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Slutrapport 

Anden generations eDNA analyser: Automatiseret realtids analyse af eDNA i 

havet ved hjælpe af ’ESP’ (Environmental Sample Processor) 

 

Formål med projekt 

Formålet med projektet var at anvende og evaluere et unikt automatiseret undervands laboratorium, 

en såkaldt ’ESP’ (Environmental Sample Processor), til at foretage in situ eDNA analyser i havet 

omkring Danmark, samt evaluere potentialet for at bruge ESP’en til overvågning og forvaltning af en 

række sjældne, truede, invasive og nøgle-arter. 

 

Baggrund  

Analyse af eDNA (environmental DNA) er i gang med at revolutionere vores tilgang til indsamling af 

data til naturforvaltning og metoden er i en rivende teknisk udvikling. Princippet er at opsamle og 

oprense DNA fra miljø-prøver – f.eks. fra vand, luft eller jord, der så giver et øjebliksbillede af hvilke 

organismer, der har været til stede i området. Eksempelvis har metoden med succes været anvendt 

til at identificere forekomsten af invasive, sjældne eller truede vandlevende dyr via analyse af 

vandprøver indsamlet i søer. eDNA baseret monitering har en række fordele fremfor traditionel 

monitering. 1) Metoden er sensitiv, så man behøver ikke observere/fange den art man vil monitere. 

2) Den kræver ikke ekspertviden i forhold til artskendskab hos de personer der indsamler prøverne, 

så alle kan i princippet samle ind. 3) Den er ikke destruktiv og gør derfor ingen skade, hverken på de 

arter man vil monitere eller andre arter. 4) Den er meget omkostningseffektiv, hvilket betyder man 

får meget monitering for pengene. Der er dog også nogle ulemper ved metoden. Den er generelt ikke 

kvantitativ, så man kan ikke udlede hvor mange individer der er i området, ej heller hvor store eller 

hvor gamle de er. Derfor kan eDNA ikke fuldt erstatte traditionel monitering, men bør kombineres 

med den nuværende naturovervågning.  

 

eDNA analyser i havet 

Der er store perspektiver i at anvende eDNA analyser til monitering af organismer i havet. Metoden 

kan bruges til hurtigt at få overblik over, hvilke arter der findes i et givet marint økosystem, samt til at 

monitere forekomsten af sjældne/truede, invasive og nøglearter, der er vigtige for økosystemets 

funktion eller er kommercielt interessante. Et vigtigt kendetegn for mange marine arter er, at de 

migrerer, det vil sige bevæger sig rundt mellem havområder, f.eks. i forhold til årstider, reproduktion 

og forekomst af føde. Dette giver store udfordringer for den traditionelle marine overvågning, men 

også for klassiske, såkaldt ’første generations eDNA analyser’ som kræver, at man manuelt indsamler 

tidsserier af vandprøver, for at detektere arternes fordeling i tid og rum. Indsamling og processering 

af høj-marine vandprøver er forbundet med store omkostninger og logistiske udfordringer, f.eks. i 

forbindelse med adgang til havgående skibe. Samtidig går der typisk lang tid fra indsamling af vand til 

analysen er afsluttet, hvilket umuliggør en lang række forvaltningstiltag. Der er derfor stort behov for 
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automatiserede ’anden generations eDNA metoder’ der kan udføre kontinuerte (realtids) analyser af 

vandets DNAindhold på stedet, så man på denne måde kan følge og forstå arternes bevægelser ind og 

ud af et område. 

ESP 

ESP’en er et ’på stedet’ undervands DNA laboratorium, 

der suger vandprøver ind, foretager 

molekylærbiologiske analyser (opformering af 

artsspecifikke DNA fragmenter via kvantitativ PCR) og 

sender resultaterne tilbage til brugeren i realtid (se Fig. 

1). ESP’en kan, afhængigt af den ønskede 

analysefrekvens, fungere autonomt i op til tre måneder. 

