 till vårt bästa år någonsin! 

 
 

Emma Almquist, ordförande SKVF 
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Föreningen 
 

Syfte 
Sveriges Kaninvälfärdsförening är en ideell förening vars syfte är att värna om svenska tamkaniners välfärd 
och höja kaninens status som sällskapsdjur. Alla föreningens aktiviteter ska vara relaterade till föreningens 
syfte.  

Hur verksamheten ska bedrivas 
Föreningen har två grundpelare för att arbeta med sitt syfte. Dessa är informationsspridning och registrering. 
Föreningens framgångsfaktorer har varit vetenskaplighet, beprövad erfarenhet och, framför allt, stort 
engagemang. Enligt våra stadgar ska vår verksamhet bedrivas på följande sätt: 

- Jobba för att öka intresset för och kunskapen om kaniner hos landets veterinärer, djuraffärer, föreningar, 
försäkringsbolag och andra aktörer som hanterar kaniner i sin verksamhet.  
- Upprätthålla ett register för ID-märkta kaniner  
- Hålla koll på aktuell lagstiftning och arbeta för att påverka framtida lagstiftning på ett sätt som främjar 
kaniners välfärd  
- Erbjuda kaninägare kunskap om kaninens naturliga behov och om hur man sköter arten på ett sätt som 
främjar dess hälsa och välfärd.  
- Kunskap bör spridas genom exempelvis kurser, föreläsningar, deltagande på event, böcker, artiklar, 
broschyrer, kampanjer, föreningens hemsida och sociala medier.  
- All information som föreningen sprider måste vara i enighet med rådande djurskyddslagar. Så långt som 
möjligt ska den vara förankrad i vetenskap och beprövad erfarenhet. Informationen ska syfta till att 
förbättra livet för Sveriges kaniner. 

 

 

Vår fina logga ör ritad av Katarina Vallbo  
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Johanna Gustavsson kassör och 
medlemsregistrator 
Har haft kaniner i över 10 år, har just nu 
bara en kanin, Bernie (som inväntar en 
ny väninna till våren!). Är utbildad i 
etologi och djurskydd vid 
Linnéuniversitetet men har valt att 
arbeta med hemstäd. Kassör i SKVF blir 
ett nytt spännande kapitel i livet! 

Linda Werner, sekreterare 
Jag heter Linda och pluggar till 
djursjukskötare. Kaninintresset fick ett 
uppsving när en kaninforskare ville 
adoptera bort sina försökskaniner. Två 
av dem bor nu hemma hos mig och är 
mina läromästare i min utbildning. 

 

Styrelsen 
 

Här ser ni den styrelse som fick ert förtroende vid årsmötet i mars 2018, med undantag för kassören som 
valdes in vid ett medlemsmöte i november. Styrelsens uppdrag är att hantera relevanta frågor, förvalta de 
beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att vara föreningens ansikte utåt. Ordinarie 
styrelseledamöter väljs på en period av två år och suppleanter på en period av ett år.  

 

  

Emma Almquist, ordförande 
Jag har 10 års kaninägande i ryggen och 
är ständigt sugen på att lära mig mer om 
dessa fantastiska djur. Har en kandidat i 
etologi och nu studerar jag vidare inom 
djurs beteende och hållning. 

Anna Harenius, vice ordförande 
Har haft kaniner sen 2003 och har för 
nuvarande två frigående kaniner hos mig 
för sällskap. Utbildad djurvårdare och 
etolog från Etologi- och 
Djurskyddsprogrammet på SLU. 
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Katarina Vallbo, ledamot 
2009 började jag om med kaniner och är 
helt fascinerad över hur mångfacetterade 
de är, när de får chansen. Jag har 6 st, 
varav 2 bor permanent utomhus i ett 
hägn. Jag är skulptör och bor utanför 
Aneby i Småland. 

Emma Lund, ledamot 
Har haft kanin sedan tonåren men har för 
tillfället varken kaniner eller andra djur. 
Utexaminerad från Etologi- och 
Djurskyddsprogrammet och bor i 
Uppsala. För mig är det viktigast att varje 
kanin får möjlighet att bete sig naturligt. 

