Danmarks Kaninavlerforenings hjemmeside er: www.kaniner.dk
Hovedkontorets adresse:
Danmarks kaninavlerforening,
Holstebrovej 73, 6900 Skjern.
tlf. 22143322
Susanne Mørck Kristensen
mail: HOVEDKONTOR@KANINER.DK

Dansk Angoras
hjemmeside er:
www.dansk-angora.dk
Facebooksiden er:
Dansk Angora

Danmarks Kaninavlerforening optager ungdomsmedlemmer (op til 18 år),
voksenmedlemmer (18 år og opefter) samt kælekaninklubmedlemmer. Der er
rabat til børn, hvor en i husstanden er fuldgyldigt medlem samt til par.

Når vi får henvendelse om uld til salg, henvender vi os til vore
Foreningen Dansk Angora blev genetableret ved en generalforsamling
på Landsudstillingen i 1991. Dansk Angoras medlemmer skal være
medlem af Danmarks Kaninavlerforening, men fra 2018 er det blevet
muligt, at blive støttemedlem af foreningen uden at være medlem af
Danmarks Kaninavlerforening. Tilmelding til klubbens kasserer Erna

medlemmer, men ulden skal så – inden afsendelsen til os – være fri for
møl og larver. Al dårlig uld skal kasseres og ulden skal være sorteret
som ovenfor anført.
Ulden vil – inden den sendes videre – desuden blive gennemgået afTove
Alsner. Spørgsmål om sortering og salg af uld kan rettes til Tove.

Sørensen, se kontaktoplysninger bagerst i pjecen
Som støttemedlem kan man deltage ved spindetræf arrangementer,
samt få mulighed for at afsætte overskuds uld gennem Tove Alsner.
Formålet med foreningen er at fremme angoraavlen i Danmark og prøve
at få gang i uldproduktion til salg i både ind- og udland.
Foreningen vil også være behjælpelig med råd og vejledning til nye
angoraavlere omkring eksempelvis køb af avlsdyr, klipning, spinding og
fremstilling af produkter.
Angora er en fællesbetegnelse for langhårede dyr. Eks.: angoraged,
angorakat, angoramarsvin mv.
Man mener at angorakaniner stammer fra Ankara i Tyrkiet.
Angorakaninen kom til Europa ca. 1723, og siden da har man lavet
avlsarbejde med den. I Danmark hørte man først om angorakaninen for
ca. 200 år siden.
Bestanden har altid svinget, alt efter afsætning og priser på uld, skind
og kød.
Under krigen var Angora en mangelvare. Der efter blev markedet

Dansk Angoras bestyrelse:
Konstitueret formand: Maria Vendelbo Basaltvej, 7700 Thisted.
Tlf. 60581175
Medlem/Kasserer: Dorthe Brynningsen Kværkebyvej 109, 4100
Ringsted.
Tlf. 26737914
Medlem: Tove Alsner Brøndstrupvej 5, 8500 Grenå.
Tlf. 51866182
Medlem: Tomas Hjortshøj, Parkvej 23,6760 Ribe
Tlf. 40181612
Medlem/Webmaster: Kirsten Pedersen, Frederikslundvej 16,
Frederikslund, 4200 Slagelse
Tlf. 26804847
Suppleant: Charlotte Lykke Larsen Søndermarksvej 5, 7950 Erslev Mors
tlf. 23884381
Bestyrelsen er behjælpelig med oplysning om avlere, der har såvel
hvide som farvede avlsdyr.

Du kommer i kontakt med andre kaninavlere og lærer, hvordan et godt

oversvømmet af nye syntetiske stoffer til lav pris. Det slog uldprisen

avlsarbejde foregår.

helt i bund. I firserne havde vi igen et opsving.

Du skal være medlem for at gøre brug af ovennævnte tilbud.
Vi opfordrer alle til at være medlem af Danmarks
kaninavlerforening.

Angoraavlen vekslede mellem erhverv og hobby. Erhvervsavlerne er
mest interesseret i uldmængde, kvalitet, priser og afsætning.
Hobbyavleren ser også på bygning, uldens tæthed, kvalitet, renhed
samt racepræg. Alt dette skal være i orden for at kunne udstille og
opnå registrering.

Dansk Angora:

Angorakaninen adskiller sig fra andre kaniner ved, at det er den eneste

Er en specialklub under Danmarks kaninavlerforening. Klubbens formål

kanin, hvis pels vokser kontinuerligt. Ved alle andre racer standser

er at varetage danske angoraavlers interesse, herunder bl.a. fremme

hårvæksten ved en bestemt længde. Og angorakaninen fælder ikke som

avlen og højne uld – og skindkvaliteten.

andre kaniner.