Udviklingen af ESP’en påbegyndtes i år 2000 af 

Monterrey Bay Research Institute (MBARI). 

Incitamentet til udviklingen var, at man havde brug for 

at monitere toksiske algeopblomstringer på den 

amerikanske vestkyst. Den daværende monitering var 

meget omkostningstung i forbindelse med anvendelse 

af skibe til indsamling af vandprøver, og samtidig var der 

et betydeligt time-lag mellem indsamling og 

analyseresultat. ESP’en repræsenterer således et 

gennemprøvet koncept, der dog aldrig har været brugt 

til analyse af eDNA. 

 

 

Overordnet beskrivelse af projektets gennemførsel 

Projektet er blevet gennemført af projektleder Professor Einar Eg Nielsen og projektkoordinatorer 

postdocs Magnus Wulf Jacobsen og Brian Klitgaard Hansen, samt laboranter fra DTU Aqua i Silkeborg. 

Projektet har siden opstarten fuldført alle de praktiske test, som var inkluderet i projektbeskrivelsen. 

Disse tests inkluderer: 1) En for-undersøgelse af ESP’ens anvendelse til eDNA analyse på fisk i ”meso-

cosmos”. 2) Undersøgelse af anvendelsen af ESP’en til at analysere migrerende arter. 3) Undersøgelse 

af ESP-baseret monitering af sjældne/truede arter. 4) Undersøgelse af brug af ESP til overvågning af 

invasive arter. Undersøgelserne blev foretaget på forskellige lokaliteter, nøje udvalgt til optimalt at 

belyse de specifikke problemstillinger for de forskellige planlagte tests (Fig. 2). Forundersøgelsen blev 

foretaget i Hirtshals Ocenarium, i Nordeuropas største saltvands akvarium, mens undersøgelserne af 

migrerende og invasive arter blev foretaget hhv. i den nordlige og sydlige del af Kattegat, og 

undersøgelsen af sjældne/truede arter blev foretaget i den vestlige del af Nordsøen. De fysiske 

forskelle, især dybden, på disse lokaliteter har udgjort en udfordring, da instrumentet skal udsættes 

på mellem 10-20 meter vand for optimal funktion. Derfor er ESP’en, alt efter dybden på 

udsætningsstedet, blevet udsat enten på bunden eller pelagisk, hvilket kun har ladet sig gøre vha. 

udvikling og indkøb af specielt designet udstyr (Fig. 3). Denne udfordring er blevet løst med succes og 

har krævet hjælp fra diverse nationale og internationale eksperter. Således står vi på nuværende 

Figur 1. Forsimplet tegning af ESP’en udsat pelagisk. 

ESP’en kan filtrere og oprense eDNA fra vandet som 

derefter kan analyseres i realtid. Resultaterne kan 

streames trådløst til en fjernbruger som yderligere 

kan fjernstyre ESP’en. 
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tidspunkt med en fuldt udstyret ESP, som kan udsættes til eDNA monitering med kort varsel overalt i 

danske farvande uanset dybde. Dette er unikt både på europæisk og globalt niveau. 

 

 

Figur 2. Oversigt over udsætningssteder og generel information omkring de fire udsætnings missioner foretaget under 

projektet. 

Vi har gennem projektet indhentet en masse essentielle erfaringer omkring klargøring og udsætning 

af ESP’en, som vi håber på at kunne bygge videre på i fremtidige projekter. Disse erfaringer inkluderer: 

1) Udvikling af molekylære detektions-systemer til ESP’en. 2) Generel forberedelse og test af 

instrumentet herunder lækagetest af undervandshuset, test af batterifunktion og strømforbrug samt 

opsætning af telekommunikation til telefon (GSM) netværket (et billede af ESP’en før indsættelse i 

undervandshuset kan ses i figur 3A). 3) Realtidsanalyse på ESPén. 4) Kortlægning af udsætningssted 

og indhentelse af tilladelser ved relevante myndigheder. 5) Praktisk udsætning og hjemtagning fra 

forskellige fartøjer i forhold til havområder. Endvidere har vi arbejdet specifikt på at optimere brugen 

af realtidsanalyse på ESP’en. Disse analyser blev oprindeligt udviklet til analyse af DNA fra alger og 

bakterier, som forekommer i meget større mængder end DNA fra fisk og marine pattedyr. Desuden 

har vi observeret hæmning af de molekylære realtidsanalyser fra stoffer forekommende i havvandet. 

