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Bakgrunn 
Kunnskap om husdyras behov er viktig for å lage produksjonssystemer som 
ivaretar dyras velferd. I husdyretologien er det nå vanlig praksis å benytte 
operante atferdstester for å måle dyrs motivasjon for å tilegne seg ulike ressurser. 
Ved operante teknikker læres forsøksdyret opp til å utføre en respons i bytte mot 
en ressurs, og dyrets betalingsvilje kan måles ved å teste hvor mange responser 
det er villig til å betale for fortsatt tilgang til ressursen. Dette målet er kjent som 
maksimumspris og er blant annet benyttet for å teste verdien av miljøberikelse hos 
mink (Cooper og Mason, 2001). Hos farmrev er utviklingen av operante teknikker 
i startfasen og målsettingen er å utvikle operant teknikk for å måle farmrevens 
sosiale behov. Grunnkunnskap om revens sosiale behov kan blant annet benyttes 
som grunnlag for å evaluere gruppehold som alternativ oppstallingsmetode for 
farmrev.  
 
Ved bruk av operante metoder for å evaluere verdien av ulike ressurser er det 
viktig å kartlegge hvorvidt maksimumspris gir et riktig mål på motivasjon. Dette 
gjennomføres ved å teste revens maksimale motivasjon for å tilegne seg ressurser 
vi vet er grunnleggende viktig, for eksempel fôr. Betalingsviljen for fôr kan så 
benyttes som ”referanseressurs” og sammenliknes med maksimumspris for andre, 
mindre essensielle ressurser. Så fremt maksimumspris for essensielle ressurser er 
klart høyere enn for ressurser som ikke er livsviktige, kan vi anta at 
maksimumspris gir et riktig mål på revens motivasjon.  
 
I dette forsøket målte vi sølvrevhanners betalingsvilje for tilgang til fôr, nærhet til 
tisper i brunst og nærhet til andre hanner. Som en ytterligere evaluering av 
maksimumspris ble revens atferd hos ressursene registrert.  
 
Material og metode 
Den operante apparaturen er laget av burnetting med tilhørende porter i stål og 
pleksiglass, og består av et operant bur med to tilhørende ressursbur (figur 1). 
Apparaturen ble laget i seks parallelle utgaver. Hvert ressursbur har et tilhørende 



bur som fungerer som hjemmebur for naboreven. I dette forsøket ble høyre 
ressursbur benyttet som kontroll (tomt), mens venstre ressursbur inneholdt/var 
nærmest ressursen. Forsøksreven kunne bevege seg mellom operant buret og 
ressurs-og kontrollburet gjennom enveiskjørte porter. Naborevene hadde bare 
tilgang til hjemmeburet sitt. Portene som fører tilbake til operant buret er utstyrt 
med lås. Forsøksreven hadde derfor halsbånd med infrarøde koder som åpnet 
denne låsen. Det operante buret fungerte som forsøksrevens hjemmebur med 
tilgang til liggehylle, fôr og vann. For å åpne porten som fører inn til ressursen 
måtte reven trekke i en gummibelagt løkke (operandum). Antall trekk i løkka 
(prisen) ble økt daglig helt til revene sluttet å besøke ressursburet. Besøk til 
kontrollburet var gratis. Prisen reven betalte den siste dagen ble notert som 
maksimumspris.  

 
Figur1. Den operante apparaturen for farmrev. Burmål er oppgitt i cm. (Tegning av T. 
Ensby, IMT, UMB). 
 
Forsøket ble utført i tre bolker hvor motivasjon for brunstige tisper ble 
gjennomført 24/2 – 12/3, motivasjon for hanner 23/3 – 4/4, og motivasjon for fôr  
27/4 – 22/5 2004. Seks sølvrevhanner fra domestisert russisk linje ble benyttet 
som forsøksdyr. Forut for forsøket ble revene trent opp til å betjene den operante 
mekanismen. Seks 2 år gamle standard sølvrevtisper og seks standard 
sølvrevhanner (2-4 år) ble benyttet som nabodyr. For å standardisere nabodyrenes 
påvirkning på forsøksreven ble nabodyrene rullert mellom forsøksrevene. Under 
fôr-testen var fôr kun tilgjengelig i ressursburet. I tillegg til registrering av 
maksimumspris ble tid brukt hos ressursen automatisk registrert samt at revenes 
atferd mot hanner og tisper ble analysert. Atferdene som ble registrert var 1) 
repetitiv gange foran buret til nabodyret, 2) graving på port inn til nabodyret, 3) 
logring og 4) gape trussel. 



