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Resumé 
DNAmark har med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond skabt grundlaget for molekylært biodiversitets- og 
naturovervågningsarbejde i Danmark. Projektet startede 1. maj 2017 og består af to arbejdspakker, som 
omhandler to aspekter af DNA-forskning, der er nødvendige for fremtidig brug af miljøDNA i dansk 
naturforvaltning. Arbejdspakke 1: Opbygning af en national DNA-referencedatabase for danske dyr, 
planter og svampe og Arbejdspakke 2: Udvikling af miljøDNA- felt-, laboratorie- og analysemetodik til at 
kortlægge biodiversitet i terrestriske økosystemer. Denne slutrapport gør rede for udfordringer, resultater 
og fremskridt i DNAmark-projektets 3 år, samt giver bud på fremtidige perspektiver og projekter. 
 
Arbejdspakke 1 har etableret infrastrukturen for en national DNA-referencedatabase. I projektets 3 år har 
vi udviklet arbejdsgange og genereret referencedata for danske dyr, planter og svampe på tværs af 
taksonomiske grupper og prøvetyper og for arter af særlig interesse for dansk naturovervågning. Arterne 
er udvalgt og indsamlet med hjælp fra DNAmarks komité af interesserede parter, som består af blandt 
andet konsulenter, kuratorer, miljøDNA-forskere og naturforvaltere. Vi har indsamlet prøver fra 1317 
danske arter. Disse er fordelt på 188 forskellige taksonomiske ordner og spænder 
ferskvandsindikatorarter, tørvemosearter, sjældne orkideer, samtlige danske arter af padder og krybdyr, 
næsten alle pattedyrsarter og halvdelen af danske fiskearter. Vi har sekventeret DNA fra 1156 
referenceeksemplarer (svarende til 1087 arter), og vi har udviklet nye protokoller og arbejdsgange, 
således at vi kan generere DNA-referencedata fra forskellige taksonomiske grupper og prøvetyper. Vi har 
genereret DNA-referencedata for 1009 referenceeksemplarer svarende til 964 danske arter. 
Referencedata for disse 1009 referenceeksemplarer er indsendt til den offentligt tilgængelige DNA 
referencedatabase, NCBI Genbank. Mange projekter har enten anvendt - eller vist interesse for at 
anvende - det generede referencedata; for eksempel Einar Eg Nielsens og Philip Francis Thomsens 
marine miljøDNA-projekter. 
 
Arbejdspakke 2 har videreudviklet miljøDNA-teknikker til et praktisk værktøj til objektivt at opgøre 
biodiversitet. Målet er, at man i fremtiden kan anvende dette værktøj i prioritering af arealer og i evaluering 
af virkemidler i naturbeskyttelse. I projektets første år fokuserede vi på 10 udvalgte prøveflader ud af 
Biowide-projektets 130 prøveflader, som repræsenterede forskellige økosystemer fra simple til komplekse 
samt forskellige abiotiske miljøer. I disse 10 udvalgte prøveflader, har vi indsamlet prøver fra mere end 
300 forskellige substrater (levesteder), som vi har grund til at tro er levested for forskellige puljer af arter. 
Dertil er der i 5 af de 10 prøveflader indsamlet jordprøver i variable mængder, på forskellige årstider, og 
ekstraheret med forskellige ekstraktionskits for at klarlægge hvilke variable, der er mest betydende for 
variationen i den registrerede biodiversitet. Dette med henblik på at optimere og effektivisere 
prøvetagning, samt reducere omkostninger. I det forgangne år har vi analyseret resultaterne af DNA-
ekstraktion og –sekvensering fra de mange prøver. Vi tør godt løfte sløret for at miljøDNA ekstraheret fra 
jord alene er utilstrækkeligt til at estimere den samlede biodiversitet i økosystemer, bortset fra på agerjord. 
Der er unikke bidrag til den samlede biodiversitet fra alle substratprøver. Den gode nyhed er, at prøver af 
et enkelt substrat, nemlig bladførne fra jordoverfladen, ser ud til både at være jordprøver overlegne og at 
opfange en meget stor del af den samle biodiversitet. I skovøkosystemer skal denne prøvetype dog 
suppleres med prøver af døde træstammer. Disse foreløbige resultater lover godt for udviklingen af en 
praktisk indsamlingsprotokol for omkostningseffektiv indsamling af DNA-prøver i biodiversitetsspørgsmål. 
Selvom analyserne ikke er helt afsluttet, kan vi afsløre, at det sandsynligvis vil være muligt at opnå 
repræsentative biodiversitetsprøver (jord) med mindre prøvevolumener end anvendt i Biowide-projektet, 
hvilket vil mindske omkostningen betydeligt. 
 
Vores mål er, at DNAmark-projektet skal være synligt for og anvendes af omverden, både af nationale og 
internationale fagfolk og dele af offentligheden, som kunne have interesse i og gavn af projektet. Vi har 
derfor formidlet projektet bredt - både videnskabeligt og populærvidenskabeligt. 
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Forord 
DNAmark har med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond i løbet af en 3-årig projektperiode skabt 
grundlaget for molekylært biodiversitets- og naturovervågningsarbejde i Danmark. Projektet startede 1. 
maj 2017 og består af to arbejdspakker, som omhandler to aspekter af DNA-forskning, der er nødvendige 
for fremtidig brug af miljøDNA i dansk naturforvaltning. Arbejdspakke 1: Opbygning af infrastrukturen til en 
national DNA-referencedatabase for danske dyr, planter og svampe og Arbejdspakke 2: Udvikling af 
miljøDNA felt-, laboratorie- og analysemetodik til at kortlægge biodiversitet i terrestriske økosystemer. 
 
Denne årsrapport gør rede for de resultater og fremskridt, som vi har opnået i DNAmark-projektets 3 år 
samt giver bud på fremtidige perspektiver og projekter. I det følgende beskriver vi først Arbejdspakke 1 og 
derefter Arbejdspakke 2. Dernæst præsenterer vi DNAmarks komité af interesserede parter og projektets 
kommunikation og formidling, herunder udvalgte nyheder fra DNAmarks hjemmeside. Sidst i rapporten 
findes et overblik over projektets økonomi. 
 
Vi vil gerne rette en stor tak til Aage V. Jensen Naturfond for den generøse donation til DNAmark-projektet 
samt for villigheden til at forlænge projektets slutdato med fire måneder fra 1. maj til 1. september 2020 
grundet COVID-19-relaterede forsinkelser. 
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Arbejdspakke 1 

Mål 
I Arbejdspakke 1 var vores mål at etablere infrastruktur og arbejdsgange for en omfattende, standardiseret 
og fremtidssikret DNA-referencedatabase, DNAmark, som danner grundlag for alt fremtidigt arbejde med 
miljøDNA i Danmark. Ved projektets afslutning var det vores mål at have etableret infrastrukturen for en 
dansk DNA-referencedatabase på tværs af danske arter, samt protokoller og arbejdsgange for generering 
af referencedata for hver taxonomiske gruppe. Heriblandt ønskede vi at udforske hvilke prøvetyper, der er 
egnede til generering af referencedata, såsom pels-, muskel-, organ-, knogle- og negle-prøver, prøver 
opbevaret på forskellig vis samt prøver fra friske og ældre referenceeksemplarer. Slutteligt var vores mål 
at generere referencedata for 1000 danske arter på tværs af livets træ (dyr, planter, alger og svampe) 
udvalgt i samarbejde med en komité af interesserede parter. Dermed ønskede vi i den 3-årige 
projektperiode at skabe et solidt grundlag for fremtidig udbygning af DNAmark-referencedatabasen. 

Overblik over opfyldelse af mål 
Infrastrukturen for DNAmark-referencedatabasen er etableret i løbet af projektets 3 år. Dette inkluderer 
indsamlings-, laboratorie- og bioinformatiske-protokoller og arbejdsgange til at generere DNA-
referencedata bestående af mitokondrielle genomer for dyr og for planter kloroplast genomer samt dele af 
kerne-DNA’et. Vi har genereret referencedata for 1009 referenceeksemplarer fra 964 udvalgte danske 
arter på tværs af taksonomiske grupper og af særlig interesse for dansk naturovervågning. Her har vi lagt 
vægt på at dække så mange taksonomiske grupper og prøvetyper som muligt. Ved at udvikle protokoller 
til at generere referencedata for forskellige prøvetyper, har vi skabt et robust grundlag for fremtidig 
udvidelse af DNA-referencedatabasen samtidig med, at vi sikrer, at DNAmark-referencedatabasen 
taksonomisk spænder så bredt som muligt efter den 3-årige projektperiode. 

I det følgende går vi i dybden med projektets resultater samt diverse formaliteter, formidling og andre 
fremskridt i løbet af den 3-årige projektperiode. 
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Tidslinje for Arbejdspakke 1 som den var angivet i projektansøgningen.  
 