Disse udfordringer har været medvirkede til at realtidsanalyserne ikke har haft det optimale omfang, 

og har haft en lavere sensitivitet end håbet. Det målrettede arbejde på disse uventede tekniske 

udfordringer har efterfølgende ledt til, at vi har optimeret analyserne til at være langt mindre sensitive 

for hæmning, og eksempelvis fik konstateret flere invasive marine arter i realtid under vores sidste 

mission, hvilket er første gang denne type analyser er anvendt til det formål. Selvom der stadigvæk er 

tekniske udfordringer at løse, er vi overbeviste om at vores pionerarbejde på området vil bane vejen 

for en helt ny og automatiseret måde at analysere eDNA på. 
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Figur 3. Billeder af ESP’en. A) I laboratoriet før indsættelse i undervandshuset, B) fastgjort til ’bottom lander’ anker til 

udsætning på bunden, 3) indsat i flydemodul (orange) til pelagisk udsætning ved dybde >20 meter. Tele-bøjen til 

kommunikation med ESP’en kan ses i forgrunden. De to batteripakker indeholdende 400 D-celle batterier findes i de to grå 

vandtætte beholdere under flydemodulet. 

 

Detaljeret beskrivelse af delprojekter, deres udførelse og resultater 

Hirtshals Ocenarium 

I starten af 2018 blev ESP’en testet i Nordsøen Ocenarium i Hirtshals. Dette akvarium indeholder en 

lang række af de marine fisk, som findes i Danmark. Akvariet er derfor et optimalt sted at teste og 

evaluere muligheden for ESPbaserede eDNA analyser i havet. ESP’en var placeret på land og 

indhentede vand fra akvariet via en pumpe (Fig. 4). I alt analyserede ESP’en eDNA fra akvariet i 51 

dage. Vandprøverne blev analyseret i realtid for tilstedeværelsen af eDNA fra fire arter; makrel 

(Scomber scombrus), rødspætte (Pleuronectes platessa), skrubbe (Platichthys flesus) og Europæisk ål 

(Anguilla anguilla), mens en såkaldt positiv kontrol, blev brugt til at visualisere om de molekylære 

analyser på ESPén forløb optimalt. Yderligere foretog ESPén filtrering og arkivering af DNA fra 

vandprøver til senere analyse i DTU Aquas konventionelle DNA laboratorium i Silkeborg. Denne vigtige 

funktion muliggjorde sammenligning af realtidsanalyserne fra ESP’en med det apparatur, som normalt 

bruges til eDNA undersøgelser (1. generation). Projektet påviste at ESP’en kan bruges til analyse af 

miljø-DNA fra fisk realtid, men også vigtigheden i at kunne gemme arkivprøver til senere analyse. Alle 

fire arter blev påvist enten direkte på ESP’en i realtid, eller ved senere analyse af arkivprøverne. Der 

var en stærk sammenhæng mellem antallet af de forskellige arter i akvariet og mængden af DNA. 

Undersøgelsen fandt yderlige forskellige mængder af eDNA i løbet af døgnet, for den mest talrige art 

makrel, hvilket muligvis skyldes deres adfærd i forhold til nat/dag. Dette viser vigtigheden at 

kombinere overvågning vha. eDNA med generel biologisk viden. Eksperimentet er publiceret i en 

videnskabelig artikel i det anerkendte tidskrift ’Scientific reports’. 
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Figur 4. ESP’en opsat ved Hirtshals Nordsø Ocenarium tanken. Vandet hentes op til ESP’en via en pumpe. Figur fra Hansen et 

al. 2020. 

