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Baggrund
Blandt ferskvandsinvertebraterne (SE BOKS 
1) findes en række organismer, som stiller 
forskellige krav til omgivelserne (fx krav til 
iltindhold mm). Sådanne præferencer og krav 
til omgivelserne har været brugt til at udpege 
specifikke indikatororganismer for henholds-
vis god og dårlig vandkvalitet. Vandkvalitet 
i vandløb måles derfor ofte med biologiske 
metoder, baseret på optælling og en taksono-
misk identifikation af invertebrater. Dansk 
Vandløbs Fauna Index (DVFI) er den mest ud-
bredte metode, der i dag anvendes i Danmark 
til kvalitetsvurdering af vandløb (SE BOKS 2). 
Anvendelse af DVFI-metoden kræver manuel 
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Figur 1: Indsamling af 59 DVFI prøver fra 
53 forskellige vandløb i Danmark. Figuren 
viser DVFI faunaklassen fra 2 til 7 på de 
enkelte lokaliteter bestemt ved manuel ud
sortering af makroinvertebrater. Parallelle 
og samtidigt indsamlede prøver er analy
se ret dels ved konventionel udsortering 
og bestemmelse af DVFI og dels ved DNA 
metabarcoding.
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sortering og identifikation af invertebrater. 
Metoden er tidskrævende og kræver en stor 
taksonomisk ekspertise.

Vandrammedirektivet (2000/60/EC) for-
pligter EU-medlemslandene til at øge kvali-
teten af overfladevand, så det har en ”god 
miljømæssig tilstand”. I Danmark bruges 
DVFI-metoden således ofte til at kortlægge 
den biologiske tilstand af vandløb. DVFI me-
toden inddeler vandløb i op til 7 forskellige 
faunaklasser. De tre bedste kategorier (DVFI 
5, 6 og 7) defineres normalt som ”god miljø-
mæssig tilstand” i henhold til Vandrammedi-
rektivet /1/.

Prøvetagning
I forbindelse med et erhvervs ph.d. projekt 
/2/ er der indsamlet 59 forskellige faunaprøver 
fra 53 vandløb overalt i Danmark (Figur 1). 
Prøvetagning er udført som foreskrevet i den 
aktuelle tekniske anvisning for monitering ved 
hjælp af DVFI metoden /3/. Der er indsamlet 
to parallelle prøver fra hver lokalitet. Den 
ene prøve er analyseret på konventionel vis 
og DVFI faunaklasse er beregnet, som det 

frem går af den tekniske anvisning /3/. Den 
anden prøve blev fikseret i sprit umiddelbart 
efter indsamling og videre oparbejdet til DNA 
analyse. Den såkaldte ”pilleprøve” er dog ikke 
anvendt i DNA analysen. 

DNA-analyse
DNA analysen omfatter følgende trin som 
også er illustreret i Figur 3: 
1) Den fikserede prøve blev homogeniseret i 

en blender. Umiddelbart før homogenise-
ring er sprit fjernet fra den fixerede prøve, 
for at undgå sprit i DNA ekstraktionen. Alle 
øvrige dele i prøven (sediment, småsten, 
planterester mm.) medtages i homogeni-
seringen. 

2) DNA ekstraktion fra den homogeniserede 
prøve (standard metode i laboratoriet).

3) Metabarcoding (se forklaring i BOKS 3)
4) Bioinformatisk multivariatanalyse (se for-

klaring i BOKS 4)

Resultater
Konventionel DVFI analyse viser, at der blandt 
de 53 forskellige vandløb var 3, 3, 8, 10, 13 og 
16 prøver fra henholdsvis DVFI kategorier ne 
2, 3, 4, 5, 6 og 7. I disse prøver blev der iden-
tificeret 145 unikke arter, svarende til et gen-
nemsnit på 27 arter (+/- 8) pr DVFI prøve. 
Tæt på 2 mio DNA sekvenser blev sekvente-
ret, svarende til et gennemsnit på 32.449 
se kvenser pr lokalitet. Ved DNA metoden 
kunne 192 forskellige taksonomiske grupper 
identificeres, svarende til 61 (+/- 22) grupper 
pr lokalitet.

DNA sekvenserne blev efterfølgende analy-
seret og statistisk klassificeret ved hjælp af en 

såkaldt multivariatanalyse (BOKS4, Figur 2). 
Sammenholdes DNA sekvenserne fra metabar-
coding af invertebrat-DNA med faunaprøver 
fra forskellige DVFI faunaklasser (bestemt ved 
konventionel udsortering) ses det, at de falder 
ens ud. Dette viser, at prøver med samme 
vandløbskvalitet ligner hinanden. Det ses af 
figuren, at de laveste DVFI faunaklasser (2, 3 
og 4) adskiller sig betydeligt fra hinanden 
(Figur 2a), mens DVFI faunaklasserne, der 
repræsenterer en ”god miljømæssig tilstand” 
(5, 6 og 7), ligger tættere og har enkelte min-
dre overlap (Figur 2b). Disse mindre overlap 
afspejler, at disse faunaklasser ligner hinanden 
meget, og at der er glidende overgange mel-
lem enkelte faunaklasser.

Multivariatanalysen har således vist, at for-
skelle i DNA-sekvenserne mellem de enkelte 
prøver afspejler forskelle i DVFI-kategorier. 
Det er altså muligt at vurdere, hvilken DVFI-
kategori en given ukendt prøve tilhører ud fra 
sammensætningen af DNA-sekvenser i en fau-
naprøve indsamlet fra lokaliteten. Dette er 
ikke overraskende, da både DVFI kategorierne 
og DNA sekvenserne afspejler faunaprøvens 

BOKS 1: Markroinvertebrater 
(smådyr) er en fællesbetegnelse for 
smådyr på tværs af ordner og famili
er. Makroinvertebraterne i vandløb 
omfatter blandt andet vårfluer, 
døgn fluer, slørvinger, snegle og 
mange andre grupper af organis
mer. Smådyrene påvirkes af vandlø
bets kemiske og fysiske kvalitet. 
Derfor kan forekomst af bestemte 
indikatorarter afspejle vandløbets 
økologiske tilstand.