Dansk Angoras uldsortering:

Angorakaniner kan holdes samme steder som andre kaniner. Vigtigst er
det at de bliver klippet hver 3 måned. Derfor kræver angora mere
pasning end andre racer, og skal kaninen bruges til udstilling, kræver

Hvid uld:
1. Sortering: Ren hvid uld, mindst 6 cm. langt, fri for
urenheder.
2. Sortering: Ren hvid uld, mindst 4 cm. langt, fri for

det planlægning med hensyn til klippetidspunktet.
Som børnekanin er angorakaniner nok ikke den mest velegnede, men er
der fornuftige voksne, der kan hjælpe, kan det sagtens gå.

urenheder.
Filt 1 :

Ren hvid uld, let sammenfiltret, samt uld fra
0 til 4 cm.

Farvet uld:
1 sortering:

Farvet uld, mindst 6 cm. langt, fri for
urenheder.

Filt 1:

Ren farvet uld, let sammenfiltret, samt uld
under 6 cm længde.

Samfundet bliver stadig mere miljøbevidst, så det er værd, at mærke
sig, at angoraulden er et naturprodukt med en helt speciel opbygningen
af fibrene, som gør, at den er 8 gange så varm som fåreuld, og næsten
ingenting vejer. Kødet er – som hos andre kaniner – ernæringsmæssigt
sundt med højt proteinindhold og lavt fedtindhold.

Data om angorakaniner:
Angorakaniners voksenvægt er 4-5 kg. Levealderen er ca. 4-5 årDrægtighedsperioden er 1 mdr. Antal unger ved fødslen er op til 7
stk. Ungerne begynder at indtage fast føde når de er ca. 18 dage
gamle.
Angoraulden: Angorakaninen klipper ca. 300 gr. hver 3. mdr. og
hårlængden er ca. 7 cm. Angorakaninen har ca. 27 millioner hår på
kroppen. Sammenlagt rækker hårene ca. 1620 km.
Pasning: Angorakaniner spiser det samme som andre kaniner.

Sygdomme:

Foderpiller, hø og vand udgør det faste foder, men bør suppleres med

Vi giver et par tips til at forebygge og kurere de hyppigst

eksempelvis gulerødder, roer, jordskokker, rødbeder, grønkål, æbler,
mælkebøtter og vejbred. Alt afhængig af hvad man har adgang til.
solsikker er en lækkerbisken for angorakaninen.
”Husk” små mængder ved foderskift.
Burerne skal holdes rene, da kaninerne er meget modtagelige for
smitsomme sygdomme. Æde- og vandtrug skal vaskes jævnligt og
neglene skal klippes hver 3 måned. Angorakaninen kræver lidt mere
pasning end andre racer.
Angorakaninens anvendelse:
Angorakaninens uld har altid været en eftertragtet vare. Ulden er blød

forekommende sygdomme.
Snue skyldes træk eller mangel på frisk luft.
Forstoppelse kureres med grøntfoder eller gulerod. I svære tilfælde
kan man give kaninen 2 tsk. olie (salatolie eller amerikansk)
Tynd mave: tag grøntfoderet fra.
Coccidiose viser sig ved en diarreagtig tynd mave. I svære tilfælde bør
man spørge dyrlægen.
Hedeslag. Flyt hurtigt kaninen til et køligt sted. En fugtig kølig klud i
nakken hjælper.
Øreskab er en slags skorber, der er gullige eller brune. Sygdommen

og isolerende, og der findes mange forskellige farver, hvor den hvide

skyldes mider. Spørg dyrlægen om behandling.

dog er mest populær. De lange fibre, hvoraf de længste er op til 7 cm.

Danmarks Kaninavlerforening:

Lange, gør ulden stærk. Den kan spindes til garner, og der kan strikkes
mange lækre ting af den. Eksempelvis er undertøj af angorauld
populært. Ulden kan kartes og der kan filtes af den. Desuden kan
skindet garves og bruges til fremstilling af jakker, trøjer, huer med
pels og meget andet.

Er den danske landsforening for kaniner. Danmarks Kaninavlerforening
er over 110 år gammel. Foreningens formål er at støtte medlemmerne i
avlsarbejdet. Du modtager medlemsbladet ”Tidskrift for Kaninavl” 11
gange om året. Bladet fortæller om kaninavl, fodring, sygdomme,
foreningsarbejde og andre generelle meddelelser.