Therese Bergman, ledamot 
Har haft ett enormt djurintresse sedan 
barnsben men intresset för just kaniner 
tillkom för ca 7 år sedan. Delar mitt hem 
och liv tillsammans med kaninerna 
Maeby, Dunder, Kiwi och Finn. Driver 
organisationen Smådjurschansen. 

Moa, suppleant 
Hade kaniner som barn, tyvärr fick jag 
fel kunskap när jag försökte läsa på. Nu 
har jag inte haft kaniner själv på länge 
men fortsätter att utveckla mitt intresse. 
Jag har läst Etologi och 
Djurskyddsprogrammet och är 
överlycklig över att utvecklingen går mot 
mer frilevande kaniner. 

Therese van Barneveld, suppleant 
Har haft kanin sen jag var sju år gammal. Just 
nu har jag tre frigående inne och ytterligare 
fyra som bor hos en väldigt god vän. Jag vill 
alltid lära mig mer om dessa underbara djur 
och jag har gått en utbildning i kaninkunskap 
vid Martin Gaus Academi i Lelystad. 



6 
 

ÖKA INTRESSE OCH UTBILDA 
 

Media 
Vi har bidragit till artiklar i Djurskyddet Sveriges medlemstidning och på så vis både utbildat och gjort reklam 
för föreningen. Vår ordförande fick även skriva om kaninvälfärd på Sveriges Akademiska Etologers 
facebooksida som har över 4000 följare.  

Vi har jobbat aktivt med våra sociala medier; facebook och 
instagram. Föreningens informationsutskott har bevakat relevanta 
artiklar och snackisar från media och visat upp dem via vår 
facebooksida. 

Utbildning 
Den 25e mars höll vår vice ordförande Anna Harenius utbildning för 
kaninintresserade ungdomar inom 4H Stockholm. 

Eftersom vi ständigt bevakar aktuella frågor i olika forum online valde 
vi att starta en enkät om kastreringseffekter på honor. Många skrev 
och upplevde att deras honor inte slutade uppvisa hormonella 
beteenden efter kastration. Enkäten håller på att sammanställas och 
vi kommer föreslå att den kan ligga till grund för examensarbeten vid 
lämpligt kandidatprogram på SLU 2019. 

Årets stora exponeringstillfälle var när föreningen deltog vid Djurens helg i Solvalla. Dit kommer över 10 000 
besökare för att titta på och lära sig om djur. Vi hade en tävling och delade ut mängder av 
informationsmaterial. Styrelsen vill tacka  

Under året har styrelsen skrivit en bok om kaninskötsel som nu är färdig och vi är i kontakt med förlag. 
Förhoppningsvis kan vi få till en riktig storsäljare som drar in pengar till föreningens arbete samtidigt som 
den sprider viktig kunskap. Vår bok är skriven med vetenskapliga referenser för den som vill fördjupa sig, eller 
helt enkelt veta var informationen kommer från. 

Vi stöttade en student från Etologi och Djurskyddsprogrammet i skrivandet av hennes examensarbete. Linn 
Segerlund lyckades mycket bra med sitt arbete och vann sedan pris för årets bästa examensarbete från 
Sveriges Akademiska etologer. Arbetet har titeln: Hållning av kaniner (Oryctolagus cuniculus) och kaniners 
beteende i zoobutiker - En inblick i kaninhållning, kaniners beteende samt välfärd i två inhysningssystem i 
svenska zoobutiker. Googla på titeln så kan ni läsa själva. 

