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Abstract 

eDNA is a fast and popular method to collect information about species presence in the environment. 

eDNA is DNA that is collected from environmental samples, such as water, from DNA that is expelled 

from organisms interacting with their environment. eDNA is an effective way to find species with small 

populations and alien species. There are two ways to analyze eDNA, with high-throughput DNA 

sequencing methods and DNA metabarcoding or use of species-specific primers and PCR. In this study, 

we focus on the latter, designing species-specific primers for Burbot, Brown trout, and Atlantic Salmon, 

testing their validity in detecting eDNA of these species with functional PCR. We also evaluated eDNA 

collection methods, testing different scenarios in aquarium tanks with different number of dead and alive 

fishes. Primers and experimental setup such as use of different temperatures of the PCR reaction used in 

this study didn’t result in a functional PCR as determined by electrophoresis gel. There are some 

problems with the design of the PCR methods for eDNA since the purpose is to design methods that can 

identify certain species. However, future development of eDNA methods will probably include 

sequencing and not detection of PCR product sizes. eDNA methods will complete traditional trapping 

methods like net and electrofishing, but not replace them. 

 

Sammanfattning 

eDNA är en snabb och populär metod för att samla information om arters abundans i miljön. eDNA är 

DNA taget från miljö prover, så som vatten, från DNA som frigörs från organismer som intrigerar med 

deras miljön. eDNA är ett effektivt sätt att hitta arter med små populationer och främmande arter. De 

finns två olika sätt att analysera eDNA, med DNA-sekvenseringsmetoder med hög genomströmning och 

DNA-metabarkodning eller användning av artspecifika primrar och PCR. I denna studie fokuserade vi 

på den senare, designade artspecifika primers för lake, lax och öring, testa deras validitet vid detektering 

av eDNA hos dessa arter med funktionell PCR. Vi utvärderade också eDNA-insamlingsmetoder, testa 

olika scenarier i akvarietankar med olika antal döda och levande fiskar. Primers och experimentell 

uppställning, såsom användning av olika temperaturer för PCR-reaktionen som användes i denna studie, 

resulterade inte i en funktionell PCR såsom bestämd av elektroforesgel. Det finns några problem med 

utformningen av PCR-metoderna för eDNA, eftersom syftet är att utforma metoder som kan identifiera 

vissa arter. Emellertid kommer framtida utveckling av eDNA-metoder troligtvis att inkludera 

sekvensering och inte detektering av PCR-produktstorlekar. eDNA-metoder kommer att komplettera 

traditionella fångstmetoder som nät- och elektrofiske, men inte ersätta dem.  



 

Inledning 

Att ha kunskap om arters utbredning och abundans i ett ekosystem är viktigt för att kunna studera hur 

populationer förändras. Om populationer minskar så behöver man identifiera de faktorer som gör att 

arten minskar i antal och implementera nödvändiga åtgärder för att förhindra att populationer (arten) 

utrotas. Även arter vars populationer som det går bra för är relevanta att övervaka för att man snabbt kan 

se om de börjar minska. På så viss kan man snabbt ta fram åtgärder för att förhindra en minskning. Det 

finns flera olika sätt att mäta artförekomst och abundans i olika ekosystem. I akvatiska ekosystem kan 

man mäta närvaron av arter med hjälp av metoder som elfiske, nät och fällor. De två sistnämnda 

begränsas av att de är passiva fångstmetoder vilka mäter artförekomst på en specifik plats. Den 

förstnämnda är en aktiv fångstmetod, vilken är beroende av utförarens fångsteffektivitet. En ny metod att 

mäta förekomst av arter i akvatiska ekosystem, som kan utföras både aktivt och passivt, är att analysera 

förekomsten av DNA i vattenprover (Eng. enviromental DNA, eDNA).  