Ny affiliering 
Arbejdspakke 1 var tidligere placeret i EvoGenomics-sektionen på Statens Naturhistoriske Museum, 
men fra 1. juli 2019 blev vi og resten af sektionen en del af det nye Globe Institut på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Globe Instituttet er tværdisciplinært og 
forsker i universets, jordens og livets oprindelse, udvikling, mangfoldighed og vedligeholdelse i en 
foranderlig verden. EvoGenomics-sektionen er en af grundstenene i det nye institut, og DNAmark-
projektet flyttede derfor naturligvis med. Instituttet består af mere end 200 forskere, øvrige 
medarbejdere og studerende. Forskerne og forskningsprojekterne, såsom DNAmark, har fortsat et 
tæt samspil med Statens Naturhistoriske Museum om den forsatte udvikling, kuratering og inklusion 
af de enestående naturhistoriske samlinger. 
 

Medarbejdere 
I løbet af projektperioden har vi haft en del medarbejder-udskiftning, hvilket desværre skabte lidt 
forsinkelser grundet oplæring af nye medarbejdere. 
 
Laboratorie 
Videnskabelig assistent Stine Richter var ansat fra projektets start, men gik på barsel 25 januar 2019. 
Laborant Marlene Restrup blev ansat som barselsvikar den 1. januar 2019, men blev desværre ramt af 

1 ÅR    2 ÅR 3 ÅR 0 ÅR 
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en længerevarende hjernerystelse og var sygemeldt fra 28. juni 2019, og indtil hendes kontrakt udløb 7. 
januar 2020. Barsel, oplæring og sygdom forårsagede desværre en del forsinkelser i laboratoriet. For at 
komme i mål med laboratoriearbejdet ansatte vi derfor videnskabelig assistent Emilia Rolander 
Langkjær (1. juli 2019, 20 timer/uge). Da vi blev klar over, at Marlenes hjernerystelse desværre var 
længerevarende, blev Emilia sat op i tid til 37 timer fra 1. september. Emilias løn blev blandt andet dækket 
af den refusion vi fik fra Stines barsel og for Marlenes langtidssygemelding. Grundet forsinkelsen ansatte 
vi endvidere studentermedhjælp Frederik Leerhøi (1. juli – 1. november 2019, 10-15 timer/uge).  
 
Bioinformatik 
Postdoc Ashot Margaryan var med fra projektets start, men blevet tilbudt en 4-årig stilling i et af 
EvoGenomics sektionens andre forskningsprojekter, hvilket han takkede ja til. Ashot stoppede derfor sin 
ansættelse hos DNAmark før tid (1. juli 2019), og vi ansatte Frederik Leerhøi som studentermedhjælp. 
Frederik blev gennem denne ansættelse løbende oplært i databehandlingen, og efter han havde afsluttet 
sit speciale, ansatte vi ham i en fuldtidsstilling til at varetage databehandlingen (15. december 2019). 
Endvidere gik Emilia Rolander Langkjær efter endt laboratoriearbejde bag skærmen og hjalp med den 
bioinformatiske slutspurt frem mod projektets afslutning. På trods af at have skiftet stilling, har Ashot vejledt 
det bioinformatiske arbejde helt til projektets slutning. 
 
Projektkoordinering og kommunikation 
Projektkoordinator Christina Lehmkuhl Noer blev formelt ansat på DNAmark-projektet 1. maj 2017, men 
startede allerede to måneder før i en løntilskudsstilling. Christina overgik til en anden stilling i 
EvoGenomics-sektionen 1. Januar 2020, men har fulgt arbejdet og deltaget i DNAmark-møderne indtil 
projektets slutning.   
 

Generering af DNA-referencedata 
Udvælgelse af arter 
Vores mål i løbet af den 3-årige projektperiode var at generere DNA-referencedata for mindst 1000 af 
Danmarks omkring 35.000 arter. Til at yde bistand til at udvælge og prioritere de 1000 dyre-, plante-, 
svampearter, har vi modtaget inputs fra en stadig voksende komité af interesserede parter, som blandt 
andet består af taksonomiske eksperter, miljøDNA-forskere og naturforvaltere (se afsnittet ‘Komitéen af 
interesserede parter’). Komitéen har bidraget til, at vi har udvalgt forskellige takson- og prøvetyper, samt 
at vi så vidt muligt har udvalgt arter, der er af interesse for naturovervågning og andre projekter, såsom 
Einar Eg Nielsens AVJF-projekt, som anvender marint miljøDNA, Anders Tøttrups AVJF-projekt, hvor 
citizen science bidrager til insekt-monitering og Statens Naturhistoriske Museums citizen science-projekt 
Myrejagten, hvor danske myrearter indsamles og artsbestemmes. Endvidere har vores 
samarbejdspartner, lektor Siavash Mirarab fra University of California vejledt om, hvordan de 1000 arter 
skal udvælges, så de repræsenterer danske taksonomiske grupper bedst muligt. Dermed sikrer vi, at 
DNAmark-referencedatabasen er bredt dækkende til taksonomisk identificering allerede efter den 3-årige 
projektperiode. 
 
Indsamling af prøver 
Prøverne er indsamlet af projektkoordinator Christina Lehmkuhl Noer i samarbejde med konsulenter, 
samlingsmedarbejdere, kuratorer og forskere, hvoraf mange er en del af DNAmark-komitéen (se afsnittet 
‘Komitéen af interesserede parter’). Indsamlingen er så vidt muligt lagt i forbindelse med feltarbejde, 
sommerkurser og øvrigt arbejde i Statens Naturhistoriske Museums samlinger således at både friske 
prøver og prøver fra ældre museums-eksemplarer er indsamlet. De indsamlede arter er efterfølgende 
taksonomisk identificeret og registreret som referenceeksemplarer i museets samlinger og dermed sikret 
for eftertiden. Christina har desuden fotograferet de referenceeksemplarer, som prøverne til DNAmark-
projektet indsamles fra. I forbindelse med udviklingen af protokoller er der desuden indsamlet forskellige 
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prøvetyper fra et antal af de samme arter, hvor prøverne varierer i alder, præserveringsmetode og 
vævstype. 
 
Vores fokus på at udvælge arter på tværs af danske taksonomiske grupper har gjort indsamlingen af 
prøver tidskrævende, fordi vi har skullet i kontakt med mange taksonomiske eksperter og 
samlingsmedarbejdere. Vi har i alt indsamlet prøver fra over 1317 forskellige danske arter fordelt på 188 
taksonomiske ordner af dyr, planter og svampe. Disse dækker blandt andet ferskvandsindikatorarter, 
højmosearter samt størstedelen af Danmarks pattedyr, padder, krybdyr og fisk. Der er i alt indsamlet 1465 
prøver fra 1418 referenceeksemplarer fra 1317 danske arter, idet der fra nogle arter er indsamlet flere 
forskellige prøvetyper, såsom pels-, muskel-, organ-, knogle- og negle-prøver samt prøver fra friske og 
ældre referenceeksemplarer. Vi modtager fortsat prøver fra danske arter, da vi har et håb om at udvide 
DNA-referencedatabasen yderligere efter projektets første 3 år. 
 
 
Oversigt over antal af referenceeksemplarer og arter, der er indsamlet, sekventeret og genereret referencedata for i 
løbet af DNAmark-projektets 3-årige periode. Referenceeksemplarer er antal individer, dvs. der for nogle arter er 
genereret DNA referencedata for mere end ét individ. 
 
 Antal arter Antal referenceeksemplarer 

Indsamlet 1317 1418 

Sekventeret 1087 1156 

Referencedata indsendt til NCBI Genbank 964 1009 

 
 
Generering af referencedata 
I laboratoriet er prøver fra 1156 referenceeksemplarer svarende til 1087 arter blevet ekstraheret og 
sekventeret. Af disse var det bioinformatisk muligt at generere referencedata i form af komplette eller 
delvise mitokondrielle- og kloroplast-genomer og/eller nukleære markører for 1009 referenceeksemplarer 
svarende til 964 danske arter. Det vil sige, at selvom vi har sekventeret flere referenceeksemplarer og 
arter end vi havde til mål at generere referencedata for (1000 danske arter), så har vi alligevel ikke 
genereret data af god nok kvalitet til, at vi bioinformatisk kunne generere referencedata for dem alle. Dette 
skyldes, at vi ville udforske laboratorieprotokoller samt udforske hvilke prøvetyper, der er egnede til 
generering af referencedata -  såsom pels, muskel, organ, knogle, negle fodskrab og 
herbarieeksemplarer, prøver opbevaret på forskellig vis samt prøver fra friske og ældre 
referenceeksemplarer. Dermed sekventerede vi i forbindelse med denne udforskning mange prøver af 
’dårlig kvalitet’ og som ikke gav data af god nok kvalitet. Og dette var flere, end vi havde regnet med, da vi 
forsøgte at balancere, hvor mange prøver vi kunne sekventere ift. budget og tid. 
 
Referencedata for de 1009 referenceeksemplarer, som vi har genereret referencedata for, er uploadet til 
NCBI Genbank, der er en offentligt tilgængelig database. De 1009 referenceeksemplarer svarer til 964 
arter, der falder indenfor 43 forskellige taksonomiske klasser, 142 ordener og 382 familier af dyr, planter 
og svampe. En oversigt kan ses i illustrationerne nedenfor. 
 
