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Frågeställningar:

1. Kan vi upptäcka arter DNA kvalitativt (JA/NEJ)?

2. Kan vi utveckla en generell eDNA-metodik 

(snabb/enkel/kostnadseffektiv)?

3. Kan DNA-metodik ersätta/komplettera trad MÖ?

eDNA projekt (2014-2016)
Fisk, musslor och kräftor som eDNA



• Litteratursammanställning

• Fältarbete (4 sjöar & 2 vdrag)

• Workshop med forskare och myndigheter

Resultat: 

• JA, vi kan detektera fisk & musslor i naturvatten!

• Låg DNA-koncentration i naturvatten (dålig träffbild)

• Metodik måste revideras = icke publicerat är intressant!

• Nyfunnen kunskap om processen (provtagning → sekvensering)

eDNA projekt (2014-2016)
2014 – Hoppfullt fältarbete!



• Kontrollerat akvarieexperiment

• Noggranna tester av eDNA-protokoll 

• Fältarbete (4 sjöar & 2 vdrag)

Resultat: 

• Experiment: alla målarter identifierades (god träffbild)

• Metodik reviderades helt (från fält till labb)

• Bättre hantering av felkällor i fält (mindre kontamination)

• Organismgrupperna får olika protokoll

eDNA projekt 2014-2016
2015 – Back to basics!



• Fältstudie: Några få målarter väljs ut 

• Justering av eDNA-protokoll

• beroende på organismgrupp 

• ny provtagningsutrustning (mindre kontamination)

• 2017: Rapport (metodik och genomförbarhet)

Resultat: 

• Förslag på generella principer

• Aqua Reports om eDNA

eDNA projekt 2014-2016
2016 – Finjustering av rutiner



Resultat från projektet

- Vad har fungerat och inte

- Ställ i kontrast till dagens forskning

- Litteratursammanställning

Anpassa eDNA till MÖ

- Var befinner vi oss idag

- Vad är möjligt med eDNA

- Kvarstående forskningsområden

Aqua Reports 2017 eDNA
Fisk, musslor och kräftor som eDNA



Behov att jämföra studier:

Adrian-Kalchhauser, I. & Burkhardt-Holm, P. (2016) An eDNA assay to monitor a globally invasive fish species from flowing freshwater

Review över 60 publicerade artiklar 

(baserat på Adrian-Kalchhauser):

1. Syfte: Målarter; miljö

2. Förarbete (lab): markörområde; primer design; specificitet (in silico/in vitro/in situ)

3. Provtagning: design; volym; typ av prov; antal replikat; poolning…

4. Förvaring: Typ av lagring; temp; tid…

5. Fällning: EtOH/NaOAc volym; centrifugering (hastighet, tid); temp

6. Filtrering: filtreringsmetod; material; porstorlek; förvaring

7. Lysis buffert: typ av buffert; vol; ProtK; skakning/centrifug; förvaring

8. Extraktion: fabrikat (kit); resusp buffert; volym

9. PCR: metod; system; PCR volym; provvolym

10. Sekvensering: metod; antal läsningar

11. Efterbehandling: typ av statistik; modeller (ex artdistribution); 

12. Hantering av felkällor: Referens; provtagning; laboratorium; neg/pos kontroll

Aqua Reports 2017 eDNA
Transparens av eDNA-protokoll



• Frågeställning (en art/flera arter…)

• Art/plats distributions modellering

• Fundering: Hur uppträder DNA i naturen?

Bild: Barnes, MA. & Turner, CR. (2016) The ecology of environmental DNA for conservation genetics

Provtagning (design)



Provtagning

• Områdets storlek

• Arternas ekologi (vilka arter)

• Vilket vatten

• Tid på säsongen

= VAR/NÄR/HUR?



Det finns behov av att hämta vatten på olika djup, för 

punktinsamling eller kontinuerlig insamling.

Aqua Reports 2017 eDNA
Ändrade rutiner & alt metoder
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Aqua Reports 2017 eDNA
Transparens av eDNA-protokoll



Information: Smith-root.com, Cole-Palmer portable sampler, NINA (ROV)

Aqua Reports 2017 eDNA
Ändrade rutiner & alt metoder

Direkt-filtrering:

• Punktinsamling (olika djup)

• Kontinuerlig insamling (båt/strand & ROV)



Sterivex Merck Millipore (mindre kapslar för ca 1L)

Efter W.W. Woessner (2007) Building a compact, low-cost, and portable peristaltic sampling pump

+ Bra för mindre volymer 

+ Kloggar lätt igen >3dL

+ Billig

+ Specifikt extraktionskit (Millipore)

+ Flera studier har använt filtret

+ Bra för större volymer >20L

+ OK för poolning av prover

+ Dyr

+ Lätt att extrahera DNA

Envirochek Pall Life Sciences (större kapslar för poolade prover upp till 50L)

Aqua Reports 2017 eDNA
Filterkapslar i fält



Flödesdiagram

eDNA-metodik

Aqua Reports 2017:XX: eDNA i en droppe vatten



Aqua Reports 2017 eDNA
Transparens av eDNA-protokoll

Behov att jämföra studier:

- Stora olikheter i hela processen

- Saknas ofta detaljer och transparens i studierna

- Generalisera delar i processen (vilka är noderna)?

- Olika organismer ger olika protokoll…

Påverkar träffbilden & mängden 

påträffad målarts-DNA



Aqua Reports 2017 eDNA
Transparens av eDNA-protokoll

iBOL/Fish-BOL (plocka fram markörbibliotek för världens fiskarter – CO1…)

COST DNAqua-Net (hitta ”noderna” i eDNA-metodiken & generalisera/standardisera)

EDNA Barcodinggrupp: 27-28/11 (UMBLA /SLU barcoding laboratory)

Universitet, myndigheter, utförare och privata aktörer behöver samarbeta!

Flera grupper, bl.a. inom EU arbetar idag med att ta fram gemensamma strategier



Ny metodik …

• Ännu i utvecklingsfasen (standardiserade protokoll saknas)

• Utveckling av nya markörer (som ökar precisionen än mer)

• Lägg stor fokus vid provhantering och kontamination

• Labb-analyserna är omfattande (god infrastruktur)

• Hantera stora mängder data (sekvensering)

• ålder

• kön

• storleksfördelning 

• antal

• beståndens status…

Kvantifiering?

• Ursprung (vilka celler)?

• Hur mycket (relativt inom ett prov OK)?

• Hur nära?

• Hur gammalt?

Aqua Report 2017 eDNA
Det finns en del obesvarade frågor



eDNA för fisk, kräftor och musslor: www.slu.se/fisk-kraftor-musslor-eDNA

patrik.bohman@slu.se

TACK!