Arter kan spåras i akvatiska miljöer eftersom alla organismer utsöndrar DNA. Detta gör att det går att 

detektera en viss organisms DNA i miljön den vistas i. eDNA är ett bra sätt att kartlägga förekomsten av 

arter med små populationer (Stoeckle m.fl., 2017), men det är även en effektiv metod för att snabbt 

kunna lokalisera invasiva arter i naturen (Jerde m.fl., 2011). Till skillnad från traditionella metoder som 

el- och nätfiske är eDNA inte en destruktiv metod, det vill säga man påverkar/ skadar inte individerna 

man undersöker. eDNA detekterar dessutom arter med högre precision än traditionella metoder, 

eftersom DNA återfinns i vattnet även om endast enstaka individer förekommer på provtagningsplatsen 

(Beja-Pereira m.fl., 2009). Man har dessutom lyckats utvinna DNA som härrör från organismer i såväl 

jord, vatten och luft (Deiner m.fl., 2017). eDNA är främst en kvalitativ metod, men arbete pågår med 

kvantitativa analysmetoder. eDNA är fortfarande en förhållandevis dyr metod för att studera 

artförekomst jämfört med traditionella metoder som de nämnts ovan (Hinlo m.fl., 2017). Traditionella 

fångstmetoder tar dock mycket mer arbetskraft i anspråk till exempel vid utsättning, upptagning och 

vittjning av nät och fällor, vilket sannolikt innebär att kostnaderna för att traditionella fångstmetoder och 

eDNA är jämförbara. 

Användandet av eDNA för att beskriva artförekomst genomgår för närvarande en mängd olika tester, 

t.ex. har flera forskare undersökt vilka metoder som är bäst att använda vid framtagning och förvaring av 

eDNA från akvatisk miljö (Hinlo m.fl., 2017, Evans & Lamberti, 2018, Spens m.fl., 2017).  Buxton 

(m.fl., 2017) har undersökt hur eDNA påverkas av olika bottensubstrat och såg t.ex. att det är möjligt att 

detektera eDNA under en längre period i lera än i andra mer grovkorniga substrat. Det var även lättare 

att spåra DNA i bottensediment än i ytan, då DNA är mer koncentrerat i botten (Turner m.fl., 2015). 

Forskare har även undersökt andra miljöfaktorer, exempelvis hur rinnande vatten påverkar mängden 

eDNA och under hur lång tid efter att individen försvunnit som det går att detektera DNA i rinnande 

vattnen (Jane m.fl., 2015). Vidare har Stoeckle (m.fl., 2017) har undersökt hur detektionen av DNA i 

akvarier påverkas av förekomst respektive avsaknad av bottensediment kombinerat med och utan 

strömmande vatten. Av min vetskap saknas det studier som har konstruerat primers som funkar till lake 

och testat hur känsliga primern är. För att jämföra känsligheten av lake primer användes även egen 

konstruerade primers till lax och öring 

Det finns två olika sätt att analysera eDNA, DNA-sträckkodning (Eng. DNA-barcoding) och primers. 

DNA-barcoding är en metod där man använder en utvald genetisk markör i en arts DNA. Primers är en 

kort DNA-sekvens som kan kopplas ihop med den sekvens man letar efter. Till exempel letar man efter 

en DNA-sekvens som har AGT GTT så binder en primer med TCA CAA till den sekvensen. På så vis 

kan man med någon av de två metoderna se att det DNA-prov man har matchar en vis arts DNA. Anglès 



d’Auriac (2016) konstruerade egna primers som kunde skilja de två närbesläktade arterna lax (Salmo 

salar) och öring (Salmo trutta). Syftet med denna studie är att undersöka fem olika egenkonstruerade 

primers, två till lake (Lota lota), två till öring och en till lax, fungerar med DNA från fiskarna och hur 

känsliga primerserna är. Även om provtagningsmetod är ett effektivt/funktionellt sätt att samla in DNA 

för analys. 

 

2. Material och metoder 

2.1 Experimentell design och provtagning  

Experimentet utfördes på Karlstads universitet, Sverige. För experimentet användes ettårig öring från 

odlingen Gammelkroppa lax utanför Filipstad. Laken fångades vid isfiske med mjärdar i Klarälvens 

mynning i Värnen (Värmland, Sverige, 59°21.911'N 13°33.065'E). Hantering av fisk utfördes under 

övervakning av Rachel Bowes, Karlstads universitet  har etiskt tillstånd från Göteborgs djurförsöksetiska 

nämnd Dnr 88-2013.  Fem 120 l akvarium rengjordes med diskmedel (Skona, svanmärkt) och 70% 

etanol. Akvarierna fylldes därefter med filtrerat vatten till ungefär tre fjärdedelar för att undvika att 