Vi har uploadet sekventeringsdata (rådata) for alle 1156 sekventerede referenceeksemplarer til NCBI’s 
Sequence Read Archive, SRA (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra), således at det er tilgængeligt til 
anvendelse i fremtidens analysemetoder og bioinformatiske teknikker.  
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Ved DNAmark-projektets slutdato er der uploadet DNA-referencedata til NCBI Genbank for 964 danske arter repræsenteret af 
1009 referenceeksemplarer. Disse fordeler sig på 142 taksonomiske ordner af dyr, planter, alger og svampe. Inkludering i Genbank 
gør referencedataet offentligt tilgængeligt. 
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Blandt de 964 danske arter, der er uploadet referencedata for ved DNAmark-projektets slutdato, er der uploadet DNA-
referencedata til NCBI Genbank for 205 danske plantearter. Disse fordeler sig på 65 taksonomiske familier. Inkludering i Genbank 
gør referencedataet offentligt tilgængeligt.  
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Blandt de 964 danske arter, der er uploadet referencedata for ved DNAmark-projektets slutdato, er der uploadet DNA-
referencedata til NCBI Genbank for 61 danske svampearter. Disse fordeler sig på 61 taksonomiske familier Inkludering i Genbank 
gør referencedataet offentligt tilgængeligt.  
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Blandt de 964 danske arter der er uploadet referencedata for ved DNAmark-projektets slutdato, er der uploadet DNA-referencedata 
til NCBI Genbank for 645 danske dyrearter. Disse fordeler sig på 255 taksonomiske familier. Inkludering i Genbank gør 
referencedataet offentligt tilgængeligt. 
 

Hjemmeside 
Selvom alt DNA-referencedata bliver lagt på den offentligt tilgængelige NCBI Genbank 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/), og selvom det ikke var et projektmål, har vi i løbet af projektet så 
småt arbejdet på at udvikle en hjemmeside, hvorfra brugere kan få overblik over DNAmark-projektets 
DNA-referencedata. Denne hjemmeside vil give brugeren mulighed for søge på artsnavne, familier, 
ordener, etc., og på geografisk placering for at finde frem til det ønskede referencedata, som derefter kan 
tilgås via referencernes accession-numre hos NCBI Genbank. Endvidere vil der ved hver art være 
information om, hvor og hvornår referenceeksemplaret er indsamlet, billeder af referenceeksemplaret 
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samt andet relevant metadata. Hjemmesiden er som sagt kun et udkast og kræver yderligere udvikling. 
Det er på vores ønskeliste at videreudvikle hjemmesiden, hvis projektet fortsættes. 
 

 
Den foreløbige version af DNAmark-referencedatabasens hjemmeside, hvor vi vil give brugerne mulighed for at få overblik over 
DNAmarks-referencedata. 

Udvikling af arbejdsgange 
I DNAmark Arbejdspakke 1 har vi fokus på at generere DNA-referencedata for så forskellige prøvetyper 
som muligt for at skabe et robust grundlag for at udbygge DNAmark-referencedatabasen i fremtiden. 
Udvikling og optimering af protokoller og arbejdsgange sker både i forbindelse med indsamlingen og 
registreringen af arter og prøver, i laboratoriet og i behandlingen af det resulterende sekvensdata.  
 
I opbygningen af en national DNA-referencedatabase, er det vigtigt at udvikle protokoller og arbejdsgange, 
der så effektivt og økonomisk som muligt kan ekstrahere DNA og forberede DNA til sekventering. 
Arbejdsgangen i laboratoriet er i) forberedelse af prøver, ii) DNA-ekstraktion, iii) vurdering af DNA-
ekstrakters kvantitet og kvalitet, iv) i tilfælde af friske prøver/god kvalitets DNA: fragmentering af DNA i 
mindre stykker, v) vurdering af DNA-kvantitet, vi) forberedelse af DNA til sekventering.  
 
I laboratoriet har vi fokuseret på: 

1. Udvikling, optimering og validering af protokoller til DNA-ekstraktion af prøver fra forskellige 
taksonomiske grupper og prøvetyper, fx forskellige vævstyper og ny-indsamlede reference-
eksemplarer kontra gamle museumseksemplarer. 

2. Fragmentering af DNA til optimal DNA-fragmentlængde for DNA-sekventering. 
3. Reproducerbarhed af DNA-fragmentering for forskellige prøvetyper. 
4. Udvikling, optimering og validering af en effektiv og økonomisk protokol til forberedelse af DNA-

ekstrakter til sekventering på Illumina-platform, herunder: 
a. Inkorporering og design af såkaldte dual-indexes, der skal sikre data mod det såkaldte 

‘bleeding’ mellem prøver på sekventerings-flowcellen, dvs. forhindre at sekvenser bliver 
tildelt de forkerte prøver efter sekventering. 

b. Optimering af protokoller til forberedelse af DNA til sekventering således at vi for nyere 
prøver af god kvalitet kan undgå at PCR-opformere for at øge DNA-mængden. Dermed 
mindsker vi mængden af sekvenser med fejl og gør processen mere økonomisk rentabel og 
mindre tidskrævende. 

5. Vurdering af sekventeringsudbydere: For at optimere kvalitet og omkostninger af DNA-
sekventeringen har vi været i dialog med og afprøvet forskellige sekventeringscentre for at sikre, at 
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vi får den billigste og bedste sekventering i forhold til den nyeste viden på området. Vi er endt med 
at benytte National High-throughput DNA Sequencing Centre (herefter kaldet 
Sekventeringscentret), da de sekventerer med dual-indexing og har erfaring med PCR-frie 
sekvens-biblioteker. Desuden tilbyder de den højeste ekspertise og kvalitet i forhold til prisen. 

6. Nyt udstyr: Kristine Bohmann og Tom Gilbert har indkøbt tre laboratorie-robotter med støtte fra 
Carlsberg Fonden. To af disse robotter har særlig relevans for DNAmark-referencedatabasen: 
OpenTrons-robotten, som forbereder DNA-ekstrakter til DNA-sekventering samt en Fragment 
Analyzer, som gør os i stand til at kvantitet- og kvalitetstjekke næsten 300 DNA-ekstrakter og 
sekventerings-biblioteker i løbet af en nat. Disse robotter sparer DNAmark-projektet for tid til 
forberedelse af DNA-ekstrakter til sekventering samt ved kontrol af DNA-ekstrakter og -biblioteker. 

 
Bioinformatisk har vi fokuseret på: 

1. Udforskning og optimering af bioinformatiske pipelines til at generere mitokondrie og kloroplast 
genomer så effektivt og af så høj kvalitet som muligt. 

2. Med vores samarbejdspartner, lektor Siavash Mirarab, fra Electrical and Computer Engineering, 
University of California, San Diego, og hans kolleger udvikler vi en ny metode, der tillader at 
fremtidens molekylære taksonomiske identifikation optimalt kan udnytte den nye type 
referencedatabase, som DNAmark repræsenterer. Siavash præsenterede de foreløbige resultater i 
artiklen: ’Assembly-free and alignment-free sample identification using genome skims’, som blev 
publiceret i tidsskriftet Genome Biology i april 2018 på RECOMB-konferencen (Conference on 
research in computational molecular biology) i Paris. Vi har endvidere for nyligt udgivet en 
’opinion’-artikel om denne metode i tidsskriftet Molecular Ecology med titlen: ’Beyond DNA 
barcoding: The unrealized potential of genome skim data in sample identification’. 
 

DNAmark-referencedatabasens anvendelse 
Det er vigtigt for os, at DNAmark-referencedataet bliver brugt i så vid udstrækning som muligt, og vi har 
arbejdet hårdt på at udbrede kendskabet til referencedatabasen samt at generere data, der kan føde 
direkte ind i projekter Der er allerede adskillige projekter, der bruger eller har planer om at bruge 
DNAmark-projektets DNA-referencedata.  
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Eksempler på potentiel anvendelse af DNAmark’s referencedata - fordelt på taksonomiske grupper 
Fisk 

- Professor Einar Eg Nielsens AVJF-projekt om anvendelse af miljøDNA til at identificere marine fisk. 
- Lektor Philip Francis Thomsens Veluxfonden-projekt KYST SEKVENS om kortlægning af fiskearter 

langs de danske kyster ved hjælp af miljøDNA. 
 
Krebsdyr, bløddyr og fisk 

- Konsulent Iben Hove Sørensen fra Danmarks Jægerforbund til miljøDNA-analyse af havænders 
føde. 
 

Krebsdyr 

 
CASE: 

Anvendelse af DNAmark’s referencedata til 
kortlægning af danske fisk med miljøDNA-analyser   

 
En af de forskningsgrupper, der hurtigt fik referencedata til deres projekter var lektor Philip 
Francis Thomsens forskningsgruppe på Biologisk Institut, Aarhus Universitet. De arbejder med 
marint miljøDNA, herunder særligt kortlægning af fisk. Da Philip Thomsen og 
samlingsmedarbejdere for fisk på Statens Naturhistoriske Museum er med i DNAmark-
komiteen, fik vi relativt hurtigt klarlagt, hvilke arter, det ville give mest mening at genere 
referencedata for. Og via samlingsmedarbejderne fik vi hurtigt indsamlet prøver fra 
referenceeksemplarer for disse arter.  
 