Figur 2: Multivariatanalyse af DNA metabarcoding sekvenser fra 59 faunaprøver fra 53 forskellige vandløb i Danmark. Alle 59 prøver er 
samlet statistisk analyseret og sammenholdt i henholdsvis dem med lave DVFI kategorier (2, 3 og 4) (a) og dem med høje DVFI kategorier 
(5, 6 og 7)(b). Det ses at der opnås en god adskillelse mellem de forskellige DVFI kategorier. Figur 3 viser hvordan DVFI kategorien for en 
ukendt prøve kan bestemmes på dette grundlag. 

BOKS 2: Dansk Vandløbs Fauna 
Indeks (DVFI) benyttes til beskrivel
se af den økologiske tilstand i åer 
og vandløb i Danmark. DVFI er ba
seret på identifikation og optælling 
af makroinvertebrater i en standar
di seret faunaprøve, som er indsam
let i vandløbet. DVFI skalaen har 
syv trin (17) /3/. De tre bedste trin 
(5, 6 og 7) betegnes ”god økologisk 
tilstand” i henhold til Vandrammedi
rektivets definition /1/.  
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biologiske sammensætning.
DNA resultaterne fra denne undersøgelse 

kan analyseres nærmere for at undersøge 
hvil ke af de vigtige indikatororganismer, som 
genfindes i DNA sekvenserne. Dette arbejde 
er stadig i gang, men det er imidlertid ikke 
nødvendigt at ”artsbestemme” de enkelte 
DNA-strenge og -sekvenser, for at kunne an-
vende metoden i praksis til vurdering af vand-
løbets kvalitet.

Konklusion:
Det er velkendt, at invertebrater er effek-
tive til at vurdere vandløbskvalitet. Vi har 
vist, at DNA metabarcoding af invertebrater 
indsamlet i forskellige vandløb giver et unikt 
DNA fingeraftryk for hver prøve. En statistisk 
multivariatanalyse har vist, at DNA fingeraftryk 
fra prøver med samme DVFI ligner hinanden 
mere, end prøver med forskellige DVFI kate-
gorier. Det er således muligt at analysere en 
faunaprøve ved hjælp af DNA metabarcoding. 
Selv med den mest basale analyse af sekvens-
data er klassificering af DVFI kategorier mulig.

Figur 3 viser princippet for DNA analyse af 
en ukendt prøve. Den røde markering viser 
placeringen af den ukendte prøve i forhold til 
de kendte prøver, som er analyseret i dette 
studie. Med DNA metabarcoding er det muligt 
at placere denne ukendte prøve i DVFI fauna-
klasse 5. Ved brug af statistiske metoder er det 
muligt, tillige at angive en sandsynlighed for, 
at prøven netop tilhører netop denne fauna-
klasse. Det er ligeledes vigtigt at påpege, at 
denne empiriske model må forventes at blive 

bedre jo flere prøver det analyseres.    
Den analysemetode, som vi har præsente-

ret, baseres på prøver, der er indsamlet med 
samme metode, som ved konventionel under-
søgelse af vandløb. Omkostninger til indsam-
ling af prøver svarer derfor til den konventio-
nelle metode. Oparbejdning af prøven til DNA 
sekvensering og dataanalyse vil allerede i dag 
være konkurrencedygtig i forhold konventio-
nel udsortering af makroinvertebrater. Da 
priser på DNA sekventering er stadig faldende, 
må det forventes, at den nye metode vil blive 
stadig mere konkurrencedygtig. Resultaterne 
peger på et stort fremtidigt potentiale for brug 
af DNA teknikker til vurdering af vandkvali-
teten i vandløb. 
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Vandkvalitet med DNA

BOKS 3: DNA-metabarcoding er 
en relativ ny DNA teknologi. Meto
den baseret på to trin. Først ekstra
heres og opformeres DNA fra en 
bred gruppe af organismer (f.eks. 
alle markroinvertebrater). Dernæst 
sekventeres alt det opformerede 
DNA ved hjælp af moderne DNA se
kvenseringsteknologi (såkaldt next
generation sekventering). Hver af 
de analyserede prøver resulterer i 
tusindvis af DNA sekvenser. Nogle 
af sekvenserne er ens, fordi de 
kommer fra den samme organisme.  
Det er ofte muligt at identificere 
DNA sekvenserne til arts eller 
slægtsniveau. 

BOKS 4: Bioinformatisk 
Multivariat analyse: Fra hver prøve 
er der analyseret op til typisk 50.000 
DNA sekvenser. DNA sekvenserne 
afspejler den relative sammensæt
ning af makroinvertebrater i prøven. 
På grund af den store datamængde 
er sammensætningen af DNA se
kvenser i en prøve unik, og svarer 
således til et fingeraftryk, der afslø
rer sammensætningen i prøven. 
Multivariatanalysen anvendes til at 
illustrere, hvor meget DNA sekven
serne fra forskellige prøver ligner 
hinanden. Multivariatanalysen gør 
det altså muligt, at sammenligne ti
tusindvis af DNA sekvenser fra for
skellige prøver, og visualisere for
skelle mellem prøverne.

Figur 3: Princip for bestemmelse af DVFI 
kategorien for en ukendt faunaprøve, 
baseret på DNA metabarcoding og efterføl
gende multivariat analyse.