öringarna hoppade ur. För att minska risken ytterligare att fiskarna hoppade ur försågs även akvarierna 

med täckglas. En salttablett (Axal pro) användes för att öka konduktiviteten i vattnet och 15 ml Sodium 

hydrogencarbonate (Sigma-Aldrich) tillsattes för att förbättra vattnets pH värde. Vattenpumpar (Eheim 

2217, www.akvarieshoppen.se) för syretillförsel och vattenkylare (Tank chiller line TK 2000 & Teco 

RA 680, S.rI. Ravenna-Italien), användes för att hålla konstant temperatur i akvarierna (10°C). 

Vattenpumpar, kylare och akvarier sammankopplades med PVC-slangar. Ljuset kontrollerades av en 

timer som gav 12 timmar ljus och 12 timmar mörker. Fiskarna tilldelades föda var sjunde dag vilket inte 

sammanföll med undersökningens 24 timmar då fiskarna var i akvarierna. Vattenprover togs innan 

fiskarna var i akvarierna, t0. Efter 24 timmar avlägsnades fiskarna ur akvarierna och vattenprov togs 

(t24). Därefter togs vattenprover (t48) och (t96) timmar efter t0 (figur 1). 

 

Figur 1. Illustration av experimentens förlopp i ett akvarium. Från vänster, isättning av laxfisk (tid 0:00). Laxfisken frisläpper dubbelhelix 

vilket gör att koncentrationen av DNA ökar till fisken tas upp (tid 2:00). Varefter koncentrationen av DNA successivt minskar och 

experimentet avslutas (tid 4:00). 

 

Tidsintervallet följer Stoeckle m.fl., 2017, men med t0 innan fisk stoppats i akvarierna och bara 96 

timmar efter t0. För öring användes ett akvarium med hög densitet med 3 individer på 25 g totalt och ett 

akvarium med låg densitet, 1 individ (10,5 g) (tabell 1). För lake användes ett akvarium med hög 

densitet med 3 individer (870 g) och ett med låg densitet med 1 individ (290 g). Ett akvarium med död 

öring och ett akvarium med död lake användes för att se hur känsliga primerserna är för döda fiskar. Ett 

http://www.akvarieshoppen.se/


akvarium utan fisk i användes som kontroll. Samtliga akvarier saknade bottensubstrat. 

Levervävnadsprover togs från lake och öring och muskelvävnadsprov från lax togs. 

 

Tabell 1. Illustration av hur experimentet gick till väga för att testa DNA-primers för öring- och lakeprover av fiskarna, samt hur fiskarna 

var fördelade i akvarierna. Vitfärgade celler visar de prover som togs för att testa om primers. Grönfärgade celler var de eDNA-prover 

som togs från akvarierna och orangefärgade celler var de prover som uteblev på grund av att två av tre lakar dog.  

Öring (Lax) Lake 

Primers test 

Öring muskelvävnad (positiv kontroll) Lake muskelvävnad (positiv kontroll) 

Avjoniserat vatten (negativ kontroll) Avjoniserat vatten (negativ kontroll) 

Lake muskelvävnad (negativ kontroll) Öring muskelvävnad (negativ kontroll) 

Lax muskelvävnad (positiv kontroll)  

Labb experimental uppställning 

Låg densitet (1 individer) Låg densitet (1 individer) 

Hög densitet (3 individer) Hög densitet (3 individer) 

Död fisk (3 individer) Död fisk (1 individ) 

 

2.2 Filtration och DNA extraktion 

Två vattenprover togs per akvarium och filtrerades 3 gånger genom ett MO BIO Laboratories filter 0.45 

µl. Från respektive filter extraherades DNA med DNeasy PowerWater Kit (Qiagen, Hilden, Tyskland). 

Extraktion av muskel- och levervävnad utfördes med hjälp DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen, Hilden, 

Tyskland). 