Forskningsgruppen modtog mitokondrielt referencedata fra DNAmark for 42 danske fiskearter.  
De 42 arter er arter, hvor der var manglende eller ukomplette data i de offentlige DNA-
databaser (NCBI). Derfor er disse data fra DNAmark helt centrale for at kunne lave en 
fyldestgørende kortlægning af danske fisk fra miljøDNA prøver.  
 
Forskningsgruppen har brugt referencedataet til artsbestemmelse af miljøDNA fra 
havvandsprøver i følgende projekter:  
 
Kyst_Sekvens 
Et omfattende kortlægningsprojekt omkring marin biodiversitet langs danske kyster støttet af 
Velux Fonden. I projektet kortlægges arter vha. miljøDNA fra vandprøver og sedimentprøver.  
 
Havblitz 
DNAmark-referencedata er indtil videre brugt i del-projektet Havblitz (havblitz.dk), som er et 
citizen science initiativ, hvor frivillige har taget vandprøver på 100 lokaliteter to gange i alt (maj 
og september 2019) langs de danske kyster. MiljøDNA-analyser bruges efterfølgende til 
kortlægning af arter. 
  
eDNA dynamik 
På en dansk kystlokalitet analyseres eDNA fra vandprøver taget i tidsserier og resultater 
bruges til at forstå fiskenes aktivitets-mønstre. 
 



DNAmark slutrapport - September 2020 

15 

- Lektor Jørgen Olesen fra Statens Naturhistoriske Museum planlægger at publicere artikler baseret 
på DNAmark-referencedata genereret for udvalgte danske krebsdyr. 

 
Planter og hvirvelløse dyr i ferskvand 

- Lektor Tenna Riis fra Aarhus Universitet planlægger at bruge miljøDNA til at monitere kvaliteten af 
danske vandløb ved hjælp af indikatorarter af planter og hvirvelløse dyr i ferskvand. 
 

Insekter 
- Lektor Anders Tøttrups citizen science AVJF-projekt, ’Insektmobilen’, hvor taksonomisk 

identificering af insekt-prøver sker ved hjælp af miljøDNA-analysemetoder. 
- Lektor Anders Tøttrups citizen science-projekt, ’Myrejagten’, hvor DNA-referencedata kan bruges 

til at artsbestemme de danske myrer. 
- Lektor Alexey Solodovnikov fra Statens Naturhistoriske Museum planlægger at publicere en artikel 

baseret på DNAmark-referencedata for danske biller. 
 

Alger 
- Lektor Nina Lundholm fra Statens Naturhistoriske Museum planlægger et projekt, hvori hun vil 

bruge miljøDNA-analyser til at identificere biologiske indikatorarter (i form af koblingsalger) i 
højmoser for at monitere danske højmosers tilstand. 

 
Terrestriske planter 

- Adjunkt Ida Hartvig fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning planlægger at bruge 
miljøDNA-analyser til at overvåge danske orkideer og deres svampe. 

- Lektor Lene Rostgaard Nielsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning forsker i 
asketoptørre, en svampesygdom som rammer ask, og planlægger at opspore modstandsdygtige 
træer ved hjælp af DNA-analyser. 

 
DNAmark-referencedatabasens anvendelse i projektgruppens egne projekter 

- Projektleder Kristine Bohmann leder den danske gruppe i et stort nyligt finansieret ERC Synergy-
projekt, der skal bruge miljøDNA-analyser af marine sedimenter, vand og zooarkæologiske prøver 
til at kortlægge marin biodiversitet over tid, blandt andet i Nordsøen og Skagerrak. Her vil 
referencedatabaser som DNAmark spille en fundamental rolle i identificering af de fundne DNA-
sekvenser.  

- Kristine Bohmann startede 1. januar 2020 et Villum Eksperiment-projekt med titlen ’DNAir -  DNA in 
air for biodiversity monitoring’. Dette er et ’proof of concept’-projekt, hvori vi undersøger hvorvidt 
(og hvordan) vi kan monitere hvirveldyr via DNA ‘støvsuget’ fra luft. Efter vi (forhåbentlig) er i stand 
til at udvikle og validere metoden under kontrollerede forhold bruger vi Naturpark Åmosen til at 
udforske brug af metoden i den danske natur. Her er DNAmark-referencedata for blandt andet 
pattedyr, fugle, padder og krybdyr fuldstændigt uundværligt. 

- Vi er i gang med udviklingen af et citizen science-projekt (DNAfælden) til monitering af danske 
hvirveldyr (pattedyr, fugle, padder og krybdyr) via fluers maveindhold. DNAmark-
referencedatabasen danner grundlaget for dette projekt. Kristine Bohmanns postdoc Christina 
Lynggaard og ph.d.-studerende Kristen Fernandes er pt i gang med et pilotforsøg, hvor de 
verificerer metoden til monitering af danske hvirveldyr. Se afsnittet ’Citizen science – DNAfælden’ 
nedenfor. 
 

 
Etablering af samarbejder 
International interesse 
Der har været stor international interesse i DNAmark-referencedatabasen: 
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- Tim Littlewood, Head of Department, Life Sciences, Natural History Museum i London besøgte os i 
august 2017 for at høre mere om DNAmark-referencedatabasen og tale om muligheden for, at vi 
samler flere internationale DNA-referenceprojekters data i én samlet database. 

- Vi har talt med direktør Edwin van Huis fra Naturalis Biodiversity Center i Leiden, Holland, og 
Jonathan Coddington, der er videnskabelig vicedirektør for National Museum of Natural History, 
USA, og leder af Global Genome Initiative, som begge er interesserede i at benytte vores metoder.  

- Tom Gilbert og Kristine Bohmann var i Amazonas i februar 2018 for at tale med ledere fra 
forskellige naturhistoriske museer og universiteter om muligheden for at bruge DNAmarks metoder 
til at skabe referencedata for alle træer i Amazonas. 

- Kristine Bohmann deltog i november 2019 i et møde på Cypern Universitet vedrørende muligheden 
for dannelsen af såkaldte ’Genomic Observatories’, hvor de underliggende DNA-
referencedatabaser er af afgørende betydning. 

 
Optimering og oplæring 

- Vi samarbejder desuden løbende med Dr Miki Balint, som er en del af det tyske Translational 
Genomics of Biodiversity Center, både med hensyn til at danne en samlet international database, 
men også med hensyn til DNA-sekventering og prøveindsamling. 

- I samarbejde med The Herbarium Royal Botanic Gardens, KEW i England har vi ekstraheret gamle 
planteprøver, for at finde ud af hvilken præserverings-metode (alkohol eller tørring), der er bedst til 
at præservere DNA i planteprøver over en lang årrække. 

- Specialestuderende Puteri Jahari og hendes vejleder Faezah Mohd Salleh fra Universiti Teknologi 
Malaysia har været på besøg for at blive oplært i vores laboratoriemetoder. 

 

Uddannelsesprojekter  
I april 2018 startede Physilia Chua på et ph.d.-projekt, hvor hun forsker i anvendt brug af den nye type 
DNA-referencedatabase, til at detektere plantearter i miljøDNA-analyser. Projektet bliver udført i 
samarbejde med to førende DNA-referencedatabase-projekter i Europa: PhyloAlps-projektet, der 
genererer referencedata for alpinske planter og NorBOL-projektet, der skaber referencedata for norske 
plantearter. Physilia vejledes af Kristine Bohmann, og det er en del af et EU H2020 Marie Curie-netværk 
kaldet Plant.ID (http://www.plantid.uio.no/), som er et europæisk netværk, der skal træne 15 ph.d.-
studerende på 9 europæiske værtsinstitutioner i molekylær identifikation af planter. Physilia arbejder lige 
nu med Arbejdspakke 1-deltagerne på en videnskabelig artikel vedrørende DNAmarks plante-referencer 
og genereringen af dette data. 
 
I juni 2019 afsluttede Julie Lee Bülow-Hansen sit halv-årige bachelorprojekt, hvor hun sammen med 
DNAmarks bioinformatiker Ashot blev oplært i DNAmark-projektets bioinformatiske pipeline og hjalp med 
at samle mitokondrielle genomer for danske pattedyr, krybdyr og padder til DNAmark-referencedatabasen. 
 

Videnskabelig vidensdeling  
Projektleder Kristine Bohmann har præsenteret DNAmark-projektet til et inviteret seminar på Leibniz 
Institute for Zoo and Wildlife Research i Berlin, Tyskland, til en inviteret plenary-talk på European Bat 
Research Symposium i Donostia, Baskerlandet samt på det nationale biodiversitetssymposium i Aarhus. 
Kristine har desuden præsenteret projektet til et Sektionslederseminar på Det Naturvidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet samt som en del af åbningsdagen for Globe Instituttet. 
 
