
 
 
 

Inbjudan 

Kaniner, kaniner, kaniner 
Ett seminarium om... kaniner! 

Torsdag 22 mars 2012, 10.00–16.30 (kaffe från 9.30) 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 

 

 
Ur ett nationellt, svenskt, perspektiv är kaninen en på många vis förbisedd art. Målet med 
seminariet är att undersöka det forskningsmässiga- och kommersiella intresset för domesticerade 
kaniner som produktionsdjur samt för vildkaninens jaktliga och biologiska roll. I en tid då 
människans slitage på naturresurserna allt mer uppmärksammas och skapar såväl vetenskaplig 
som publik oro, kan kaninen lyftas som en alternativ art för långsiktigt hållbar köttproduktion och 
småskalig areell näring i såväl vilda som domesticerade populationer. 

Kaninen (Oryctolagus cuniculus) är en viktig resurs i många delar av Europa, som mat i form av 
domesticerade köttdjur, i form av ett viktigt jaktbyte samt inom läkemedelsindustrin och 
medicinsk forskning. I södra Europa är kaninuppfödning en förhållandevis stor näringsgren. Som 
produktionsdjur uppskattas kaninen bidra till en årlig omsättning på 1,6 miljarder euro inom EU, 
utöver det värderas antikroppsproduktionen inom läkemedelsindustrin till ytterligare 3 miljarder 
euro. Arten fungerar även som modelldjur i olika typer av biologiska försök, exempelvis i 
segregerade korsningsförsök som syftat till att identifiera sjukdomsgener. 

Även i Sverige finns det kaninuppfödning, men inte av så stor ekonomisk betydelse i nuläget. 
Kanin för kommersiell uppfödning har dock potential även här, inte minst ur ett klimatperspektiv. 
Det finns studier som indikerar att arten är en klimatsmart omvandlare av vegetabilier till 
animaliska proteiner. Vilda kaniner är dessutom uppskattade och viktiga som jaktvilt såväl i södra 
Sverige som i övriga delar av Europa där arten förekommer. Kaniner används även för 
skinnproduktion och som sällskapsdjur.  

Välkomna! 

 
 
 
 
Åke Barklund 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
 

 
Carl-Gustaf Thulin 
Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU 

 
 
Denna konferens finansieras med hjälp av medel från stiftelsen Carl Fredrik von Horns  fond och Centrum för vilt- och fiskforskning, 
SLU 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 



Kaniner, kaniner, kaniner 
Seminarium torsdag 22 mars 2012, 10.00–16.30 

 
Moderator: Göran Dalin, SLU 
 
Program: 
 
09.30  Samling, kaffe/te 
 
10.00  Välkomsthälsning, Göran Dalin, SLU samt ordförande i KSLA:s jordbruksavdelning 
 
10.10  Inledning & Målformulering, Carl-Gustaf Thulin, CFW/SLU 
 
10.30  Kaninen i Sverige - en historik, Hans Falk, Föreningen Gotlandskaninen 
 
11.00  Kaninen som produktionsdjur, Gösta Johnsson, Vreta Kaningård 
 
11.30  Kanin på menyn - en kulinarisk exposé, Marco Baudone, Le Rouge 
 
12.00  Kort gemensam diskussion   
 
12.15  Lunch och kaffe 
 
13.15  Regler för kaninuppfödning, Björn Dahlén, Jordbruksverket 
 
13.45  Sjukdomar hos vilda och tama kaniner, Erik Ågren, SVA 
 
14.15 Welfare of production rabbits, Stephanie Buijs, Agricultural and Fisheries Research 
 
14.45  Kaffe/te 
 
15.15  Kaniner - klimatsmart mat? Ulf Sonesson, SIK 
 
15.45  Kaninen som jaktvilt, Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet 
 
16.00  Diskussion 
 
16.30  Avslutning 
 
Mingel i Oscars källare  
 

Tid 22 mars 2012, 10.00 – 17.30, (registrering och kaffe från 9.30) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 14 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  
Avbokning måste ske senast den 15 mars annars faktureras SEK 500 för våra kostnader. 

Avgift Seminarium (inkl lunch, kaffe och mingel) SEK 400 (ledamöter och studenter SEK 100) 
Faktura som pdf-fil skickas med den automatiska bekräftelsen vid registrering. 

Frågor Program: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, 
                Carl-Gustaf Thulin, 

telefon 08-54 54 77 24, 0703-474 160 
carl-gustaf.thulin@slu.se, telefon 0705-645 358 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, telefon 08-54 54 77 12, 0701-603 309 
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Kaniner, kaniner, kaniner 
Seminarium torsdag 22 mars 2012, 10.00–16.30 

 
PRESENTATION AV FÖREDRAGSHÅLLARE OCH ORGANISATÖRER 
 
 
Stephanie Buijs (stephanie.buijs@ilvo.vlaanderen.be) Forskare som nyligen disputerat på SLU 
med en studie av beteende och välfärd hos produktionskaniner i olika burstorlekar och med olika 
miljöberikning. Stephanie är verksam som forskare vid Institute for Agricultural and Fisheries 
Research, Belgien. 
 
Marco Baudone (marco.baudone@lerogue.se) Köksmästare på restaurang Le Rogue i Stockholm. 
Författare till flera kokböcker om Medelhavsmat. Född i en matglad familj med skånsk mamma 
och italiensk pappa som tidigt honom inspirerade till yrkesvalet.  
 
Björn Dahlén (bjorn.dahlen@jordbruksverket.se) Djurskyddschef på Avdelningen för djurskydd 
och hälsa vid Jordbruksverket. 
 
Göran Dalin (goran.dalin@slu.se) VMD, docent och universitetslektor vid Fakulteten för 
veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, ledamot i KSLA samt avdelningsordförande 
för akademiens Jordbruksavdelning. 
 
Hans von Essen (hans.von.essen@jagareforbundet.se) Riksjaktvårdskonsulent vid Svenska 
Jägarförbundets nationella kansli på Öster Malma i Sörmland, ledamot i KSLA. 
 
Hans Falk (info@gotlandskaninen.se) Verksam i Föreningen Gotlandskaninen som bildades 1984 
i samband med återupptäckten av den svenska lantrasen gotlandskanin, som då hotades av 
utrotning. 
 
Gösta Johnsson (mail@vretakaningard.se) Ordförande i Sveriges Kaninproducenters Förening 
samt ägare av Vreta Kaningård, föder upp slakt- och livdjur samt håller kurser i kaninuppfödning, 
slakt och ekonomi i produktionsenheter för kaninuppfödning. 
 
Ulf Sonesson (ulf.sonesson@sik.se) Forskningschef på SIK/Institutet för Livsmedel och Bioteknik 
AB i Göteborg, med ansvar för forskning på miljöaspekter av matproduktion, så kallade 
livscykelanalyser. 
 
Carl-Gustaf Thulin (carl-gustaf.thulin@slu.se) Föreståndare för Centrum för vilt- och 
fiskforskning, SLU (www.cfw.nu) ett nationellt nätverk för vilt- och fiskforskare samt en 
kontaktyta mellan forskning och samhälle. Nationell samordnare i EU-finansierade COST-
projektet Rabbit Genome Biology network (RGB-net). 
 
Erik Ågren (erik.agren@sva.se) Biträdande statsveterinär och chef vid viltsektionen på Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt. 
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