 

2.3 Bestämning av DNA-koncentrationer 

En bestämning av den totala koncentrationen av framrenat DNA från tre av vävnadsproven samt från 21 

prover av framrenat DNA från vattenproverna gjordes i en nanodropp (Infinite M200 Pro, Tecan) vid 

260 och 280nm. Vid 260nm mäts nukleinsyra (DNA) och vid 280nm mäts protein. Beräkningen av 

renheten på provet gjordes genom att beräkna kvoten mellan koncentrationerna (260/280 nm). 

2.4 Primer-design, PCR känslighet och primerspecificitet 

Primers till lake, lax och öring designades med hjälp av National Center for Biotechnology Information 

Search database (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) (tabell 2). 

 

Tabell 2. Designade primers från National Center for Biotechnology Information Search database (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

 

Till varje PCR (polymerase chain reaction) reaktion på en totalvolym av 12 μl tillsattes 6 µl Syber 

Greenx2 (Qiagen, Hilden, Tyskland), 100 nM primer forward och reverse, 2 µl framrenat DNA. PCR-

eppendorfrören placerades i en qPCRmaskin (Step one plus quantitative PCR system, Applied 

Biosystem) med olika temperaturer. Metoden inleds med 95oC i 15 minuter, därefter upprepas av tre 

Primer Forward Reverse Baspar

Öring (cytochrome b) 5’-TGG TCC TTA TAG TCG TCC CCA-3’ 5’-AAT TGG GTG AGT GGG CGA AA-3’ 73

Öring (mtDNA coi) 5’-CTG CCT GTC TTC GTA TCA GTGT-3’ 5’-CTT TCT GAC ACA ACG AAA GTGA-3’ 92

Lake (mtDNA coi, a) 5’-AGA ACT CTA GGC CAT CCT GGT-3’ 5’-AGA CCT AAC ACC AGC ACA ATG-3’ 72

Lake (mtDNA coi, b) 5’-GCT TTG TGG ATA TAG GTT GCGG-3’ 5’-ACC AGG ATG GCC TAG AGT TC-3’ 71

Lax (mtDNA coi) 5’-CGC CCT AAG TCT CTT GAT TCG A-3’ 5’-CGT TAT AAA TTT GGT CAT CTC CCA GA-3’ 74

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


olika temperaturer 35 gånger; första temperaturen denaturerar DNA´t vid 95° i 15 sekunder, 

därefter  sänks temperaturen i 15 sekunder (denna temperatur kallas annealing temperatur och är den 

mest kritiska för PCR reaktioner här testades vid olika tillfällen följande temperaturer 54°, 55°, 56°, 57°, 

58°, 59°, 60°. annealingtemperaturen följs av det tredje och sista steget på 72° i 30 sekunder. Vid 

försöket med 60°C annealing kördes PCR reaktionen i en total volym på 24μl 

2.5 Gelelektrofores 

PCR produkterna analyserades på en 2% agarosgel i elektroforesapparaten (Minicell primo EC320) 

1xTAE buffert. För att underlätta applicering på gel blandades ca 1/5 volym loading dye med PCR 

produkten respektive molekylviktsmarkör (10528552001, 0.12-21.1 tusen bp och N3234G (N3234S, 50-

766 bp). Elektroforesen kördes med strömkällan (VWR, Power Source 300V) på 120V i 40 minuter. 

Gelen färgades i 0.05% metylenblått i 30 minuter för att visulalisera banden, för att få bort 

bakgrundsfärg tvättades gelen i avjoniserat vatten över natten. 

2.6 Statistiska teser 

Tvåvägs t-test med olika varians användes som statistiskanalys för att jämföra första och andra filtration 

mellan vattenproverna. För att se om det skiljde något mellan första och andra filtrationen av samma 

vattenprov. Alla statistiska beräkningar gjordes i Microsoft Excel 2016. 