Resultater 
I gjennomsnitt betalte sølvrevhannene mest for å få tilgang til fôret (970 ± 310 
trekk), nest mest for å oppsøke brunstige tisper (665 ± 154 trekk) og minst for å 
oppsøke andre hanner (389 ± 92). Det var ikke klar forskjell mellom 
maksimumsprisen for fôr og tisper, men begge disse ressursene var klart 
forskjellig fra maksimumsprisen revene betalte for andre hanner (p < 0.05).  
 
Antall besøk og total besøkstid gikk ned med økende pris for alle ressursene. Når 
prisen steg kompenserte revene med å oppholde seg lengre i ressursburet pr besøk 
for både tisper (lav pris = 19 min., høy pris = 85 min.) og hanner (lav pris = 19 
min., høy pris = 82 min.), men ikke for fôr (gjennomsnitt = 20 min.).  
 
Atferdsanalysen som ble foretatt de fem første minuttene etter at reven gikk inn til 
ressursburet (totalt 20 min. pr rev) viste at sølvrevhannene brukte klart mer tid på 
repetitiv gange foran naboburet når det var andre hanner tilstede sammenliknet 
med når tispene var der. Når tispene var i naboburet var det en tendens til mer 
logring hos hannene, mens forsøkshannene viste gapetrusler mot andre hanner 
(figur 2). Vi fant en klar positiv sammenheng mellom repetitiv gange og 
maksimumspris når andre hanner var tilstede (r = 0. 88, p < 0.05), og en tendens 
til positiv sammenheng når tispene var tilstede (r = 0.76, p = 0.08).  
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Figur2. Motivasjonsrelatert atferd hos sølvrevhannene de første fem minuttene etter at de 
gikk inn til ressursburet nær brunstige tisper og andre hanner. * = p<0.05, a = p<0.08. 
 
Diskusjon 
Resultatene viste at sølvrevhanner var villig til å utføre operante responser for å få 
tilgang til ulike ressurser. Antall besøk og total tid brukt hos ressursene gikk ned 



med økende pris, noe som viser at økning i antall trekk var en kostnad for å 
besøke ressursene (Cooper og Mason, 2001). Sølvrevhannene betalte høyest pris 
for å få tilgang til fôr og brunstige tisper. Flere studier har vist at fôr kan tjene som 
referanseressurs i operante tester på husdyr (gris: Pedersen et al., 2002; mink: 
Warburton og Mason, 2003). Forskjellen i betalingsvilje mellom fôr og brunstige 
tisper var imidlertid ikke statistisk forskjellig, noe som viser at brunstige tisper ble 
høyt verdsatt. Andre studier på rotter, aper og duer viser at både hann - og 
hunndyr er villig til å utføre operante responser for tilgang til paringspartnere 
(Pfaus et al. 2001). Revens mulighet for reproduksjon er begrenset til noen få 
måneder på senvinteren, hvor individuelle tisper er parringsklare i 2-3 dager. 
Siden sjansene for reproduksjon er begrenset, bør hanners motivasjon for å 
oppsøke tisper være sterk. Sølvrevhanner kan dermed oppfatte brunstige tisper 
som en essensiell ressurs – derav den høye betalingsviljen for tispene. Hannene 
var også villige til å betale for tilgang til andre hanner, men maksimumsprisen var 
klart lavere enn for fôr og brunstige tisper. Den økte tendensen til logring overfor 
tispene indikerer at hannenes motivasjon for å oppsøke tispene bar preg av positiv 
forventning, mens gapetruslene antyder en aggressiv motivasjon rettet mot andre 
hanner.  
 Repetitiv gange antas å skyldes en spesifikk motivasjonstilstand og kan 
være et uttrykk for opphisselse, frustrasjon og/eller forventning hos dyr. Nivået av 
denne atferden økte med økende maksimumspris både overfor tisper og hanner. 
Sammenhengen mellom dette atferdsmålet og maksimumsprisen, i tillegg til den 
høye betalingsviljen for fôr, indikerer at maksimumspris er et relevant mål på 
revens motivasjon. I framtidige studier på sosial motivasjon vil derfor 
maksimumspris benyttes som det viktigste målet på styrken av revens motivasjon. 
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