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Implantering af transpondere i avisæn-
der og avisgæs har i dette forsøg vist sig 
muligt. Transpondere kan let aflæses og 
giver sikre informationer om dyret. Men 
implanteringsmetoden kræver yderligere 
undersøgelser for at gøre fremgangsmå-
den let og sikker, således at der sker en 
permanent implantering subkutant på 
dyrenes hals, hvor der tilsyneladende in-
gen gener er for dyrene. 

Resultatet viste, at der er tendens til la-
vere vægt hos transponderimplanterede 
dyr end hos ikke transponderimplantere-
de, hvilket er uacceptabelt i forbindelse 
med opdrætning af avlsdyr. 

Der fandtes ingen morfologiske foran-
dringer. Placeringen af transponderen var 
i enkelte tilfælde kun 0,5 cm fra det sted, 
hvor halsen blev skåret af, hvilket giver ri-
siko for, at rester af transponderen kan fo-
refindes i slagtedyrskroppen. 

Stykprisen for transponderne skal være 
betydeligt lavere end den nuværende pris 
på 70,00 kr. pr. stk. for at gøre transpon-
dermærkning af avlsdyr rentabelt i for-
hold til omkostninger ved to gange 
normal mærkning. Den for tiden kraftige 
øgning i brugen af transpondermærkning 
vil dog kunne gøre dette aktuelt. 

Indledning 
1 et avlsprogram med fuld stamtavle på alle entydigt. Mærkningen skal gøre det rr 

dyr er det nødvendigt at h/ert dyr mærkes samle familieoplysninger og den skal 



aiie registreringerne benføres t>! det rigtige 
dyr. 

Et effektivt mærkningssystem er derfoi en 
forudsætning for et effektivt avlsprogram, og 
kraveneti! mærkningssystemeter; 
- det skal være let og sikkert at mærke dyre-

ne 
- mærkerne må ikke tabes 
- mærkerne skal kunne aflæses let og med 

stor sikkerhed 
- mærkerne må ikke skade dyrene eller på 

anden måde influere på deres velbefinden-
de. 
Til dette formål kan de gængse mærknings-

metoder - vingemærker eller fodringe - være 
et problem. Fodringen vil således ofte være 
for lille ti! hele opdrætningsperioden, når den 
skal sættes på den daggamle fugi. og vinge 
mærket pikker svømmefuglene a t da de ikke 
som hønsene har en sene i vingens forkant. 
Fremgangsmåden har derfor været, at alle 
dyrene i avisopdrættet hos såvel ænder som 
gæs har skullet mærkes ad 2 gange, hvis ikke 
for mange af de potentielle avlsdyr skal mi-
stes på grund af manglende mærke og 
dermed tab af slægtskabsoplysninger. 

På det seneste er det blevet muligt at be-
nytte nye teknikker til mærkning af dyr, og én 
af disse er anvendelse af transponder. 1 Hol-
land er der f.eks. planer om at anvende trans-
pondere til mærkning af alle slagtesvin, såle-
des at svinene kan følges hele vejen frem til 
opskæringen på slagteriet. I Danmark er 
transpondere til mærkning af hunde taget i 
anvendelse, og der er oprettet et hunderegi-
ster. Den øgede anvendelse giver forventnin-
ger om, at prisen vil falde til et leje, der gør 
anvendelsen til ænder og gæs realistisk inden 
for en overskuelig fremtid. 

En transponder er en microchip pakket i en 
tubulær glasbeholder. Halvdelen af beholde-
ren er dækket af en polypropylenhætte, som 
skal sikre, at transponderen ikke vandrer i 
vævet. 

Microchipen er kodet med et entydigt num-
mer. Dette nummer kan aflæses med en scan-
ner. Scanneren udsender et lavfrekvent radio-

signal, som aktiverer transponiere n, og den-
ne reflekterer sit nummer til scanneren. 

Transponderen er således passiv og har in-
gen egen energikilde. Den reagerer kun, når 
den påvirkes af scanneren. Deraf navnet 
transponder = transmitter responder. 

Formålet med dette forsøg var at un-
dersøge, om det er muligt at anvende trans-
pondere på svømmefugle i stedet for vinge-
mærker eller fodringe til identifikation af de 
enkelte individer. 