Kristine Bohmann og ph.d.-studerende Physilia Chua har desuden deltaget i møder i Oslo, Barcelona og 
Edinburgh i forbindelse med EU H2020 Marie Curie-netværket kaldet Plant.ID, der omhandler molekylær 
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identifikation af planter ved hjælp af nye nationale og omfattende DNA-referencedatabaser. Kristine har 
også deltaget i et møde hos Fødevarestyrelsen, hvor hun fortalte om DNAmark-referencedatabasen og 
muligheden for at bruge den til identifikation af indhold i fødevarer.  
 
Projektkoordinator Christina Lehmkuhl Noer har fortalt om projektet på to sommerkurser for 
biologistuderende, “Terrestrisk zoologi” og “Marine faunistics”, på bachelorkurset ”Marine Mammal Biology 
and Research” og kandidatkurset ”Videregående plantebestemmelse” samt til et hold gymnasieelever, 
som deltog i Statens Naturhistoriske Museums undervisningsforløb DNA & Liv. 
 
Tom Gilbert og Kristine har sammen med vores samarbejdspartner lektor Siavash Mirarab fra University of 
California publiceret en videnskabelig artikel, der præsenterer det første tekniske skridt på vejen til den 
optimale udnyttelse af den nye type referencedatabase, som DNAmark-projektet genererer. Artiklen er 
publiceret i Genome Biology (http://dx.doi.org/10.1186/s13059-019-1632-4).  
 
Tom Gilbert og Kristine har endvidere sammen med vores samarbejdspartner lektor Siavash Mirarab fra 
University of California publiceret en videnskabelig ’opinion’-artikel om denne nye metode. Den er 
publiceret i Molecular Ecology med titlen: ’Beyond DNA barcoding: The unrealized potential of genome 
skim data in sample identification’ (https://doi.org/10.1111/mec.15507). 
 
Ashot Margaryan og de andre projektdeltagere fra Arbejdspakke 1 har for nylig fået en videnskabelig 
artikel accepteret i tidsskriftet Environmental DNA. I denne artikel præsenterer vi DNAmark-projektet og de 
mitokondrielle genomer, vi har genereret for danske hvirveldyr. Vi afventer, at artiklen kommer online. 
 
Ph.d.-studerende Physilia Chua arbejder lige nu med Arbejdspakke 1-deltagerne på en videnskabelig 
artikel vedrørende DNAmarks plante-referencer og genereringen af dette data. 
 

Populærvidenskabelig formidling 
Siden DNAmark-projektets start har vi formidlet projektet til forskere, specialister, studerende og den 
bredere befolkning både via nyheder på hjemmesiden og på vores Instagram og Facebook-profil 
(beskrevet i kommunikationsafsnittet nedenfor) samt via nyhedsbreve, artikler, foredrag og radio. Kristine 
Bohmann har deltaget i Radio 24-7-programmet ‘24 spørgsmål til professoren’ med Lone Frank samt 
præsenteret projektet for offentligheden på Statens Naturhistoriske Museums årlige Videnskabsgalla.  
 
Kristine, Tom og nu postdoc Christina Lynggaard har desuden afprøvet metoden med at anvende miljø-
DNA til at kortlægge dyre- og plantelivet i Loch Ness søen i Skotland, hvorved de understregede 
vigtigheden af en omfattende DNA-referencedatabase som DNAmark. Dette projekt fik stor dækning i 
medierne. Kristine blev interviewet live på DR og TV2, og der blev skrevet artikler om projektet i 
internationale og nationale medier, blandt andet på BBC, Videnskab.dk, Fyns Stiftstidende, Ingeniøren og 
Berlingske Tidende. 
 
 



DNAmark slutrapport - September 2020 

18 

 

 
 
Forside af Dansk Zoologisk Selskabs magasin ’Habitat’ i juni 2019 samt udsnit fra artiklen om DNAmark-referencedatabasen. 
Hele artiklen kan læses på:  https://issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat-19_juni-2019/52 
 
 
Plakater, postkort og kopper 
Vi er utallige gange blevet opfordret til at printe nogle af de fotos, vi tager af de indsamlede arter til 
DNAmark-referencedatabasen. Vi fik derfor fået trykt postkort og plakater og lavet krus med DNAmark-
logo og fotos af udvalgte referenceeksemplarer, der indgår i DNAmark-referencedatabasen. Vi er 
overraskede over, hvor stor lykke det har bragt, og hvordan det har bidraget til at udbrede kendskabet til 
DNAmark. Selvom disse postkort, plakater og krus ikke var en stor udgift, skal det for en god ordens skyld 
nævnes, at udgifterne til dette ikke er dækket af midler fra Fonden. Vi har sendt en pakke med plakater, 
kopper og postkort til AVJF – vi håber, at I kan lide dem. 
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Postkort, plakat og kopper med motiver af udvalgte arter og referenceeksemplarer, der er genereret DNA-referencer for i 

DNAmark-projektet. 

Fremtiden 
Vi håber at få mulighed for at udvide og konsolidere det arbejde, vi har lagt i etableringen af infrastrukturen 
til DNAmark-referencedatabasen. I det følgende præsenterer vi først vores umiddelbare ideer til en 
eventuel fortsættelse af DNAmark-referencedatabasen, dernæst vores idé til et citizen science-projekt, der 
skaber synergi med DNAmark-referencedatabasen. 
 
DNAmark DNA-referencedatabasen 
Ved projektets afslutning har vi genereret referencedata for 964 danske arter, som spænder bredt over 
142 taksonomiske ordner. Men disse arter dækker kun en brøkdel af de 35.000 arter, som findes i 
Danmark, og i kølvandet på det stigende antal danske forskningsprojekter, som anvender miljøDNA i 
deres studier, er der efterspørgsel for yderligere DNA-referencedata for danske arter.  
 
Hvis Fonden ønsker at fortsætte DNAmark-referencedatabasen, foreslår vi at fokusere på at udvide og 
konsolidere den opbyggede infrastruktur til at generere DNA-referencedata for flere danske arter. Her vil vi 
vores forslag være, at vi i samarbejde med DNAmark Arbejdspakke 2, DNAmark-komiteen og Fonden 
lægger os fast på en række indsatsområder for anvendelsen af miljøDNA i danske biodiversitetsstudier, 
og ud fra dette bestemmer hvilke taksonomiske grupper, der er brug for DNA-referencedata for. Dermed 
skabes et grundlag for at etablere samarbejder med brugerne af DNA-referencedata samt med dem, der 
kan indsamle og identificere reference-eksemplarer og tage prøver og/eller registrere disse i 
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museumsdatabaser. På den måde genererer vi målrettet referencedata, som føder direkte ind i anvendte 
projekter. Vi vil endvidere foreslå, at der i budgettet afsættes en buffer til at generere DNA-referencedata 
for projekter, der falder udenfor de overordnede indsatsområder, således at der er plads til, at nye 
spændende ideer og samarbejder kan opstå.  
 
Endvidere ønsker vi at bruge en eventuel næste fase af projektet til at videreudvikle vores foreløbige 
udkast til en hjemmeside, hvorfra brugere kan skabe sig overblik over det genererede data, så den bliver 
mere professionel, stilren og brugervenlig. Derudover ønsker vi at evaluere og optimere hjemmesiden i 
samarbejde med brugerne af DNAmark-referencedatabasen.  
 
DNAfælden – et citizen science-projekt 
Vi er i gang med at udvikle et citizen science-projekt, der bygger på 1) det DNA-referencedata vi har 
genereret for danske pattedyr, fugle, krybdyr og padder i DNAmark-referencedatabasen, og 2) vores 
arbejde med at bruge DNA-analyser af fluers maveindhold til at kortlægge tilstedeværelsen af hvirveldyr.  
 
Projektet går ud på, at børnefamilier i samarbejde med forskerne (os) og udvalgte naturskoler laver 
fluefælder, som de hænger op i udvalgte naturområder med ildelugtende (kommerciel) lokkemad. Denne 
lokkemad tiltrækker fluer, som bliver fanget i fælderne. I projektet udnytter vi derefter den nyeste teknologi, 
som vores miljøDNA-forskningsgruppe, med Kristine Bohmann i spidsen, er med til at udvikle: nemlig 
overvågning af hvirveldyr (pattedyr, fugle, krybdyr og padder) ved hjælp af DNA-analyser af fluers 
maveindhold. Børnefamilierne hjælper dermed med at bruge denne nye metode til at kortlægge 
tilstedeværelsen af danske hvirveldyr via fluernes maveindhold. I løbet af dette lærer de om fluernes 
biologi og funktion i økosystemer, bliver udfordret til at tænke over, hvor det er mest fordelagtigt at sætte 
fluefælder op, lærer om områdets hvirveldyr, og om miljøDNA-monitering og anvendelsen af DNAmark-
referencedatabasen. Samtidig giver det familierne mulighed for en sjov aktivitet, mens de går på 
opdagelse i de udvalgte naturområder. Børnefamilierne får et id-nummer til deres fælde, så de kan følge 
resultaterne fra deres fluer via projektets hjemmeside. Her forestiller vi os, at de interaktivt kan hjælpe 
med at matche deres fundne DNA-sekvenser mod DNAmark-referencedatabasen og dermed selv ud fra 
DNA-sekvenserne identificere hvilke dyr, deres fluer bar rundt på DNA fra.  
  