 

Case studie 1: Migrerende arter 

I efteråret 2018 blev ESP’en for første gang udsat i havet for at undersøge muligheden for eDNA 

baseret overvågning af migrerende arter i havet. Hovedfokus var at undersøge muligheden for at 

moniterer migrationen af blåfinnet tun (Thunnus thynnus) og to forskellige potentielle byttefisk makrel 

(Scomber scombrus), hornfisk (Belone belone), samt rygstripet pelamide (Sarda sarda) ind og ud af 

Kattegat. Til dette formål var ESP’en udstyret med nylige udviklede DNA detektions-systemer, der 

kunne påvise tilstedeværelsen de 4 arter. ESP’en blev udsat på bunden i et specielt udviklet lander 

modul (Fig. 3B). Udsætningsstedet var et plateau på ca. 15 meters dybde lokaliseret 10 km vest for 

byen Lysekil i Sverige. Stedet blev valgt på grund af dettes beliggende – forholdsvis tæt på land, væk 

fra større sejlruter, samt tæt på steder hvor den blåfinnede tun er blevet observeret både historisk og 

over de seneste 2 år. ESP’en var klargjort til udsætning i midten af september, men kunne grundet 

dårligt vejr, først udsættes den 1 oktober. Udsætningen forløb planmæssigt og ESP’en analyserede 

løbende vandprøver fra stedet over de følgende 21 dage. Realtidsanalyserne viste tegn på hæmning 

af de molekylærbiologiske analyser og derfor svagt eller manglende realtids signal fra målarterne. Ved 

efterfølgende analyse af arkivprøverne blev DNA fra både makrel og hornfisk påvist i lav 

koncentration, hvilket viser et godt potentiale for at bruge ESP’en til monitering af migrerende arter i 

havet. Som forventet blev DNA fra makrel fundet i højere koncentration og over flere dage end 

hornfisk, hvilket stemmer fint overens med den forventede forskel i biomasse i området (Fig. 5). En 

længere sampling periode må forventes at kunne påvise migrationen af både makrel og hornfisk ind 

og ud af dansk farvand. Grunden til vi ikke fandt blåfinnet tun kan skyldes flere faktorer, men 

sandsynligvis en kombination af artens relativt sporadiske forekomst og det relativt sene vejrbestemte 

udsætningstidspunkt. Arkivprøverne fra eksperimentet forventes at blive yderligere analyseret vha. 

såkaldt meta-barcoding (se under beskrivelse af case-studie 2) for generelt at undersøge 

biodiversiteten af andre arter af benfisk, men yderligere også bruskfisk (hajer og rokker), samt marine 

pattedyr. Disse analyser er ikke en del af dette projekts oprindelige leverancer. 
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Figur 5. Antal af estimerede DNA kopier fra makrel og hornfisk i arkivprøverne indsamlet i oktober 2018.   

 

Case studie 2 - truede/sjældne arter 

Den 10 september 2019 blev ESP’en udsat på 40 meters dybde 200 km vest fra Esbjerg, tæt på Dan F 

platformen. Dette er en lokalitet hvor f.eks. marsvin og hvidnæse, samt brugde observeres 

regelmæssig, hvorfor stedet er idealt for at belyse muligheden for at bruge en ESP til at monitere 

sådanne sjældne, eller sporadisk forekommende arter i dansk farvand. I forbindelse med udsætningen 

blev ESP’en opgraderet med et specielt konstrueret flydemodul til pelagisk udsætning ved dybder over 

20 meter (Fig. 3C). Fortøjningen blev udstyret med akustisk lytteudstyr i samarbejde med forskere fra 