Ett av årets viktigaste arbetsområden var att göra styrelsearbetet tydligare. Fler rutiner och fler poster skulle 
utses. Bland annat har vi nu en hemsideansvarig, en medlemsansvarig (kassören), en 
omplaceringshemsansvarig, en kaninkliniksansvarig och en person som skickar ut brochyrer till företag och 
privatpersoner. Nästa år fortsätter vi att bygga upp tydliga rutiner. 
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Djuraffärer 
Vi har varit i kontakt med marknadsledaren inom djuraffärssektorn om deras löfte att ta bort blandfoder från 
hyllorna. Bevakning av detta fortsätter. Under sommarens torka var många oroliga över höbrist, så 
föreningen kontaktade stora aktörer och fick då veta att de inte oroade sig för höbrist. 

Godkända omplaceringshem 
Vi startade under 2017 upp en lista över godkända omplaceringshem som bedriver en seriös 
omplaceringsverksamhet. Listan har nu en hel del namn och vi beundrar alla de som lägger ner sin tid på att 
hjälpa hemlösa kaniner. Under det gångna året har styrelsen utrett möjligheterna för att stödja 
omplaceringshem ekonomiskt. Arbetet med det här har gått långsamt eftersom fokus för kassör och 
ordförande under en längre tid behövt ligga på problemen med bankbehörigheterna. Vår 
omplaceringsansvariga Therese Bergman har kontaktat omplaceringshem och bett om tankar kring hur 
omplaceringshemmen önskar få vårt stöd. Arbetet kommer fortsätta under 2019.  

Kaninvänlig klinik 
Kaniner är Sveriges tredje vanligaste sällskapsdjur och ändå är det svårt att hitta en veterinärklinik som kan 
och vill ta sig an deras sjukdomar och vård. Under 2017 påbörjades arbetet med att skapa en lista över 
kaninvänliga kliniker i Sverige och under det senaste året har vi lanserat den färdiga märkningen. Vi hoppas 
det ska hjälpa både kliniker och kaninägare. 

Listan är en förteckning av kliniker som uppgivit att de har kunskap och intresse för artens sjukdomar och 
vård. Vi använder ett formulär med frågor om t.ex. väntrum, utbildning, rådgivning, magproblem, kastration 
m.m. som sedan granskas av föreningens styrelse. Vi har nu hunnit godkänna 11 kliniker som alla fått ett 
diplom, broschyrer och ett klistermärke med texten ”kaninvänliga klinik” av oss. 

 Vid behov har vi stöd av en legitimerad veterinär med specialistkompetens inom exotiska sällskapsdjur 
(Cesar Guevara). Observera att det yttersta ansvaret för val av klinik fortfarande ligger hos dig som djurägare, 
vår märkning “Kaninvänlig klinik” är ett hjälpmedel, inte en garanti. 
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REGISTRERING 
 

Vi har under året ökat antalet individregistrerade kaniner till 
att 31 december 2018 vara 348 (2017: 244) stycken.  

- Arbetat fram nya blanketter för ägarregistrering och 
ägarbyte. 

- Anpassat oss efter GDPR och skrivit en 
informationspolicy 

- Marknadsfört kaninregistret bland annat genom 
mailutskick till ett 20-tal veterinärkliniker 

- Och sist men inte minst skött registret dvs registrerat 
inkomna anmälningar och varit behjälpliga när kaniner 
upphittats ute. Vi har ännu inte hittat någon upphittad kanin 
i vårt register men kunnat hjälpa till med att tyda ev 
uppfödarnummer och hjälpa upphittaren med vidare 
kontakt till SKAF. 

 

 

 

 

LAGSTIFTNING 
Vi har i år inte varit aktuella för att skriva remissvar till jordbruksverket, men har bevakat aktuella 
djurskyddsfrågor och lagstiftning. 
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MEDLEMMAR 
 

Vi har under året ökat från 264 medlemmar till att nu ha 336 medlemmar! Detta innebär att vi hamnade strax 
under vårt mål på 350 medlemmar. En orsak till att vi inte nådde fram är troligtvis att medlemsrekrytering 
fick läggas lite grann på is under sommaren eftersom vi hade problem med banken. Vi är trots det stolta över 
att ha ökat med 72 medlemmar. 