For at klarlægge hvordan, hvor og hvornår vi bedst indsamler fluer i Danmark til DNAfælde-projektet, har 
Kristine Bohmann og Christina Noer afprøvet indsamling af fluer på fem forskellige lokaliteter på Sjælland 
og Fyn med forskelligt fælde-design, lokkemad, habitattyper, vejrforhold, tidspunkt på sæson og tidsrum. 
Efterfølgende har postdoc Christina Lynggaard og ph.d.-studerende Kristen Fernandes bearbejdet 
prøverne i laboratoriet for at klarlægge hvilke taksonomiske grupper og lokaliteter, der vil interessante at 
fokusere på. Vi er stadig i gang med pilotprojektet, men de foreløbige resultater fra de første prøver 
indsamlet ved Tissø, Snarup Mose og Naturpark Åmosen viser, at vi er i stand til at finde DNA-spor fra 
både pattedyr, fugle og padder i de fangede fluer. Postdoc Christina Lynggaard og videnskabelig 
medarbejder Frederik Leerhøi er sammen med Kristine Bohmann i gang med at generere flere resultater 
fra både de tre ovennævnte lokaliteter og andre lokaliteter. Vi er meget spændte på resultaterne – især 
den fundne fugle-, frø- og gnaver-diversitet ser foreløbig meget spændende ud. Når vi har alle pilotdata i 
hus, kan vi lægge os fast på hvilke dyr, det vil være interessant at undersøge diversiteten af og på hvilke 
lokaliteter. Herefter går vi i gang med den videre udvikling af projektet samt at undersøge hvilke fonde, vi 
vil kunne søge om midler hos. 
 
Vores håb er, at vi kan udføre DNAfælden-projektet, som et projekt under ’DNAmark-paraplyen’ og gerne 
sideløbende med en eventuel fase 2 af DNAmark-referencedatabasen. Det ville i så fald være oplagt at 
inkludere monitering af danske hvirveldyr som indsatsområde samt at inkludere de resterende danske 
hvirveldyrs DNA-referencedata i DNAmark-referencedatabasen, idet denne vil spille en central rolle i 
projektet.  
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Simple byg-selv-fluefælder bygget af plastflasker, papirklips, snor og sort plast bliver en vigtig komponent i citizen science-
projektet, DNAfælden. 
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Arbejdspakke 2 
 
Formål 
Formålet med Arbejdspakke 2 er at udvikle miljø-DNA til et praktisk værktøj til objektiv opgørelse af 
biodiversitet og dermed til brug i prioritering og evaluering af virkemidler i naturbeskyttelse. Det 
umiddelbare mål vi stræber efter er at udvikle en effektiv protokol for opgørelse af multitaxon biodiversitet 
via miljøDNA. Arbejdspakken bygger i høj grad på erfaringer fra Biowide-projektet, som alene foretog en 
miljøDNA-baseret opgørelse ud fra jordprøver. I denne arbejdspakke søger vi at videreudvikle og 
effektivisere prøvetagningsmetodikken. Det søger vi dels ved at samle prøver af en række substrater ud 
over jord, som vi har grund til at tro huser betydelige biodiversitetskomponenter, og dels ved at undersøge 
den tidslige og rumlige variation i den jordprøvebaserede opgørelse. 
 
Ansatte 
Postdoc Susana Santos var arbejdshesten i første del af denne arbejdspakke. Hun var ansat frem til 
01/12/2018 og var derefter ansat på et andet projekt ved Biologisk Institut, hvorefter hun fik ansættelse 
ved Aarhus Universitet. Hun har ledet indsamling af prøver i felten og forestod behandlingen af prøverne i 
laboratoriet. Hun har dog kunnet være aktiv med analyser og udarbejdelse af manuskripter ved siden af 
sine nye opgaver. Det videre skrivearbejde er blevet foretaget af postdoc Ane Kirstine Brunbjerg og 
postdoc José Valdez ved Aarhus Universitet. Postdoc Julian Regalado har været ansat siden august 2019 
til udvikling af bioinformatiske værktøjer. 
 
Analyser 
Postdoc Susana Santos og lektor Tobias Frøslev har analyseret data fra de ti fokusflader. Vi er stort set 
klar med et manuskript, som sammenligner den samlede multitakson-biodiversitet på tværs af substrater, 
og altså vil kunne bruges til at identificere de mest omkostningseffektive valg under et givent budget. 
Tobias Frøslev har analyseret prøverne, der skal klarlægge variationen af detekteret biodiversitet i 
jordprøver afhængig af årstid, prøvevolumen, ekstraktionskit, og opbevaring. Postdoc Julian Regalado har 
udviklet bioinformatiske værktøjer til at matche sekvenser mod den udviklede referencedatabase. Tobias 
Frøslev arbejder på et antal manuskripter med fokus på prøvevolumen, årstid og opbevaring. Alle 
manuskripter forventes indsendt til tidsskrifter inden udgangen af 2020. 
 
Postdoc Ane Kirstine har analyseret den rumlige variation i DNA-data fra jordprøver på større geografisk 
skala bl.a. i form af en artikel, som sammenligner biodiversiteten og årsagerne til denne mellem miljøDNA-
data for svampe, flyvende insekter og eukaryoter med klassisk inventerede organismegrupper. 
Analysearbejdet og resultaterne er netop offentliggjort som early view i det videnskabelige tidsskrift Oikos 
(doi: 10.1111/oik.07145). Herudover arbejder Ane Kirstine Brunbjerg og José Valdez i samarbejde med 
Jesper Bladt (AU) på en videnskabelig artikel om den ellers ofte oversete diversitet i jord. Ud fra DNA-data 
for plante, svampe og eukaryoter prøver de at belyse om de nuværende beskyttelse af natur via 
habitatdirektivet og dets fokus på planter, matcher en prioritering baseret på DNA-data. Artiklen indsendes 
til et passende videnskabeligt tidsskrift inden udgangen af 2020. Tobias Frøslev, José Valdez m.fl. har 
analyseret svampesamfundenes trofiske sammensætning i relation til miljøgradienter og udarbejdet et 
submission-klart manuskript derom. Endelig er et manuskript om registrering af diversiteten af stenboende 
laver ved hjælp af miljøDNA udarbejdet, men indsendelse afventer en gentagen analyse der inddrager de 
nyeste sekvenser i internationale databaser. Det er baseret på Kristina C. Larsen speciale, som omtalt i 
sidste års rapport. 
  
Indsamling af prøver 
Ud af Biowide-projektets 130 prøveflader fordelt over hele Danmark, udvalgte vi ved DNAmark-projektets 
start ti flader, som vi ville gå i dybden med, i forhold til indsamling af prøver fra mange forskellige 
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substrater. De ti flader repræsenterer kontrasterende økosystemer fra simple til komplekse og med 
kontrasterende abiotisk miljø (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Tabellen viser de ti udvalgte prøveflader. (De 5 prøveflader hvor der blev foretaget yderligere indsamling af 
prøver til varians-analyserne er markeret med *) 
 

Type ”Replikater” (geografisk område – type) 

Agro-økosystem Fuglebjerg - agerjord Røsnæs Mark* - græsmark 

Hede - græsland Diesbjerg - xerotherm 
græsland 

Melby Overdrev* - hede 

Krat Røsnæs Krat* - xerotherm krat Eskebjerg Vesterlyng - krat-
mosaik 

Sumpskov Birkemose* - askesump Frederikskilde - ellesump 

Moden løvskov Strødam* - bøgeskov Suserup - blandet løvskov 

 
I august 2017 foretog vi en intensiv indsamling af prøver til DNA-ekstraktion. Et repræsentativt udvalg af 
de indsamlede fraktioner ses i tabel 2. I de fem prøveflader (markeret med *) blev der indsamlet til analyse 
af årstidsvariation og prøvevolumen i efteråret 2017, vinteren, forår, sommer og efterår 2018. 
  
Tabel 2. Tabellen viser et repræsentativt udvalg af de indsamlede fraktioner. 
 

Type/ substrat Eksempler på organismegrupper i fokus 

Jord Svampe, insekter, nematoder, protozoer og 
bakterier 

Levende træers bark, samleprøve med alle 
arter 

Svampe og insekter 

Levende træers ved, samleprøve med alle 
arter 

Svampe og insekter 

Levende træers blade, tre prøver per træart Svampe og insekter 

Levende træers bark, tre prøver per træart Svampe og insekter 

Levende træers ved, tre prøver per træart Svampe og insekter 

Levende træers blade, tre prøver per træart Svampe og insekter 

Bladførne, samleprøve Svampe og insekter 

Grenførne, samleprøve Svampe og insekter 

Dødt ved, samleprøve Svampe og insekter 



DNAmark slutrapport - September 2020 

24 

Urteagtige planters rhizomer/pælerødder, 
samleprøve 

Svampe og insekter 

Urteagtige planters blade, samleprøve Svampe og insekter 

Urteagtige planters blomster, individuel 
prøve per art 

Blomster-søgende insekter 

  
Efterfølgende blev alle prøver oparbejdet til en form, hvor de kunne fryses ned og herefter processeres 
rationelt. Arbejdet med at ekstrahere DNA fra levende ved og fra jord er påbegyndt.  
 