Aarhus Universitet, hvilket muliggjorde efterfølgende akustisk detektion af marsvin i området. På 

grund af positionen langt fra land kunne ESP’en ikke blive koblet til et GSM netværk, og derfor ikke 

styres online. Derfor blev missionen programmet i ESP’ens hukommelse før udsætningen. Uheldigvis 

stoppede ESP’en efter kun 3 dage, på grund et mekanisk problem. På daværende tidspunkt havde den 

analyseret 2 realtidsprøver og 4 arkivprøver. Det er muligt, at dette kunne være undgået, hvis 

instrumentet have været online, derfor samarbejder vi med MBARI (Monterey Bay Aquarium Reseach 

Institute, lokaliseret i Californien, USA) om en satellitbaseret kommunikationsløsning, der kan 

anvendes overalt på jordkloden. ESP’en var under missionen klargjort til at lave realtidsanalyse af 

eDNA fra marsvin (Phocoena phocoena) og fødearten hvilling (Merlangius merlangus) samt makrel 

(Scomber scombrus). Ingen af arterne blev dog påvist i det meget begrænsede antal realtidsprøver. 

Forekomst af fokusarterne brudge (haj), sildehaj, grønlandshaj, skade (rokke) og hvidnæse (delfin) 

blev undersøgt i arkivprøverne via såkaldt ’metabarcoding’ – en teknik der muliggør analyse af hele 

taxonomiske grupper ved hjælp af DNA sekventering. Det lykkedes dog ikke at påvise eDNA fra nogen 

af overstående sjældne arter med denne metode. Arterne og deres DNA forekommer med uhyre lav 

frekvens, så sandsynligheden for at detektere dem over så kort en tidsperiode er lille, og kræver at 

man er meget heldig for at fange deres DNA. Dette illustreres ved at vi heller ikke fandt DNA fra 

marsvin, som jævnligt observeres visuelt fra platformen og akustisk. Miljø-DNA fra både makrel og 

hvilling, som findes hyppigt i området, blev påvist efterfølgende ved analyse af arkivprøverne. 

Overordnet set viste eksperimentet at man kan indsamle tidsserier af eDNA data fra de mest 

afsidesliggende havområder i Danmark og at det er vanskeligt at detektere meget sjældne arter i få 
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prøver indsamlet i et kort tidsrum, hvilket igen illustrerer den potentielle store styrke af ESP’en også 

til denne type analyser, når man kan sikre langtidsdata i form af realtids-analyse og arkivprøver. 

 

Case studie 3 - invasive arter 

Den 14. Maj 2020 blev ESP’en udsat på bunden (via lander modul, se Fig. 3B, samt Fig. 6) på 13 meter 

vand nær udmundingen af Horsens fjord. Denne lokalitet blev valgt idet 3 af de 4 fokusarter har været 

observeret der tidligere. Disse inkluderer regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), som blandt andet 

findes på et havbrug tæt ved Hjarnø, Stillehavs østers (Crassostrea gigas) som kendes fra Horsens 

fjord, og Amerikansk ribbegople (Mnemiopsis leidyi), som før er blevet detekteret via eDNA i et 

tidligere studie. Den sidste art inkluderet i dette studie var sortmundet kutling (Neogobius 

melanostomus) som ikke tidligere har været påvist i området. Under missionen blev en del af 

realtidsanalyserne foretaget via tests af en ny såkaldt ’mastermix’ (reagens til detektere artsspecifikt 

DNA). Udsætningen forløb godt og ESP’en foretog 13 realtidsanalyser og tog 13 arkivprøver over 2 

uger. Både regnbueørred og Amerikansk ribbegople blev detekteret 2 gange. Det var forventet at 

regnbueørreden skulle detekteres oftere, da arten fandtes i større mængder i området. Selvom den 

var testet op til missionen viste den gamle mastermix, som anvendtes til regnbueørreden, tegn på 

hæmning, hvilket må forventes at have reduceret sensitiviteten mærkbart. De andre 3 arter blev 

analyseret med de nye testede reagenser og viste ikke samme tegn på hæmning. Dette forklarer 

fundet af Amerikansk ribbegople, hvis eDNA-spor ellers må forventes at forekomme i lavere 

koncentration end regnbueørred i området. Vandprøver fra andre områder med kendte bestande af 

sortmundet kutling og Stillehavsøsters blev efterfølgende analyseret på ESP’en i laboratoriet og med 

positivt resultat. Eksperimentet viste at eDNA fra større invasive marine organismer kan detekteres 

på ESP’en i realtid og giver samtidig løfte om en større styrke ved brug af de nye reagenser, hvilket vil 

give forbedret sensitivitet under fremtidige udsætninger. 