 

Resultat 

Samtliga PCR produkter, oavsett om de körts i den vanliga PCR maskinen eller i qPCR maskinen 

analyserades på en agarosgel men inga PCR produkter kunde detekteras (figur 2). Infärgningsmetoden 

med metylenblått som användes i den här studien är en relativt okänslig metod jämfört med den 

cancerogena substansen EtBr som brukar användas tillsammans med UV-ljus för att visualisera PCR 

produkter. Detta är troligen anledningen till att även molekylviktsmarkörernas band som kan ses på 

gelen är ganska svaga (figur 2). Koncentrationerna på vattenproverna mättes i en nanodropp och i de 

flesta fall minskar mängden DNA-koncentration i proverna med tiden (ju längre från t0 proverna togs; 

tabell 3). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan DNA-koncentration från första och andra 

filtrationen av död öring (t-test, t= -0,14, fg = 4, p = 0,90). Inte heller proverna från den höga densiteten 

av öring gav någon signifikant skillnad mellan första och andra filtration (t-test, t = 0,12, fg = 4, p= 

0,91). Inte heller för första och andra filtration av låg densitet av öring gav någon signifikant skillnad (t-

test, t = 0,18, fg = 4, p= 0,86). Mellan alla första och andra filtration utom död lake gav ingen signifikant 

skillnad (t-test, t =0,05, fg = 16, p = 0,96). Ratio anger hur rent proverna är och 2 är optimum. Alla 

värden ligger runt 2 utom HD,t96,1 och LD,t48,2 som angavs ha oändlighet (Eng. Infinity). 



 

Figur 2. Illustration av en av geléerna från gelelektroforesen. Kammare från vänster, 2st tom, 8st DNA prover, 10528552001, N3234G, 

och 1st tom. Rött streck (lodrätt) markerar vart molekylärvikten befinner sig i gelén. 21100bp – 50bp indikerar hur långt molekylärvikterna 

har vandrat i gelén. 

 

Tabell 3. Resultat av hur mängden DNA koncentrationen (ng/µl) i vattenproverna minskar med tiden i akvarierna. Vävnadsprover 

illustrerar mängden DNA koncentrationen när den inte är spädd. Ratio anger hur rena proverna är. Filtrering anger om det är första (1) 

eller andra (2) gången vattenprovet filtrerats.  

Prov Tid efter t0 Art och status Filtrering ng/µl Ratio 

DL,t24,1 24 Död Lake 1 5,00 2,08 

DL,t48,1 48 Död Lake 1 9,20 2,09 

DL,t96,1 96 Död Lake 1 1,30 2,60 

DÖ,t24,1 24 Död Öring 1 11,10 2,02 

DÖ,t48,1 48 Död Öring 1 2,00 2,22 

DÖ,t96,1 96 Död Öring 1 0,80 1,60 

DÖ,t24,2 24 Död Öring 2 14,40 2,06 

DÖ,t48,2 48 Död Öring 2 1,80 2,25 

DÖ,t96,2 96 Död Öring 2 0 1,60 

HD,t24,1 24 Hög Densitet 1 2,30 1,77 

HD,t48,1 48 Hög Densitet 1 2,90 1,93 

HD,t96,1 96 Hög Densitet 1 0,40 0 

HD,t24,2 24 Hög Densitet 2 2,70 2,08 

HD,t48,2 48 Hög Densitet 2 2,50 2,27 

HD,t96,2 96 Hög Densitet 2 0 0,75 

LD,t24,1 24 Låg Densitet 1 10,00 1,96 

LD,t48,1 48 Låg Densitet 1 0,80 2,00 

LD,t96,1 96 Låg Densitet 1 14,80 1,95 

LD,t24,2 24 Låg Densitet 2 8,70 2,07 

LD,t48,2 48 Låg Densitet 2 0,20 0 

LD,t96,2 96 Låg Densitet 2 13,60 2,00 

LeV - Vävnadsprov Lax - 25,50 1,87 



LxV - Vävnadsprov Lake - 181,00 2,13 

ÖgV - Vävnadsprov Öring - 86,00 2,01 

 

Diskussion 

eDNA är en snabb inventeringsmetod som kan inkluderar alla organismer i en akvatisk miljö och 

kostnaden är jämförbar med traditionella fångstmetoder, som t.ex. fiske med nät, fällor och elfiske. 

eDNA är i nuläget främst en kvalitativ metod vilket gör att den inte fullständigt kommer att kunna 

ersätta de traditionella fångstmetoderna, men metoderna kompletterar varandra och användning av flera 

av dem kan ge bättre kunskap om arters utbredning och abundans. Vid kvalitativa inventeringar kommer 

sannolikt eDNA att vara att föredra över de traditionella fångstmetoderna. Till exempel kunde Hellström 

& Spens (2017) se att ett eDNA prov detekterade 20 olika arter i ett vattendrag medan 28 år av elfiske 

bara hade fått fram 10 arter i samma vatten. 