 

 
Billeder af indsamling af prøver i felten og oparbejdning i grovlaboratoriet. Indsamlingen har til formål at dække så 
bredt et udvalg af mikrohabitater for heterotrofe organismer som muligt. I praksis har vi fx samlet jord, levende træers 
bark og ved, bladførne på jordoverfladen, dødt ved, osv.  
 
Videnskabelig vidensdeling  
Susana Santos fremlagde resultater af Arbejdspakke 2 på konferencen 8th International Barcode of Life 
Conference i Trondheim i juni 2019. Flere manuskripter til videnskabelige afhandlinger nærmer sig 
afslutning, som beskrevet ovenfor. Tobias Frøslev har forfattet udgivelsen ”miljø-DNA” Natur og Museum 
2019 vol 4. (udgivet af Naturhistorisk Museum, Århus), som indeholder et afsnit om DNAmark, og dertil 
populær formidling af metoderne benyttet i miljøDNA undersøgelser generelt, mange af afsnittene afledt af 
arbejdet og metoderne anvendt i DNAmark projektet. 
 
DNAmark fase 2 
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Med de indhøstede resultater, der blev bygget ovenpå resultaterne fra Biowide-projektet, er vi langt bedre 
rustet til effektivt at bruge miljøDNA til at sammenligne biodiversitet langs gradienter og mellem 
’eksperimentelle’ behandlinger, og dermed langt nærmere praktisk brug i conservation-planlægning og 
naturovervågning. Dog er der, selv med den intensive prøvetagning vi har foretaget i vores ti fokusflader, 
en del underbelyste områder. Det vil være relevant at rette spotlyset i retning af nogle af disse spørgsmål: 
 

1) Rødlistede arter. At langt de fleste arter er sjældne eller meget sjældne er en økologisk grundlov, 
og at sjældne og rødlistede arter har et særlig højt bidrag til et områdes samlede biodiversitet 
følger deraf. I DNAmark arbejdspakke 2 har vi fokuseret både på den samlede artsrigdom og på 
unicitet. Af analyser på basis af data fra Biowide (Frøslev et al. (2019) doi: 
10.1016/j.biocon.2019.02.038) har vi – for så vidt angår svampe - lært at tilfældig prøvetagning til 
miljøDNA er omtrent lige så effektiv som klassisk naturhistorisk inventering, dog med den hage at 
det i høj grad er forskellige arter, de to metoder finder på en given lokalitet. Set ud fra en 
naturbevaringsvinkel er de mange rødlistede arter, som kun blev fundet ved hjælp af miljø-DNA 
særligt interessante. Der ser altså ud til at være et betydeligt potentiale for at udvikle mere 
målrettede metoder til at registrere forekomst af rødlistede arter, og andre arter af særlig interesse 
for naturbevaring (fx Habitatdirektivets bilagsarter) – ved hjælp af miljøDNA. 

2) Insekttilbagegang. Et antal nylige studier fra især Centraleuropa har vist en betydelig nedgang i 
artsrigdom og biomasse af insekter i landskabet, hvilket har vakt international opsigt. Der er dog 
stadig stor tvivl om hvorvidt resultaterne er sikre eller i nogen grad fremkaldt af år-til-år-svingninger 
i insektmængden. Et stort handicap er også at baseline er ukendt – vi ved altså ikke hvor stor 
insektbiomassen i landskabet var for 50, 100 eller 200 år siden. Dette kalder på studier med 
længere tidsskala, men stadig med høj opløsning, både taksonomisk, i tid og rum. Det vil være 
oplagt at udforske sø-sedimenter som en form for permanente ’klisterfælder’ og arkiver, der ved 
hjælp af miljøDNA kan afsløre udviklingstendenser i artsrigdom og biomasse af funktionelle 
grupper af insekterne på længere tidsskala. 

3) Interaktionsnetværk. Biodiversitet er ikke blot antallet af arter og arternes identitet, det er også 
netværket af interaktioner mellem arterne. Studier af interaktioner mellem fx blomstrende planter 
og bestøvende insekter er ekstremt tidkrævende. Empiriske data er derfor sjældne. Endnu værre 
står det til med andre typer af interaktioner, fx planter vs plantespisende insekter, endofytiske 
svampe eller mykorrhizasvampe. Tager vi blot blomster og blomstersøgende insekter så viste en 
begrænset test af konceptet i nogle udvalgte fokusflader, at vi kunne finde insektspecifikke DNA-
strenge ved ekstraktion af blomster, og andre kolleger er nået til samme foreløbige resultat 
(Thomsen & Sigsgaard (2019) doi:10.1002/ece3.4809). Sammen med ekstraktion af plante-DNA 
fra insekter kunne denne type data give os indsigt i interaktionsnetværk mellem artsrige grupper af 
organismer, på en måde som klassiske metoder ikke vil være i stand til. På samme måde vil man 
kunne udforske interaktionsnetværk mellem planter, galledannende insekter og deres medbeboere 
og parasitioder. I sådan et projekt vil der være mere fokus på basal naturhistorie, idet 
værtspræference er helt ukendt for en stor andel af de involverede insekter. Sådan et projekt 
kunne kombineres med inddragelse af amatørentomologer (citizen science). Specialestuderende 
på biologistudiet Bjarke Dethlefsen har i 2020 påbegyndt pilotstudier, der kan understøtte design af 
de skitserede undersøgelser. 
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Komitéen af interesserede parter 
DNAmark-komitéen består af kuratorer, samlingsmedarbejdere, naturforvaltere, konsulenter og forskere, 
der har givet uvurderlig støtte til projektet ved at foreslå hvilke arter af planter, dyr og svampe, der skulle 
være blandt de første 1000 arter i DNAmark-referencedatabasen. Enten fordi de er sjældne eller 
vidtudbredte, invasive eller truede, eller slet og ret fordi de vil være værdifulde at have i planlagte eller 
etablerede forskningsprojekter, der omhandler dansk natur, såsom Einar Eg Nielsens AVJF-projekt, som 
anvender marint miljøDNA, Anders Tøttrups AVJF-projekt, hvor citizen science bidrager til insekt-
monitering og Statens Naturhistoriske Museums citizen science-projekt Myrejagten, hvor danske 
myrearter indsamles og artsbestemmes. Nogle komitémedlemmer har endvidere bistået med 
prøveindsamling, identifikation og inkludering i museets samlinger, hvilket vi er meget taknemmelige for. 
 
Vi har i projektets første to år afholdt et komitémøde om året for at udvælge hvilke arter, som skulle 
inkluderes i DNA-referencedatabasen. På vores andet komitémøde (maj 2018) markerede vi DNAmark-
referencedatabasens etårs-dag med et komitémøde på Statens Naturhistoriske Museum. Der var stort 
fremmøde blandt komitémedlemmerne og udover at tale om hvilke danske arter, der skulle være blandt de 
første 1000 arter i DNAmark-referencedatabasen, præsenterede flere af komitémedlemmerne, hvordan 
deres forskningsprojekter drager nytte af DNAmark referencedatabasen. Blandt talerne var Peter Rask 
Møller, Gert Hansen og Cecilie Skræp Svenningsen fra Statens Naturhistoriske Museum samt Einar Eg 
Nielsen fra DTU Aqua og Ida Hartvig fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Præsentationerne 
spændte vidt og viste den brede anvendelse af DNAmark-referencedatabasen. For eksempel brug af 
DNAmark-referencedata til at identificere marine fisk ved hjælp af miljøDNA-analyser af vandprøver, til at 
identificere koblingsalger i forbindelse med miljøvurdering, til overvågning og forskning i orkideer og deres 
svampe samt til at identificere insekter indsamlet i Statens Naturhistoriske Museums store citizen science-
projekt, Insektmobilen. Præsentationerne bekræftede, hvor vigtig og bred anvendelse en national DNA-
referencedatabase har i dansk forskning og naturovervågning. 
 
Komitéen af interesserede parter er vokset til i dag at tælle omkring 50 medlemmer, når DNAmark-
projektdeltagerne ikke er medregnet.  
 
DNAmark-komiteen har været uundværlig i DNAmark-projektet. Hvis der kommer et nyt kald fra AVJF 
Naturfonden, ønsker vi igen at inddrage komiteen. Vi vil da bruge komiteen til at afdække hvilke 
indsatsområder og taksonomiske grupper, vi bør målrette en eventuel næste fase af DNAmark-projektet 
imod og til at afklare, om der er mulighed for at skabe synergi med nogle komitémedlemmer. 
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DNAmarks komité af interesserede parter, som deltog i andet komitémøde i maj 2018. 

