Årsrapport 2013
Norges Kaninforening (Nokanin) ble stiftet 23 juni 2013. Ved utgangen
av 2013 hadde vi ca 70 medlemmer men ikke alle har betalt
kontingenten, da det kan se ut til at vi har hatt noen utfordringer med å
nå frem på e‐post. Vi har nettopp gått til anskaffelse av nytt system og
håper det vil løse problemet! Vi er fremdeles i oppstartfasen og jobber
med å rekruttere nye medlemmer og bygge opp egenkapital slik at vi
kan jobbe med kampanjer som vil øke interesse og kunnskap om
kaninvelferd.
Styret består av:








Marit Emilie Buseth, styreleder
Hege Johansen, nestleder
Odd Harald Eidsmo, styremedlem
Heidi Stenstad, styremedlem
Hanne Østlie, styremedlem
Aksel Hunstad, varamedlem
Line Leirstrand Øvrum, varamedlem

Nokanin har allerede gjort seg bemerket i media. 22 desember 2013
hadde vi et 2‐siders avisoppslag i VG hvor styreleder Marit Emilie
Buseth ble intervjuet. Fokus i intervjuet var på kaniner og utfordringene
knyttet til salg av dyr i butikk. Nokanin ønsker å jobbe videre med
zoobransjen slik at vi sammen kan finne konstruktive løsninger og øke
kunnskapen om kaniner og kaninhold.
Nokanin har holdt kurs og foredrag for noen dyrebutikker i 2013, og vil
fortsette med dette arbeidet i 2014. Dersom du som medlem har en
lokal dyrebutikk som er interessert i informasjon eller kursing er et bare
å ta kontakt med oss via nettsiden vår.
I september 2013 startet vi i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge en
gransking av forholdene for kaniner brukt til angorapelsindustrien. Vi
ønsket å sette fokus på de forferdelige forholdene som disse kaninene
lever under for å produsere pelsfiber til forbrukere i Norge og andre
land da svært mange ikke er klar over at f.eks strikkeplaggene de kjøper
i Norge består av 5‐10% angorafiber. Produksjonen av angorapels slik
den foregår i stort, industrielt format er forbudt i Norge ihht
Dyrevelferdsloven, men det er ingen lov mot å selge produkter som
inneholder kaninpels. Kaniner i pelsindustrien kan sammenlignes med
vanlig pelsdyroppdrett som vi kjenner fra Norge, hvor dyrene
oppbevares alene i små bur hele livet. Kaniner får sjeldent eller aldri
veterinærtilsyn, da verdien pr kanin er alt for lav til at dette lønner seg.
Hvor mange kaniner årlig som utsettes for de grusomme lidelsene
innen denne industrien er vanskelig å dokumentere, men de siste
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estimatene vi har klart å finne frem til hittil er minst 70 millioner dyr i Kina alene.
People for Ethical Treatment of Animals (PETA) publiserte i november en video fra angorapelsindustrien som
har engasjert folk over hele den vestlige verden. Ved hjelp av press fra Nokanin og Dyrebeskyttelsen Norge har
flere kleskjeder besluttet å permanent stanse bruken av angora i sine produkter. I Norge har bl.a H&M, Lindex
og Gina Tricot tatt denne flotte beslutningen. Andre store merker er bl.a Calvin Klein, Tommy Hilfiger og
Mango, og mange flere står forhåpentligvis for tur.
Nokanin kommer til å fortsette arbeidet mot kaninpelsindustrien i 2014 og har i tillegg til Dyrebeskyttelsen
Norge etablert et samarbeid med Peta i denne saken, og vi håper at medlemmene våre også tar et aktivt
standpunkt og oppfordrer sine klesbutikker til å ikke ta inn produkter som inneholder kaninpels i noen form,
det være seg pelskanter eller strikkeplagg med angora.
Vi kommer til å jobbe mer med hjemmesiden vår slik at den forhåpentligvis kan bli en kilde til god informasjon
om kaniner og kaninhold. Vi har vært så heldige å få hjelp av frivillige med erfaring fra bl.a. juridisk fagfelt og
grafisk design. En spesiell takk til Camilla Vika Høgemark som har designet den fine logoen vår! Dere finner oss
også på facebook og vi håper dere vil følge siden vår der, www.facebook.com/norgeskaninforening.
2014 har så langt startet bra for Nokanin. Vi var aktive i debatten om angorapelsindustrien på NRK Ytring, hvor
magasinet Det Nye tok et standpunkt mot denne industrien ved at sjefsredaktør Mari Midtstigen poserte naken
på forsiden av bladet med en angorakanin, og de brukte lederplassen til å si at de ikke ønsker å promotere
produkter med angorapels i bladet. Dette ble kritisert i NRK Ytring av skribent Mona Sœther Evensen og vår
nestleder Hege Johansen svarte godt på kritikken og gav sin støtte til Det Nye for gode holdninger. Vi
samarbeider også med Mattilsynet om revidering av deres brosjyre om kaninen som selskapsdyr, et arbeid som
Dyrebeskyttelsen Norge, Dyrevernalliansen og Noah – for Dyrs Rettigheter alle stiller seg bak.
I 2014 planlegger vi å rette fokuset mot riktig kosthold for kaniner. Kaniner er 100 % planteetere og spiser kun
høy, gress og plantekost med høyt fiberinnhold. Mange butikker selger hovedsakelig fôr som inneholder en
variasjon av sukkerholdige karbohydrater og pellets med altfor lavt fiberinnhold. Vi vil bl.a oppfordre butikker
til å anbefale en mer korrekt diett til kaniner med høy og pellets som inneholder minst 21% fiber. I desember
2013 mottok vi kr. 5 000 i støtte fra Wangensteens fond for nettopp dette arbeidet og det er et flott tilskudd
for oss.
Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt dersom de har lyst til å bidra med noe, enten det er faglig
kompetanse eller praktiske gjøremål. Vi har opprettet et kontonummer for hjemløse kaniner hvor midler
donert til denne kontoen er tenkt å bidra til og gi veterinærbistand til kaniner som blir funnet ute, dumpet, etc
på steder i Norge hvor det ikke finnes andre alternativer. Ønsker du å støtte dette tiltaket så benytt konto nr.
1503.43.73415. Kontingenter og andre, generelle gaver kan betales til vår brukskonto, nr. 1503.39.11456.
Vi takker for støtten i 2013 og ønsker alle våre medlemmer et godt 2014.
Med vennlig hilsen,
Norges Kaninforening
Styret
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