 

https://www.google.dk/search?sxsrf=ALeKk03MCm1k7EslRgDkShxD0h6zcOwN7g:1601289367266&q=amerikansk+ribbegople+mnemiopsis&stick=H4sIAAAAAAAAAFXIQQoCMQwAQDwsKIIHX1A8eomrp-5npC0xDW2a0iwLfsdX-DzPznH2p_MBBG7eb75fjkAw3-fyyFu--pIWiKxV6Q06KDQ2eaYazPjFKaysbclMGYf738_kguDgEpoVNzhGJO0VnTQU1m5s32n3AwQ6Gcd7AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi_jqzf04vsAhW2AxAIHRpyAC0QmxMoATAYegQICRAD
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Figur 6. Oversigt over case studiet omkring invasive arter. Kortet viser de tre områder hvorfra prøver blev analyseret. Område 

1 viser hvor ESP’en blev udsat, mens område 2 og 3 er områder hvorfra vandprøver blev indsamlet til efterfølgende analyse 

på ESPé’en i laboratoriet. Farver indikerer hvilke arter der blev detekteret i hvilke områder. 

 

Perspektivering 

Under projektet har en stor del af arbejdsopgaven bestået i at arbejde med tekniske udfordringer og 

løsninger. Dette var forventeligt, idet det var en del af det beskrevne projekt, da instrumentet ikke er 

en færdig kommerciel ’plug and play’ model gennemtestet til eDNA analyse. Erfaringerne med løsning 

af de tekniske udfordringer har dog ikke været negative, men banet vejen for optimering af 

instrumentet og arbejdsgange. I dag står vi, som de eneste i Europa, med en teknisk velfungerende og 

robust ESP og med unik praktisk erfaring i at anvende ESP’en til eDNA analyse. Det er vores håb, at vi 

kan udbygge denne erfaring ift. mere rutinemæssig anvendelse af ESP’en i den marine monitering af 

biodiversitet i havet. 

Gennem projektet er der indsamlet detaljeret praktisk erfaring i alle faser omkring brugen af en ESP 

til analyse af eDNA i havet. Vores undersøgelse viser at ESP’en kan optimeres til at foretage 

realtidsanalyser af større marine organismer, og viser yderligere et stort potentiale for at indsamle 

tidsserier af eDNA til analyse i laboratoriet. Begge disse teknikker dækker unikke analysemetoder, der 

til vores viden ikke kan foretages med andre instrumenter på nuværende tidspunkt. Vores case studier 

understøtter generelt anvendeligheden af ESP’en til analyse og prøveindsamling af eDNA i havet. Som 

vist i andre undersøgelser, findes eDNA i det åbne hav i forholdsvis lav koncentration. Derfor er 

detektion af især sjældne arter afhængig af prøve-volumen og/eller antallet af analyserede prøver. 

Dette bekræftes af vores studie, hvor sjældne arter som brudge (haj), sildehaj, grønlandshaj, skade 

(rokke) og hvidnæse (delfin) ikke blev detekteret i prøverne indsamlet fra Nordsøen. Også marsvin, 

som ellers blev observeret vha. akustisk lytteudstyr i området på samme tid som prøvetagningen 

foregik, kunne ikke detekteres. Dette viser at der, som for andre moniterings metoder, er en 

usikkerhed forbundet med at bruge eDNA til monitering af sjældne arter, men illustrerer også den 
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potentielle styrke ved brugen af ESP’en, da den kan indsamle længere tidsserier i øde områder, der 

kan anvendes til at lede efter sporadiske spor af eDNA. ESP’en kan indsamle op til 132 arkivprøver 

over flere måneder afhængig af batteritid. Dette giver en helt unik mulighed for at indsamle viden fra 

svært tilgængelige steder såsom Nordsøen eller Grønland, som generelt ikke er godt moniteret ift. 