 

Komitémedlemmer  

Ekspertise Organisation Navn Titel 

Planter Statens Naturhistoriske Museum Ole Seberg 
Professor & videnskabelig leder af 
Botanisk Have 

Planter Statens Naturhistoriske Museum Natalie Iwanycki Ahlstrand Postdoc 

Planter  Select Nature Henrik Ærenlund Pedersen Konsulent 

Planter & Mosser 
Den Nationale Tropiske Botaniske 
Have i Hawaii Nina Rønsted 

Professor, forsknings- & 
naturbevarelseschef  

Planter & Mosser Københavns Universitet Conny Bruun Asmussen Lange Lektor 

Planter & Mosser Aarhus Universitet Anders Barfod Lektor 

Orkideer - Barcoding 
Institut for Geovidenskab & 
Naturforvaltning, KU Ida Hartvig Adjunkt 

Planter - Aloer Statens Naturhistoriske Museum Louise Isager Ahl Ph.d. 

Planter - Figner Statens Naturhistoriske Museum Sam Bruun-Lund Ph.d. 

Ferskvandsplanter Aarhus Universitet Tenna Riis Lektor 

Botaniske indikator-arter Danmarks Naturfredningsforening Therese Dannisøe Nissen Biolog, Natur- & miljøpolitik 

Svampe, Laver, Alger & Mosser Statens Naturhistoriske Museum Christian Lange Samlingsmedarbejder 

Laver & Alger Statens Naturhistoriske Museum Nina Lundholm Lektor & kurator 
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Laver & Alger Statens Naturhistoriske Museum Gert Hansen Akademisk medarbejder 

Svampe - Ascomyceter Københavns Universitet Thomas Læssøe Seniorrådgiver 

Svampeatlas - GBIF Statens Naturhistoriske Museum Thomas Stjernegaard Jeppesen IT-arkitekt 

Havpattedyr Københavns Universitet Morten Tange Olsen Adjunkt & kurator 

Pattedyr Københavns Universitet Eline Lorenzen Lektor & kurator 

Pattedyr - Flagermus Statens Naturhistoriske Museum Hans Baagøe Emeritus 

Insekter - Hymenoptera Statens Naturhistoriske Museum Lars Vilhelmsen Lektor & kurator 

Insekter - Diptera Statens Naturhistoriske Museum Thomas Pape Lektor & kurator 

Insekter - Coleoptera Statens Naturhistoriske Museum Alexey Solodovnikov Lektor & kurator 

Insekter - Diplopoda Statens Naturhistoriske Museum Henrik Enghof Professor & kurator 

Insekter - Lepidoptera Statens Naturhistoriske Museum Ole Karsholt Emeritus 

Insekter & Citizen science Statens Naturhistoriske Museum Julie Koch Sheard Ph.d.-studerende 

Insekter, MiljøDNA i fersk- & 
havvand Aarhus Universitet Philip Francis Thomsen Lektor 

MiljøDNA i fersk- & havvand Københavns Universitet Steen Wilhelm Knudsen Ekstern Postdoc 

Krybdyr & Padder Københavns Universitet Morten Allentoft Adjunkt 

Fisk Statens Naturhistoriske Museum Peter Rask Møller Lektor & kurator 

Fisk DTU Aqua Einar Eg Nielsen Professor 

Fugle Statens Naturhistoriske Museum Kasper Thorup 
Lektor & leder af 
ringmærkningscentralen 

Fugle Københavns Universitet Jon Fjeldså Professor 

Arachnider & Terrestriske 
mollusker Statens Naturhistoriske Museum Nikolaj Scharff Samlingschef, Prof. MSO, kurator 

Vandkvalitets-vurdering via 
akvatiske invertebrater SBH Consult Søren Birkholm Hansen Ferskvandsbiolog & konsulent 

Ferskvandsinvertebrater Aarhus Universitet Peter Wiberg-Larsen Emeritus 

Marine invertebrater, Annelider, 
Echinodermer & Cnidarier Statens Naturhistoriske Museum Jørgen Olesen Lektor & kurator 

Svampe (Porifera), Polypdyr 
(Cnidaria) & Encellede 
organismer (Protozoer) Statens Naturhistoriske Museum Martin Vinther Sørensen Lektor & kurator 

Ferskvandssnegle (Gatropoda) & 
Parasitter (Trematoda) Københavns Universitet Anna-Sofie Stensgaard Adjunkt 

MiljøDNA Amphi Consult Martin Hesselsøe Partner 

Citizen science Statens Naturhistoriske Museum Anders P. Tøttrup Lektor & undervisningsleder 

Citizen science & Insekter Statens Naturhistoriske Museum Cecilie Skræp Svenningsen Ph.d.-studerende 

Biowide Københavns Universitet Christopher James Barnes Adjunkt 

Miljø & Natur Rambøll Peter Bønløkke Adamsen Chefrådgiver 

Miljø & Natur Rambøll Kristine Kjørup Rasmussen Biolog, Miljø & Sundhed 
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Miljø & Natur Rambøll Nikolaj Heedegaard Correll Konsulent 

Miljø Teknologisk Institut Ketil Bernt Sørensen Produktmanager 

Natur & Jagt Danmarks Jægerforbund Iben Hove Sørensen Konsulent, Trækvildt 

Naturpolitik & Artsforvaltning Danmarks Naturfredningsforening Bo Håkansson 
Seniorrådgiver, Det Grønne 
Kontaktudvalg 

Museumsdatabaser (Specify) Statens Naturhistoriske Museum Martin Stein Data-manager 

DanBIF & Insekter Statens Naturhistoriske Museum Isabel Calabuig Data-kurator 
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Kommunikation 
DNAmark-projektet skal være synligt for omverden, både internt for komitéen af interesserede parter og 
for andre fagpersoner og dele af offentligheden, som kunne have interesse i og gavn af projektet. Derfor 
har vi løbende opdateret DNAmarks hjemmeside (www.DNAmark.ku.dk), hvor vi præsenterer DNAmark-
projektet, de to arbejdspakker, DNAmark-teamet samt udgiver nyheder om projektet. På Instagram- og 
Facebookprofilerne ’DNAmark_’, deler vi billeder af de arter, vi indsamler prøver fra, deler billeder fra 
vores arbejde og fortæller små historier fra projektet.  
 
Vi fik tidligt i projektet designet et logo. Vi er utroligt glade for resultatet, da vi synes vi har fået et logo, der 
er stilrent, let genkendeligt og symboliserer at natur og genetik forenes. Vi har indsat eksempler fra de 
forskellige medier på de efterfølgende sider. 
 

 

 
 

Forsiden af DNAmarks hjemmeside: www.dnamark.ku.dk. 
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Udsnit fra DNAmarks Instagram-profil august 2020. 
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Formidling 
Kristine Bohmann og Hans Henrik Bruun har fortalt om DNAmark i en film om biodiversitet og miljøDNA til 
gymnasieelever, http://snm.ku.dk/skoletjenesten/gymnasium/materialer/biodiversitet-paa-danmarkskortet/. 
Endvidere har Kristine Bohmann, Tom Gilbert, Hans Henrik Bruun og Rasmus Ejrnæs fortalt om 
DNAmark-projektet til dokumentarfilms-producenter ved CPH:DOX. Desuden promoverer vi DNAmark-
projektet via nyhedsbreve, artikler i magasiner samt til Videnskabsgalla og andre arrangementer på 
Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Universitet. På de næste sider er eksempler på artikler 
og nyheder fra vores hjemmeside. 
 

 
 
Til venstre: Filmen “Biodiversitet på Danmarkskortet” hvor blandt andre Kristine Bohmann og Hans Henrik Bruun formidler 
vigtigheden af at anvende miljø-DNA til at monitorere dansk biodiversitet i relation til DNAmark-projektet. Til højre: Tom Gilbert, 
Kristine Bohmann, Hans Henrik Bruun og Rasmus Ejrnæs fortalte om DNAmark og dansk biodiversitet i to præsentationer til 
CPH:DOX. 

Uddrag af nyheder fra DNAmarks hjemmeside 
Vi tilstræber at publicere nyheder på DNAmarks hjemmeside, www.dnamark.ku.dk, således at 
interesserede løbende kan følge projektets fremskridt. På de følgende sider kan I se uddrag fra udvalgte 
nyheder. 
 

 



DNAmark slutrapport - September 2020 

33 

 
Seneste nyhedsoversigt fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 

 
 
 



DNAmark slutrapport - September 2020 

38 

 
Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Uddrag af nyhed fra http://dnamark.ku.dk/nyheder/ 
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Økonomi 
Afrapporteringen af regnskabet for DNAmark-projektet er opdelt i to, idet den ene del af projektet er 
tilknyttet Globe Instituttet (Kristine Bohmann, Tom Gilbert og Anders Hansen), mens Hans Henrik Bruuns 
del af regnskabet er tilknyttet Biologisk Institut. Da deadline for slutrapporten er 1. September 2020, og 
dermed dagen efter DNAmark-projektets slutdato (31. August 2020), har vores respektive 
økonomiafdelinger ikke kunne færdiggøre den økonomiske slutrapport. Den vil derfor blive eftersendt.  
 
 

 