Fler medlemmar innebär en större tyngd bakom våra uttalanden och vi är en starkare röst mot olika aktörer 
som hanterar kaniner i sin verksamhet. Fler medlemmar ger också en bättre ekonomi och ökar möjligheterna 
att kunna utföra mer arbete, då vi till exempel kan starta upp utskott som kan ta en hel del ansvar för vissa 
uppgifter. 

Vi har arbetat med det här kontinuerligt genom att visa upp oss i sociala medier och vanliga medier samt 
genom att producera reklam som skickats till veterinärkliniker, djuraffärer och privatpersoner. Under Djurens 
Helg i Solvalla exponerades föreningen för många hundra personer. 

Vi har informerat våra medlemmar om vårt arbete genom att ge ut ett nyhetsbrev via mejl. Vi anordnade ett 
lyckat event i mars 2018 där medlemmar fick träffa andra med samma intresse. Även de medlemmar som 
inte kunde delta fick se föreläsningarna via livesänding i facebookgruppen. Ytterligare en medlemsförmån 
har upprätthållits genom ett fortsatt samarbete med Vetzoo, där våra medlemmar får 10 % rabatt.  

Två utskott startades efter en proposition på årsmötet 2017; registerutskottet och informationsutskottet. 
Medlemmar anmäler sig till dessa via mail till föreningen. Tillsammans har vi utvecklat sociala medier och 
registret. Genom utskotten blir våra medlemmar mer aktiva och styrelsen avlastas. 

För att stärka det nätverk som finns i föreningen har vår facebookgrupp använts för att diskutera olika frågor. 
Bland annat har medlemmar kunnat dela med sig av önskemål inför eventet 2018.  

Länk till medlemsgruppen: https://www.facebook.com/groups/SKVFmedlemmar 
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EVENT 
 

Vårt event i år blev mycket lyckat. Ett 50-tal deltagare som fick ta del av flera föreläsningar och en 
paneldiskussion.  Nytt för 2018 var att vi lyckades sända föreläsningarna live via föreningens facebookgrupp 
så att alla medlemmar kunde ta del av informationen. Filmerna ligger kvar i gruppen om ni missade dem när 
eventet livesändes. 

Vi är extra glada över att veterinär Richard Saunders från Storbritannien ville komma till oss och föreläsa om 
hälsoaspekterna i exteriörfokuserad kaninavel. Richard är veterinär och verksam i vår systerförening Rabbit 
Welfare Association and Fund. Han föreläser ofta på deras event och gör expertutlåtanden i föreningens 
tidning ”Rabbiting On”. Senare under året fick han Chris Laurence Vet of the Year-priset för sitt arbete med 
kaniner. Han sa till exempel såhär om aveln: 

”We would like to see an end to selection for "cute" faces and lop ears, and to preferentially breed rabbits 
with a more "wild type" face shape, which is associated with far fewer genetically induced diseases.” 

Förutom Richard hade vi även Anna Harenius som berättade om kaniners grävbeteende, hur det går att 
tillfredställa i fångenskap och om vikten av att ta hänsyn till kaninernas naturliga beteenden. Detta ämne 
ligger Anna varmt om hjärtat då hon skrev sin kandidatuppsats om just det, så där hade vi också en riktig 
expert. 

Vår före detta vice ordförande Cassandra Lindahl berättade om sina 5 år i kaninernas tjänst, i rollen som 
omplacerare. Väldigt intressant och man blev väldigt tacksam över att människor som Cassandra lägger ner 
så mycket arbete på oönskade kaniner. 

Sist men inte minst höll vi en paneldiskussion med veterinärstudenter, etologer och omplacerare om att 
sätta ihop kaniner. Ett ämne som man kan vrida och vända på något enormt, så det gjorde vi. 

Vi vill tacka alla som kom och alla som hjälpte till med att göra eventet så lyckat. Hoppas vi ses nästa år igen. 
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EKONOMI 
 

Här ska en kort text från Johanna G. 

Mer information om 2018 års ekonomi finner ni i den ekonomiska redovisningen.  
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