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Hvordan måles dyrevelferd?



Hvordan måle oppførsel?



Kvalitativ atferdsvurdering (QBA)

● Metode for å vurdere atferd vha. 
positive og negative atferdsuttrykk

● Brukes i FåreBygg og i et EU-prosjekt

● En av få metoder som måler positive tilstander

● Brukes i tillegg til andre målemetoder



Hvordan utføres QBA?

● Tilpasningsperiode

● Observasjon av alle individer 20 minutter

● Setter score på en skala for ulike atferdsuttrykk

● Eksempler: Rolige, nervøse, aggressive

● Besetningen får et QBA-resultat 



I hvilken grad er atferdsuttrykket dominant i 
løpet av observasjonsperioden?



Vår studentoppgave

● Vi har testet metoden QBA på videoer 
av ulike sauebesetninger

● Kan metoden brukes  på en påliteligt måte 
for å vurdere atferd?



Vår studentoppgave

Blir resultatene like?

… når ulike personer bruker 
metoden?

...når samme person bruker 
metoden 2 ganger?



Gjennomføring av studien

● 6 observatører såg på videoer ved 2 
anledninger

● For hver video, bedømte observatørene 14 
atferdsuttrykk
● Eks: Rolige, opplagte, agressive...

● For hvert afterdsuttrykk fantes det en klar 
definisjon tilgjenlig



Videoklipp



Statistisk analyse

Grupper inndelt etter mengde trening og yrke/kvalifikasjonsnivå 

1.Veterinærstudenter

2.Mattilsynet 

3.Bønder



Statistisk analyse

KORRELASJON = ENIGHET

●Vi brukte Kendall’s coefficient of concordance

●Gir et tall fra 0 til 1 der 1 er best



Variasjon i atferd i våre videoer...

HUMØR



Resultater 
- pålitelighet mellom personer



Resultater 
- pålitelighet innen samme person



Konklusjoner 

● QBA er pålitelig ved videoscoring i vår studie

● Yrke og trening hadde ikke betydning for resultatene - QBA er enkelt å lære!

● QBA krever ikke store ressurser og er enkelt å gjennomføre!

● Videre studier må gjøres for å analysere pålitelighet av QBA på gårder

● Kan eventuelt brukes av Mattilsynet i fremtiden



Takk for oss!