Materiale og metode 
Den 30. maj 1991 injiceredes 15 daggamle 

ællinger og 15 daggamle gæslinger med 
transpondere. Transponderne var 12x2 mm 
og leveredes i en sterilpakket injektionskany-
le Implanteringen tilstræbtes foretaget sub-
kutant i fuglens hals. 

Efter injektionen placeredes fugle med 
transponder sammen med ca. 35 andre ænder 
og ca. 35 andre gæs af samme alder. 

Otte uger senere, den 29. juli 1991, scanne-
des hele flokken for genkendelse af transpon-
dere. Desuden iagttoges fuglenes almene til-
stand. 14 uger efter injektionen, den 5. 
september 1991, blev alle levende dyr vejet, 
scannet for genkendelse af transpondere og 
senere slagtet. Efter slagtningen blev hele 
halsen skåret af. Halsene blev igen scannet 
for genfindeise af transpondere, samt un-
dersøgt for eventuelle morfologiske foran-
dringer i forbindelse med injektionen. 

Statistiske analyser på resultaterne blev ud-
ført ved hjælp af SAS's GLM-procedure i hen-
hold til følgende model: 

Vægt = Behandling + Rest 

Hvor behandling er med eller uden trans-
ponder. Resultaterne er angivet som mindste 
kvadraters gennemsnit. 

Resultater 
Ved scanningen 8 uger efter injektionen 

blev der genfundet 12 transpondere ud af 15 
hos ænderne og 11 transpondere ud af 15 hos 



gæssene. Manglende genfindeise af trans-
ponder kan skyides dødsfald af det injicerede 
dyr eller tab af transponderen. 

Der var ingen mærkbar forskel i den alme-
ne tilstand hos injicerede og ikke-injicerede 
dyr. 

Der opstod et teknisk problem i forbindelse 
med scanningen af de levende dyr lige før sl-
agtningen 14 uger efter injektionen. Scanne-
ren skulle oplades i 24 timer før anvendelse 
første gang. Det vidste operatøren ikke, og 
resultatet var, at scanningen på slagteriet ik-
ke virkede optimalt. Ved senere scanning af 
de afskårne halse virkede scanneren dog 
upåklageligt. Der blev genfundet 10 af de 11 
transpondere, som også blev fundet ved scan-
ning 8 uger efter indgrebet hos gæssene og 
alle 12 transpondere hos ænderne. 

Samtidig med scanningen af de levende dyr 
før slagtningen vejedes alle dyrene. Resulta-
tet heraf kan ses i tabel 1. 

Hos ænderne var der på 95% niveau signifi-
kant forskel på vægten af injicerede og af ik-
ke-injicerede fugle. Hos gæssene var der også 
tendens til lavere vægt hos de injicerede fug-
le fremfor hos de ikke-injicerede. Resultatet 
kan tyde på, at dyrene bliver negativt 
påvirket i nogen tid efter indgrebet. Un-
dersøgelsen kan ikke sige hvori den negative 
påvirkning ligger. Hertil kræves yderligere 
undersøgelser. 

Ved opskæringen undersøgtes placeringen 
af transponderne og eventuelle morfologiske 
forandringer på injektionsstedet. Placeringen 
var fra 0,5 cm til 10 cm fra det sted, hvor hal-
sen var skåret af. I de fleste tilfælde var trans-
ponderen placeret subkutant på siden af nak-
ken - i et enkelt tilfælde muskulært. Halsen 
på de daggamle fugle er i forhold til trans-
ponderen relativt meget mindre end på de 
udvoksede fugle. Der kræves derfor oplæring 
i at placere transponderne præcist. En place-
ring 0,5 cm fra halsens afskæringspunkt må si-
ges at være for risikabelt, da risikoen for at 
rester af transponderen kan forefindes i slag-
tedyrskroppen er for stor. Der sås ingen mor-
fologiske forandringer. Transponderne kunne 

y^pg IDGQ6t § Vel? TG 3t f jndfi SpGCl^lt V€(J pl3~ 
cering midt inde i det subkutane fedtlag. ! 
den forbindelse kunne scanneren bruges til at 
vise, om transponderen fandtes i en afskåret 
del eller ej, men ikke til at stedfæste placerin-
gen, da læseområdet er relativt stort. Even-
tuelle »tavse« transpondere vil være næsten 
umulige at finde, og dette forsøg kan intet 
sige, om antal »tavse« transpondere og 
dermed risikoen for - i slagtekroppen - at fin-
de transpondere, som ikke kan registreres via 
scanneren. 

