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Positive emosjoner – viktig for god dyrevelferd  
God dyrevelferd handler ikke utelukkende om fravær av sjukdom, smerte og 
negative følelser som frustrasjon, frykt og smerte. I de senere årene har viktigheten 
av at dyr får oppleve noen former for positive emosjoner fått økt  oppmerksomhet 
(Boissy et al., 2007), og enkelte fremhever at balansen mellom positive og 
negative følelser bestemmer dyrs velferd (Spruijt et al., 2001). Dyrs følelser kan 
ikke måles direkte. Formålet med prosjektet ”Positive emosjoner hos verpehøner” 
(NFR prosjekt 178210/110) er å fremskaffe kunnskap om atferdsmessige, 
fysiologiske og nevrofysiologiske parametre som er korrelert med positive følelser 
hos verpehøner.  
 
 
Forventningsatferd 
En type positiv emosjon er knyttet til forventning om en positiv belønning. Atferd  
i respons til et betinget stimulus (CS) som signaliserer en attraktiv belønning 
(ubetinget stimulus; US) i et klassisk betingingsparadigme kan brukes for å 
studerere en slik type positiv emosjonell tilstand hos dyr. Under forventning 
aktiveres hjernens belønningssystem, og atferd under forventning er derfor ansett 
som et uttrykk for dopaminstyrt aktivitet i hjernens belønningssystem (Berridge & 
Robinson, 1998). De fleste studier vedrørende forventningsatferd er utført på 
pattedyr. På tross av anatomiske forskjeller er dopaminsystemet i fuglehjerner 
involvert i de samme motoriske, emosjonelle, kognitive og motivasjonsprosessene 
som hos pattedyr (Durstewitz et al., 1999). En typisk atferdssekvens under 
forventning består av at høner strekker hode og hals, beveger seg sakte samtidig 
med hyppige hodebevegelser etter å ha blitt eksponert for CS (Moe et al., 2009). 
Formålet med dette forsøket var å undersøke om forventningsatferd hos 
verpehøner er regulert av dopamin.   
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Materialer og metoder 
Verpehøner (n=10) ble trent opp til å assosiere et lyssignal (CS) med en liten 
porsjon melorm (US). Tidsintervallet mellom CS og US ble gradvis forlenget, 
opptil 22 sek totalt (Moe et al., 2009). Vi testet effekter av saltvann (kontroll) eller 
fire forskjellige doser av en dopamin antagonist (haloperidol; 0.3; 0.5; 1.0 og 2.0 
mg/kg) som ble injisert 30 min før CS, på forventningsatferd. Effekter ble testet 
med en mixed model ANOVA (atferd=behandling + repetisjon + individ) med 
individ som tilfeldig faktor.   
 
 
Resultater 
Antall hodebevegelser i CS-US intervallet var signifikant redusert ved alle 
behandlinger sammenlignet med kontroller (p<0.0004). Det ble også funnet en 
signifikant effekt av haloperidol på latenstid til å begynne forventningsatferds-
sekvensen (p<0.03), med kortere latenstid hos kontroller sammenlignet med 
forsøksgruppene. Det var tendenser til at haloperidol reduserte varigheten av 
forventningsatferd (p<0.06). Flere resultater tydet på at de to høyeste dosene førte 
til sedasjon. F.eks. ble det funnet flere høner liggende en stående umiddelbart før 
CS (dvs. 30 min etter injeksjon) allerede ved 0.5mg/kg (p<0.004).  
 
 
Diskusjon og konklusjon 
Resultatene viser at en på tross av liten gruppestørrelse fant effekter av en dopamin 
antagonist på  ulike elementer  av forventningsatferden. Dette kan bety at dopamin 
har en rolle i regulering av forventningsatferd også hos verpehøner. Særlig antall 
hodebevegelser peker seg ut som en sensitiv indikator for dopaminaktivitet under 
forventning (Moe et al., manuskript under revisjon).  
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