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• Invasiva arter – hur kommer dom hit

• Övervakning hamnar/farleder

• Hur upptäcker vi dom

• Jämförelse traditionella/DNA baserade metoder: två 

angreppssätt

• Utmaningar

• Andra arter – även rödlistade arter
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Främmanda/invasiva arter

Vandrarmussla  (1989-2000 1 miljard USD)

• Påverkan på lokala ekosystem/biologisk mångfald

• Ekonomiska konsekvenser

• Hälsa



Akvatiska Invasiva Arter (AIS) – hur

kommer dom hit

Fartygstrafik - påväxt



Fartygstrafik - barlastvatten

Akvatiska Invasiva Arter (AIS) – hur

kommer dom hit



Det beräknas att 3-4000 (eller fler) olika arter på det här sättet

transporteras mellan hamanr, länder och kontinenter, på det här

sättet varje dag. Vissa arter kan överleva flera månader i tankar



Exempel – kommit hit med barlastvatten? 

Kinesisk ullhandskrabba



Exempel – kommit hit med barlastvatten? 

Blåskrabba



IMO International Convention for the Control and 

Management of Ships´ Ballast Water and Sediments (BWM) 

syftar till att förhindra spridning av skadliga vattenlevande organismer från 

en region till en annan genom att fastställa standarder och förfaranden för 

hantering och kontroll av fartygs barlastvattenoch sediment

Trädde i kraft 8 september 2017
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Övervakning av invasiva arter i hamnar och

farleder

• Ansökan om undantag från att rena/behandla barlastvatten

• Övervaka hur främmande/invasiva arter sprider sig

• Program för övervakning av främmande/invasiva arter I 

hamnar och farleder (från 2018)



• Rörlig epifauna

• Plankton 

• Påväxtorganismer

• Mjukbottenlevande makrofauna/flora

Protokoll ”Metoder för övervakning av 

främmande arter”

” Vid övervakning och identifiering av främmande arter är det av största

vikt att proven bestäms med högsta möjliga taxonomiska upplösning. 

Detta nås genom nationella taxonomiska experter. Framöver förmodas

även DNA-baserade metoder (…) användas för artbestämning framför allt 

av larvstadier.”



Övervakning – traditionell/manuell:DNA baserad

identifiering



Övervakning – traditionell/manuell identifiering av arter

Lista med arter, inklusive främmande/invasiva



Problem – marin miljö

• Stor diversitet på art- och fylum-nivå

• Få experter, ingen på alla grupper 

• Juveniler och plankton svåra att bestämma

• Invasiva arter ovanliga, okända 

Pseudocaranx dentex

Trachurus novaezelandiae



Övervakning – DNA baserad identifiering av arter

• Hanterar alla livsstadier

• Krävs taxonomisk expertis enbart när 

referensbiblioteken byggs upp 

• Inte beroende av kompletta exemplar av 

djur/växter



DNA baserad identifiering av arter – två exempel

1. DNA från filtererat vatten

2. Letar efter en (eller flera) 

målarter 

3. Artspecifika primers/prober

4. ddPCR eller qPCR

5. Resultat: arten/arterna 

finns/finns inte

1. DNA från hela provet, ingen 

sortering

2. Generella primers

3. Sekvensering 

4. Bioinformatik – matchning mot 

databaser

5. Resultat: lista på arter (eller 

OTUs) inklusive invasiva 

eDNA – målarter bulk metabarcoding

jfr eDNA metabarcoding



eDNA och övervakning av invasiva arter

Pilot studie i Göteborgs Hamn – kan vi upptäcka/påvisa en invasiv 

fisk-art med eDNA? 

Svartmunnad smörbult

Neogobius melanostomus



Provtagning: fyra lokaler 2 x 2 prov/lokal



Metoder/resultat

Metoder

• Sterivex filter

• Dneasy PowerWater Sterivex Kit

• ddPCR

• Positiv kontroll (vävnad)

Resultat

• Positivt svar från alla fyra lokaler (från svagt till starkt)



Övervakning av

främmande/invasiva arter

i ett hamnområde – en 

jämförelse



Port surveys - traditional/manual VS DNA based 

identification. A comparison

• Prover i enlighet med HaV´s protokoll från

9 stationer

• Parallella prover. Ett för manuell

identifiering, ett för DNA 

• Bulk meta-barcoding

Provtagningen och den manuella/traditionella identifieringen av arter utfördes av Marine 

Monitoring AB. DNA analysen utfördes av SeAnalytics AB



Resultat:   traditionell - DNA-baserad

# identifierade arter gemensamt = 20 



Slutsatser

• Mer fokus på plankton?

• Högre sannolikhet för tidig upptäckt

• Plankton svåra att bestämma



Slutsatser/förslag

• Metabarcoding och mer fokus på plankton när det gäller allmän 

övervakning av invasiva arter i hamnar och farleder ökar 

sannolikheten att hitta dessa arter i ett tidigt stadium

• eDNA kan fungera för vissa målarter



Utmaningar/frågeställningar

För metabarcoding

• Referensbibliotek (om begränsat till 

HELCOM-OSPAR, unionslistan – möjligt)

För eDNA

• Primer design: konfirmation och positiv 

kontroll

• Falska positiva

• Hur långt ifrån, hur länge?



Andra arter av intresse



Andra arter av intresse

Vandrarmussla (zebramussla)



Inte bara främmande arter – rödlistade/hotade arter

Flodpärlmussla
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