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Positive emosjoner hos dyr  
Dyrs subjektive følelser er viktige for dyrevelferd.  I de senere årene har viktigheten av 
positive emosjonelle opplevelser hos dyr fått økt oppmerksomhet (Boissy et al., 2007), og det 
påpekes at det er balansen mellom positive og negative følelser som bestemmer dyrs 
velferdsnivå (Spruijt et al., 2001). Dyrs følelser kan ikke måles direkte, men indirekte 
målemetoder basert på observasjoner av fysiologiske og atferdsmessige endringer er viktige 
for å vurdere dyrevelferd. 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 antatt positive følelser hos verpehøner. En 
type positiv emosjon er knyttet til forventning om en positiv belønning. Atferd i respons til en 
betinget stimulus (CS) som signaliserer en attraktiv belønning (ubetinget stimulus; US) 
indusert ved hjelp av klassisk betinging kan benyttes for å studere positiv forventning hos dyr 
inklusive verpehøner (Moe et al., 2009). Det er funnet holdepunkter for at dopaminsystemet i 
hjernens belønningssystem aktiveres under positiv forventning hos verpehøner (Moe et al., 
2011). Det er tidligere vist at forventning om en negativ hendelse fører til endringer i perifer 
og dyp kroppstemperatur- kalt emosjonell feber. Emosjonell feber er kjennetegnet ved en 
initial perifer temperaturreduksjon grunnet perifer karkonstriksjon, og deretter påfølgende 
økning i dyp kroppstemperatur gjennom økt varmeproduksjon som understøttes av redusert 
varmeavgift. I dette forsøket var formålet å undersøke endringer i perifer kroppstemperatur 
under positiv forventning hos verpehøner. 
 
Materialer og metoder:  
Fem høner ble oppstallet enkeltvis i romslige binger. Før forsøket ble hønene trent til å 
assosiere et lyssignal med en attraktiv belønning (melorm) ved hjelp av klassisk betinging 
(Moe et al., 2009). I forsøket ble hønene eksponert for et CS (lyssignal), og US (melorm) ble 
tildelt etter et CS-US intervall på 25 sekunder (dvs. forventningsfasen) ved hjelp av en dertil 
utviklet automat. Dette ble gjentatt åtte ganger med 15 minutters intervaller. Hønene gikk hele 
tiden fritt i bingen sin, og det var ikke mennesker til stede verken under trening eller under 
forsøket. Hønene ble filmet ved hjelp av infrarød termografi (ThermoVisionA40, FLIR 
System AB, Danderyd, Sweden). Hønenes kamtemperatur før CS, i CS-US intervallet, og 
etter tildeling av CS, ble registrert hvert minutt fra filmopptakene. Vi utførte så en statistisk 
("spline") regresjon for å teste om temperaturen gikk ned etter CS. I tillegg brukte vi en 
matematisk metode ("Fourier analyse") for å verifisere at temperaturnedgangen var et 
periodisk fenomen. 
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Resultater og diskusjon  
Det ble vist at forventning om en velsmakende fôrbelønning indusert ved klassisk betinging 
førte til en reduksjon i hønekammens overflatetemperatur på gjennomsnittlig 1,5°C (95% CI: 
+/- 1.2°C) de første to minuttene etter at hønene ble eksponert for CS (p~0.0014) når 
kamtemperaturen var over 30 °C. Det konkluderes med at positiv forventning indusert ved 
klassisk betinging fører til endringer i perifer kroppstemperatur, noe som tyder på en 
emosjonell aktivering assosiert med en initial karkonstriksjon. Temperaturendringer under 
positiv forventning har dermed likhetstrekk med emosjonell feber ved negativ forventning. 
Resultatene tyder på at temperaturendringer under forventning reflekterer en emosjonell 
aktivering, men at en ved tolkning av emosjonell valens og dyrevelferd må utvise forsiktighet. 
Resultatene er publisert i sin helhet (Moe et al., 2012).    
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