Den foreløbige undersøgelse viser, at en 
mærkning af avlsdyr hos ænder og gæs kan 
ske ved hjælp af transpondere, der implante-
res under huden på halsen. For at gøre meto-
den sikker, dels med hensyn til identifikation 
og dels i forhold til slagteproduktet, skal me-
toden dog undersøges yderligere, navnlig for 
at udvikle en fremgangsmåde, der sikrer en 
permanent implantering subkutant på hal-
sen. 

Konklusion 
Transponderne kan være et alternativ til de 

gængse mærkninger af fugle i avisopdrættet. 
På grund af manglende oplysninger af deci-
deret »tabte« transpondere er det svært at si-
ge, om sikkerheden er større end ved normal 
mærkning. Ved en enkelt mærkning af op-
drættet på normal vis var der i generation 
1990 et tab på 30% på grund af tabte vinge-
mærker. Der er intet, der tyder på, at tabet af 
transpondere når op på samme størrelses-
orden, idet sandsynligheden for, at nogle af 
de manglende transpondere skyldes døds-
fald, er meget høj. Derfor tyder resultatet af 
dette forsøg på, at tabet af transpondere er 
mindre end ved den gængse mærkning. 

En lavere vægt på de injicerede dyr kan 
ikke accepteres i avlsarbejdet, men kan i un-
dersøgelsen dog skyldes en tilfældighed, da 
der ikke fandtes morfologiske forandringer 
omkring implanteringen. Det kan dog ikke 
helt udelukkes, at indgrebet har påvirket 
dyrene i negativ retning i nogen tid efter ind-
grebet. 



Deri nuværende pris på 70 kr. pr. transpon-
der og ca. 5 500 kr. for scanner vil - idet trans-
ponderen <kke kar, genbruges - nseope gø r t 
det rentabelt yd fra omkostning ved maters-
le og arbejde at anvende trampenderne i ste-
det fo r to gange ro-mal mærkning Derudo-
ver vil s'agtekroppen formi"ds<e$ med den 
afskårne ba's's væg+ hv:s transponderen im-
planteres i halsen, som på nuværende tids-
punkt ser ud t i at være det bedste inje<-
tionssted. Herved vil afregningsprisen 
rcduc.~>-?r;. ø^et a i /a^deLe af p indere > 
Darmark og indkøb af store *r>ær:gder vil doq 
sandsynligvis bevir'-.e. atstykpr sen rpH.iC**rPc 

Det tekniske udstyi var Eedsaget af en ud 
Tor lig ve j ' tdnog, s o t gjorde c'et f e holds t'is 
!et at anvende det. Dog virkede scannerens 
håndtag noget uhåndterlig. 

Alt i alt må det siges, at ved omhyggelig 
t ænmg at injektø'f-n og lavere pris på trans-
ponderne samt videreudvikling af scanneren 
vil systemet være et fremtidigt god: aiterna-
civ til de gængse mærkninger af svømmefug-
le til avl. 

Den anvendte transponder af mærket Ir« 
dexel va. r ?mr ren med .ra^nere^ ve r i e s t 
sti!ie'. til rådighed af Rho Metieux Noiuen 
A/S, Gladsaxevej 378 2860 Søborg 

hif'SanteringtTi a f t .poncer^ f o-e-
fa^^t af dy iaege t" r^Arl f! Jsen D«/. er.e h!e*/ 
venligst stiller tsl rådighed af Leoe rth Breed-
ing ( f t:er A j ' , G i t t r u p / f i 35, t>600 Ve1*-", 
som også forestået een daglige pasning 
af dyrene. 

Tabel 1. Vægt ved 14 ugers alderen 
+ transponder -transponder P 

LS Means Std.err. LS Means Std.err. 

Ænder 3280 g 86 g 3654 g 155 g 0,040 
Gæs 5469 g 159 g 5512 g 297 g 0,900 

LS Means = Mindste kvadraters gennemsnit 
Std.err. = Middelfejl på gennemsnit 

Udgiver: Statens Husdyrbrugsforsøg, Foulum, Postboks 39, 8830 Tjele. Tlf. 86 65 25 00. 
Abonnementspris 1992: 200,- kr. inkl. moms. Adresseændring bedes meddelt postvæsenet. 
ISSN 0106-8857 




