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Træning af får til dagligt tilsyn, 
håndtering og forsøg
Diana Bianca Hansen & Louise Langhorn
Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet

Materialer
En fåreflok på ca. 30 får
Fårefoder, rosiner, æbler, 
tørret pasta
Targetstick
Klikker
Tålmodighed

Metode 1 – Individuel træning

Det er lykkes for BML at træne et enkelt 
får til at følge et target og til at stå stille 
under berøring af kroppen. Fåret er nu så 
trygt at hun følger dyrepasserne rundt og 
tilbyder tillært adfærd, selv uden for 
træningssituationer. Hun bliver i dag brugt 
som tryghedsfår for nyligt ankomne dyr, 
hvor hun viser de nye får vejen i 
forskellige situationer, fx ved transport. 

Der anvendes klikkertræning til får ved 
brug af godbidder. Velegnede godbidder til 
får kan bestå af kraftfoder, æbler, tørret 
pasta og rosiner. 

Metode 2 – Træning af flokken (CAT)

Siden efteråret 2021 har vi arbejdet med 
træningsformen CAT (Constructional
Approach Treatment). Træningen er velegnet 
til træning af større flokke af dyr og tager 
udgangspunkt i dyrenes trygheds-tærskel i 
forhold til hvor tæt vi kan komme på dem. 
Det er en træningsform der foregår uden 
godbidder og fysisk kontakt, da belønningen 
for at holde sig i ro når vi nærmer os er, at vi 
stopper op og giver dem plads, ved at gå på 
afstand igen forudsat at dyrene stadig 
forholder sig i ro. CAT gør brug af negativ 
forstærkning, hvor vi viser fårene at de med 
et andet respons kan opnå det samme som 
de vil opnå ved at flygte, nemlig at vi 
kommer på større afstand.

Det betyder at når fårene udviser ro, får de 
os på afstand. Tærsklen for deres 
flugtrespons mindskes langsomt, så vi til 
sidst kan komme helt tæt på og tage 
træningen videre med positiv 
forstærkning. 

Konklusion

Baseret på observationer af fårenes 
adfærd, vurderer vi at en kombination af 
træning af enkelte dyr samt CAT træning 
af flokken, medvirker til en sænkning af 
det generelle stressniveau i flokken. Dette 
gør det daglige tilsyn samt simple 
procedurer væsentligt nemmere at udføre.

Metode 2: Træning af flokken Positivt at bruge negativ forstærkning 
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”Når fårene på marken hører at vi 
åbner lågen, kommer de ind i 
løsdriften af sig selv. Det er nyt.” 
Diana

Konklusion: Rolige dyr

Metode 1: 
Individuel træning.
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