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eDNA projekt

• ePIKE pågår 2019-2021(2)

• eDNA för att övervaka gädda
förekomst i Sverige

• Utvärdera användbarhet av eDNA

• Kvantifiering av en art (qPCR)

• Akvarium – dammar– naturvatten

Källa:
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskning1/ekosystem/epike/

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskning1/ekosystem/epike/


eDNA har många fördelar…

• Precis artbestämning (artnivå: yngel, ägg, kryptiska arter…)

• Sällsynta och invasiva arter (upptäcker små mängder DNA)

• Kostnadseffektiva & omfattande inventeringar
• Icke-förstörande
• Bra för svårinventerade och känsliga miljöer



… men är inte utan nackdelar

• Mäter inte beståndsparametrar (storlek, ålder, kön, hälsostatus…)

• Andel analyserad DNA ≠ biomassa

• Ursprung och transport relativt okänd

• Skiljer inte på levande & dött

• Svarar ofta på helt andra frågor än traditionella metoder

• Ser inte skillnad på hybrider eller genetisk variation 

• Det saknas ännu standarder…



Källa: 
Evans, NT. & Lamberti, T.A. (2018) Freshwater fisheries assessment using environmental DNA: A primer on the method, its 
potential, and shortcomings as a conservation tool. Fisheries Research 197: 60–66, doi: 10.1016/j.fishres.2017.09.013.

eDNA-flödet
Traditionell MÖ



Det finns bias i alla metoder

Källor: 
• Oliveira, A.G. et al (2014) Implications of using a variety of fishing strategies and sampling techniques across different biotopes to determine fish species 

composition and diversity. Nat. Conservacao: 12(2):112–117.
• Thomsen, P.F. et al (2012) Detection of a Diverse Marine Fish Fauna Using Environmental DNA from Seawater Samples. Plos One e41732: 7(8): 1-9

• Olika metoder selekterar olika beroende på art/storlek/ålder (var när hur)
• FRÅGA: Är genetiska metoder mer universella för att fånga fisk?

Primer bias… negativa fel… ofullst detektion



Hur ställer vi rätt frågor?

Källa: 
• Bohman, P (2018) eDNA i en droppe vatten. Vattenprovtagning av DNA från fisk, kräftor och musslor – en 

kunskapssammanställning. Aqua reports 2018:18 (184 s).

Vad är det egentligen vi vill veta?

1. Identifiera en känd art (ja/nej)

2. Identifiera en okänd art (ja/nej)

3. Identifiera flera arter (ja/nej)

4. Bedöma spridningstryck för en invasiv art (kvantitativ abundans)

5. Biodiversitet för flera arter (relativ abundans)

6. Biodiversitet för flera arter (kvantitativ abundans)

SvårighetFråga



Vilken eDNA-metodik ska vi använda?

Källa: 
• Bohman, P (2018) eDNA i en droppe vatten. Vattenprovtagning av DNA från fisk, kräftor och musslor – en 

kunskapssammanställning. Aqua reports 2018:18 (184 s).

Hur ställer vi rätt frågor?



• Bestämd dig för vad du egentligen är ute efter (vilken är din 
vetenskapliga fråga)?

• Känn till metodernas för- & nackdelar

• Det finns ingen ”gyllene” metod (alla metoder har bias!)

• Metoder kan kombineras, som ger en större vinst (eDNA är 
fortfarande ett komplement till andra metoder och INTE en ersättning 
för dem)

• ”Skit in, skit ut”: hur tolkar vi detta?

• Kunskapslucka när det gäller att validera provtagningsdesign

• Dickie: 95% undermålig provtagning (n=75) eller misslyckades 
med att ge tillräckligt med info

Hur ställer vi rätt frågor?

Source:
Dickie, et al (2018) Towards robust and repeatable sampling methods in eDNA-based studies. Mol Ecol Resour. 2018;18:940–952



• eDNA-metoder för fisk kan delvis standardiseras. MEN 
vissa delar måste vara flexibla:

• Snabb teknisk utveckling (standardiseringar föråldras…)

• Många lyckade försök med många olika metoder

• Den största variationen av resultat beror troligen på dina 
biologiska prover (provtagningsdesign: hur, var, när, hur 
många etc)

• Vi behöver en bättre transparens då eDNA- resultat 
rapporteras i biodiversitetsstudier

Hur ställer vi rätt frågor?



Källor:
• Ficetola, GF. et al (2016) How to limit false positives in environmental DNA and metabarcoding? Mol. Ecol. Resour. 16: 604–607.
• Bustin, SA. et al (2009) The MIQE Guidelines: Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments. Clinical Chemistry 55(4): 

611–622.
• Goldberg, C.S. et al (2016) Critical considerations for the application of eDNA methods to detect aquatic species. Methods in Ecology and Evolution 

7:1299–1307, doi: 10.1111/2041-210X.12595.

Validering & rapportering



Sources:
• Wakefield AJ. et al. (1998) Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet. 351:637–41.
• Wilcox, T.M. et al (2018) Comment: The Importance of Sound Methodology in Environmental DNA Sampling. North American Journal of Fisheries 

Management, Februari, doi: 10.1002/nafm.10055 
• Taberlet, P. et al (2018) Environmental DNA for biodiversity and monitoring. Oxford university press ISBN: 978-0-19-876722-0. 253 s. 

När allt går åt skogen… vi följer inte guidelines eller tolkar resultat felaktigt!

Validering & rapportering



TACK!
patrik.bohman@slu.se
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