biodiversitet. Tidsserier kan også bruges til at studere migrerende eller invasive arter, som 

understøttet gennem dette projekt. Her er optimeringen af vores realtidsanalyser især interessante, 

da det muliggør hurtig detektion af tilstedeværelsen af sådanne arter, hvilket i sidste ende kan lede til 

effektive forvaltningstiltag i realtid. Vores studier viser især et potentiale for at monitere mere talrige 

arter, hvor eDNA sporet er forholdsvis kraftigt. Dette kunne eksempelvis være migrerende arter som 

makrel, hornfisk, torsk og sild, eller ekspanderende invasive arter. Det er også sandsynligt, at ESP’en 

på sigt vil kunne bruges til at monitere andre mere sporadisk forekommende arter (som tun, hajer og 

rokker), da den indhentede knowhow omkring ESP missioner og fremtidig satellitopkobling, vil tillade 

udsætning af ESP’en i åbent hav, tættere på arternes kerne-udbredelsesområde. Koblet med større 

biologisk viden omkring migrationsruter og tilvejebringelse af endnu længere tidsserier gennem 

forøget batteritid, vil der forventeligt være få arter, som ikke kan moniteres via eDNA på ESP’en. 

Samtidig vil et større netværk af ESPér kunne forøge den geografiske dækning og dermed 

moniteringspotentialet af eksempelvis sjældne og invasive arter. Overordnet set har projektet således 

vist at 2. generations eDNA analyser via et autonomt ’på stedet’ DNA laboratorium er teknisk muligt 

og kan generere biodiversitets data med høj tidslig opløsning. På grundlag af den indhentede erfaring 

og tekniske forbedringer i projektperioden, er der et stort realiserbart potentiale for ESP baseret 

omkostningseffektiv generering af biodiversitetsdata fra vanskeligt tilgængelige områder med høj 

opløsning for en bred vifte af arter i den nærmeste fremtid. 

 

Konkrete leverancer i forhold til projektbeskrivelse 

Udvikling af artsspecifikke qPCR assays (TaqMan) for alle målarter i de tre del-studier 

Under projektet er der blevet udviklet og testet 13 artsspecifikke detektions-systemer til analyse på 

ESP’en. Disse systemer har generelt været systemer til de specifikke målarter i ansøgningen, men har 

også inkluderet andre relevante fokusarter brugt til at belyse moniteringspotentialet under de 

specifikke case-studier. Til at analysere eDNA fra hajer og rokker, samt hvidnæse (delfin) har vi valgt 

at fokusere på såkaldt meta-barcoding systemer, der bruges til at opformere og analysere flere arter 

ad gangen. Totalt er der udviklet systemer til analyse af alle fokusarter i ansøgningen. 

 

Laboratorie test af assays i forhold til specificitet og sensitivitet 

Alle inkluderede assays (detektions-systemer) er testet ift. specificitet og sensitivitet i laboratoriet på 

en såkaldt qPCR maskine (StepOnePlus). Testene har dannet grundlag for en vurdering af hvor 

sensitive systemer vil være på ESP’en og om systemet er specifikt for målarten, det vil sige at den ikke 

giver positivt signal for andre (lignende) arter. Alle qPCR assays har yderligere inkluderet analyse af en 

såkaldt fortyndingsserie som muliggør bestemmelse af antallet af eDNA kopier i den oprindelige 

prøve.  
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Test og optimering af assays på ESP i laboratoriet 

Alle inkluderede assays er testet direkte på ESP’en før udsætning, for at sikre maksimal sensitivitet. 

Dette har for en del assays vedkommende medført et betydeligt optimeringsarbejde for 3-4 

detektions-systemer per mission. 