Att inte qPCR gav något resultat kan bero på att temperaturerna (54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 59°) var fel för 

de primers som användes eller att primer designen inte var optimal. För lax-primerparet som var 

designat av en annan forskargrupp (Atkinson m.fl., 2017) användes en sond för att ytterligare öka 

känsligheten hos primerna vilket kan tyda på att det aktuella primerparet Atkinson m.fl. (2017) använde 

inte heller hade en optimal funktion. För att mäta känsligheten hos valda primers placerades döda fiskar i 

akvarier, eftersom döda diskar inte frisläpper lika mycket DNA som levande fiskar. Testet gav inte 

utslag trots att jag använde samma primers som Atkinson (m.fl., 2017). En möjlig förklaring är att de 

använde sig av en DNA-sond (Eng. DNA probe), vilket är en enkelsträngad märkt DNA-sekvens som 

binder i området mellan forward och reverse primern. Med hjälp av en sond ökar man både metodens 

noggrannhet och känslighet. Det är väldigt få forskare som använder egenkonstruerade primers utan att 

använda sond vid mätning av DNA i akvatiska miljöer. Några av de forskare som tagit fram egna 

primers och kört med sond när de tagit eDNA i akvatiska miljöer är Anglès d’Auriac (2016), Buxton 

m.fl. (2017), Thomsen m.fl. (2012). Vanligast är dock att skicka iväg proverna till ett laboratorium där 

DNA-barcoding av alla organismers DNA i vattenprovet sker. Sådana laboratorium är specialbyggda för 

framtagning av akvatiska eDNA och molekylärbiologiska tekniker är tränade i extrahering av eDNA 

(Hellström & Spens, 2017). Detta skiljer sig mot laboratoriet som användes i denna studie. Mina resultat 

visar att det är att föredra att skicka eDNA prover till laboratorium där DNA-barcoding används vid 

analys. 

Att HD,t96,1 och LD,t48,2 anger oändlighet som ratio beror på att jag inte hade ett värde på 280nm för 

protein. Mätningar av väldigt låga koncentrationer i nanodroppen ger inte helt tillförlitliga mätvärden. 

Nanodroppen mäter koncentrationen DNA i vattnet, vilket göra att det kan vara DNA från till exempel 

bakterier, svampar eller jag som kontaminerat proverna. Det förklarar ändå inte varför LD,t96 proverna 

ökade i värde. Med mätbart DNA i vattenproverna så funkade vår insamlingsmetod av vatten från 

akvarierna. Vattenproverna skulle därför funkat att köra i PCR och gett ett likande resultat som Stoeckle 

m.fl., 2017 fick i sitt resultat. Att det inte finns någon signifikant skillnad mellan första och andra 

filtrationen av vattenprover var väntat och så även att koncentrationen av DNA minskar med tiden. Om 

mer tid hade funnit hade gelén färgats in med ethidiumbromid som behöver belysas med UV ljus för att 

ge synbart resultat. Methylenblått ger en väldigt mörk färg på gelén vilket gör det svårt att se lätta DNA 

sekvenser.  

Ifall PCR hade givit ett synligt resultat i elektrofores gelen hade man kunnat jämföra fösta och andra 

filtration och vara säker på att det är fiskarnas DNA man jämför. Om alla lakarna levt så hade man 

kunnat jämföra mellan fiskarterna om det är någon skillnad i hur snabbt DNA minskar i akvarierna. Då 

skulle man kunna få reda på om fiskar med olika levnadssätt är detekterbara olika länge. Kommande 



studier skulle kunna göra samma experiment men använda sig av sond för att se om man kan få ett 

resultat på primerna som användes i denna studie. Då sond ökar metodens noggrannhet och känslighet så 

skulle det öka chansen att primerserna ger ett resultat. Vid infärgning av gelelektroforesens gel så är det 

antagligen lättare att se DNA sekvenserna med hjälp av ethidiumbromid istället. Insamlingsmetoden av 

vattenprover kan ske på samma vis som i denna metod då det gick att mäta DNA i nanodroppen. 
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