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Enhedens navn

Sted og dato
Dias 1

Dyr-menneske forholdets betydning for 
frygt og aggression

Björn Forkman
Institut for produktionsdyr og heste

Forhold - fra dyrenes side set

For produktionsdyr:
• noget positivt 
• noget negativt

For familiedyr (hund):
• mere komplekst



26-11-2013

2

Hvorfor frygt og aggression?

Frygt - et problem i sig

Mange typer af aggression

Relateret til at forsvar

Relateret til at erobre en ressource
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Frygt hos produktionsdyr - slagtekyllinger

22 besætninger
FC korrelerede til 
undvigende adfærd/frygt

28% af forskellen i FC 
forklaret

Hemsworth 1996

Hund

Vi har mange forskellige forhold til hunde

Foto: P Gau



26-11-2013

4

Forhold hund - menneske

Foto: P Gau

Forhold hund - menneske, "teorier"

Dominans

Lederskab

"Noget andet"

Foto: P Gau
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Dominans

Den dominante individ er den der først får 
adgang til ressourcer

Ulveflokke i zoologiske haver har 
dominanshierarkier

Ulveflokke i det fri har "familiestruktur"

Fritlevende hundeflokke har 
en formel dominans (via adfærd) 
en baseret på hvem der vinder

10

Almindelige råd til hundejer

• Gå først ud gennem dørren
• Spis først selv, giv derefter hunden mad
• Lad ikke hunden ligge i din sæng 
• Ligg i hundens sæng
• Det er du der bestemmer når I skal lege/gå 
tur/etc.

• Lad ikke hunden vinde når I leger
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Dominans og leg - "tug of war"

20 ganger vandt hunden

20 ganger tabte hunden

Dominans testedes efter hver gang

Ingen effekt på dominans

Rooney & Bradshaw 2002

Foto: Wikipedia

Adfærd % aggressive incidenter

Korrigering med snor 6

Mundkurv 36

Kvæler / stakkel 11

Tvinger munden åben 38

Alpha roll 31

Tvinger ned med snor 17

Knæ i brystkurv 3

Sparka / slå 43

Grib kinderne 26

Dominans ned 29

Fingrer i nukken 5

El halsband 7

El halsband (gøen) 10

Nos i feces 0
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Adfærd % aggressive incidenter

"Nej" 15

"Schht" 2

Stirre 30

Vandpistol 20

Skæller ud 6

Tvungen vise 12

Knurrer 41
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Adfærd % aggressive incidenter
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Knurrer 41

"Dyr skal behandles som dyr" men 
er hunde dyr?
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Adam Miklosi

Hunde er dyr, men de er nogle særlige dyr og skal 
derfor behandles mere som hunde end ulve.

Dette leder både til lavere frygtsomhed og lavere aggression