 

Test af sammenhæng mellem mængde af eDNA og antal individer (biomasse) under kontrollerede 

forhold for enkelte målarter (Nordsøen Oceanarium) 

Sammenhængen mellem mængde af eDNA og antal individer (biomasse) blev testet under 

kontrollerede forhold på Nordsøen Ocenarium. Disse analyser viste at arterne med højest biomasse i 

akvariet også udviste den højeste koncentration af eDNA. Det er dog ikke muligt at udregne en mere 

præcis sammenhæng mellem eDNA og biomasse, da eDNA afsondring, transport og nedbrydning er 

en kompleks proces, der afhænger af mange eksterne miljøfaktorer. 

 

Test af ESP inklusiv qPCR på de udviklede assays i havet 

Under projektet har ESP’en været udsat i havet på 3 forskellige lokaliteter, hvor den har filtreret, 

analyseret og opsamlet eDNA. Denne proces har været besværliggjort af at sensitiviteten af 

analyserne har været nedsat pga. forskellige stoffer i havvandet – såkaldt hæmning. Dette har ledt til 

et større arbejde med at optimere metoden på ESP’en, hvilket har ledt til en stor forbedring af 

robustheden af analyserne og dermed markant forøget potentialet for succesfulde realtids analyser. 

Yderlige har ESP’en indsamlet tidsserier af eDNA prøver, der kan analyseres for tilstedeværelsen af 

andre arter. Sådanne prøver udgør en helt unik ressource til at belyse den tidslige variation af eDNA i 

havet, og vil for alle prøvers vedkommende blive analyseret via såkaldt meta-barcoding i nærmeste 

fremtid. 

  

Data fra ESP omkring, detektion, forekomst og tidslig variation af eDNA for de beskrevne målarter 

Vores del-studier viser at ESP’en kan bruges til at detektere og analysere eDNA fra havet. Dette kan 

foregå i realtid, men også via arkiverede prøver, som kan analyseres efter hjemtagelse af 

instrumentet. De hidtidige analyser viser at mængden af artsspecifikt DNA varierer over tid. Selvom 

noget af denne variation kan tilskrives prøvetagnings-variabilitet, understøtter det også en hypotese 

om tidslig variation i forekomst af eDNA fra målarter. Sådan variation kan skyldes flere faktorer, f.eks. 

ændring af biomasse og biodiversitet i området, ændringer af havstrømme og transport af DNA, og 

migration af fisk og marine organismer. Alle disse faktorer besværliggør brugen af 1. generations eDNA 

analyser til biodiversitets monitering, da disse kun giver et ’snapshot af hvad der findes på det 

tidspunkt hvor der indsamles en vandprøve. Til gengæld understøtter vore analyser en fremtidig brug 

af 2. generations instrumenter, som f.eks. ESP’en, som kan understøtte længerevarende 

omkostningseffektive eDNA baserede undersøgelser selv i fjerne og utilgængelige havområder, med 

en langt mere grundig og robust biodiversitetsvurdering til følge.  
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Analyse af eDNA data i sammenhæng med oceanografiske data 

Forståelsen af sammenhængen mellem eDNA og f.eks. havstrømme er af stor vigtighed for at kunne 

bruge eDNA til opgørelse og analyse af biodiversitet i havet. Under projektet har ESP’en kontinuertlig 

opsamlet arkivprøver til senere eDNA analyse. Disse prøver er blevet analyseret for de lovende 

fokusarter. Koncentrationen af eDNA i prøverne har dog været lav, hvorfor disse resultater ikke alene 

kan bruges til at analysere sammenhængen mellem f.eks. eDNA koncentration og transport. For at få 

inkluderet flere arter til ovenstående analyse, vil prøverne blive sekventeret vha. såkaldt meta-

barcoding. Selvom denne analyse ikke var en del af den oprindelige ansøgning finder vi et stor 

potentiale for sådan en undersøgelse. Analysearbejdet er desværre blevet forsinket pga. COVID-19, 

men er undervejs.  
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