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Ansvarsfraskrivelse 

Indeværende rapport er udarbejdet som led i LIFE-projektet LIFE15 NAT/DK 000948, som støttes økonomisk af EU-

Kommissionen. I henhold til artikel II.7.2 i General Conditions kan de holdninger og den viden, der kommer til ud-

tryk i rapporten under ingen omstændigheder bliver betragtet som EU-Kommissionens officielle holdning, og EU-

Kommissionen er ikke ansvarlig for den videre brug af oplysningerne i rapporten. 

 

Disclaimer 

This report has been prepared as part of the LIFE project LIFE15 NAT/DK/000948, which is supported economically 

by the EU Commission. According to article II.7.2 of the General Conditions, the positions and knowledge expressed 

in the report cannot under any circumstances be considered as the EU official position, and the EU Commission is 

not responsible for the further use of the information contained in the report. 
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1. Summary 

Næstved Kommune is in the process of improving the habitat and population of the thick shelled river mussel (Unio 

crassus) in the river Suså, as part of the EU LIFE project UC Life Denmark. Mussel larvae are introduced through infec-

tion of the fish species common minnow (P. phoxinus) and the European bullhead (C. gobio).  

Due to the mussels’ slow growth it is expected to take several years before the mussel larvae can be found and identi-

fied using conventional methods. Næstved Kommune has therefore opted to investigate if eDNA analyses, which are 

able to detect freshwater fauna based on small traces of DNA shed by organisms living in the analysed ecosystem, 

can be an alternative to detect the mussels at an earlier stage of life.  

Four sampling stations with different characteristics and expected fauna, as well as three different sample types (water, 

sediment and mesocosm) were investigated for mussel and fish species, to determine if eDNA analyses could be suit-

able for early U. crassus detection, as well as to assess optimal sampling procedures for the detection of fish and mus-

sel populations. eDNA analyses were performed using the Oxford Nanopore Technologies’ MinION platform. 

The performed eDNA analyses showed that detection of adult U. crassus was possible from sediments and mesocosm 

samples, and a rich diversity of other fish and mussel species were detected in both water and sediment samples. 

eDNA analysis of fauna in Suså can therefore be considered a useful tool to supplement conventional surveys.  

The observations made based on the eDNA analyses also indicate that U. crassus detection is limited by a weak eDNA 

signal in the water, likely due to the size of the newly introduced larvae and low number of living adult specimens. 

However, based on the overall results, it can also be suggested that strategic sampling of larger water samples could 

potentially overcome this limitation.  
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2. Baggrund 

Næstved Kommune deltager i projektet UC Life Denmark, som ønsker at forbedre levestederne for den tykskallede 

malermusling (Unio crassus), i tre danske vandløb herunder Susåen. På nuværende tidspunkt findes der kun 5 kendte 

levende voksne U. crassus individer i vandløbet. Muslingelarver udsættes ved hjælp af værtsfisk, i form af elritse 

(Phoxinus phoxinus) og hvidfinnede ferskvandsulke (Cottus gobio). Disse to fiskearter ønskes også genetableret i Sus-

åen. 

Monitering af udsættelsesområde og etablering af U. crassus vanskeliggøres af den langsomme vækst af muslingelar-

verne, og det forventes at konventionelle undersøgelser ikke vil kunne anvendes til monitering i de første 2-3 år efter 

udsætningen, da larverne vil være for små til visuelt at kunne observeres med tilstrækkelig stor sikkerhed.  

eDNA analyser har vist stor potentiale til at være et følsomt redskab, som kan overkomme udfordringer ift. detektions-

grænsen ved bestemte konventionelle analyser, fx ved organismer som er meget små. Derfor kunne eDNA analyser 

være et muligt redskab til tidlig vurdering af udsættelsesprogrammet, da det forventes at teknikken vil kunne detek-

tere muslingerne kortere tid efter udsættelse, sammenlignet med konventionelle analyser.  

Næstved Kommune ønsker derfor at undersøge mulighederne for brug af eDNA til detektion af U. crassus i Susåen. 

Som sekundær formål vil det også være interessant at kunne detektere de to værtsfiske arter, P. phoxinus og C. gobio.  

I denne undersøgelse udvælges fire lokaliteter i Susåen og 3 forskellige prøvetyper udtages for at undersøge om 

eDNA analyse kan detektere de 3 interessearter på nuværende tidspunkt. Desuden undersøges hvilke prøvetyper der 

bedst anvendes til denne type analyser.  

eDNA analyserne udføres ved hjælp af kendte DNA barcodes til fisk og muslinger, og sekventeringsplatformen Oxford 

Nanopore MinION. DNA-sekventeringen udføres af Aalborg Universitet, som en del af det igangværende forsknings-

projekt ”DNA-based Performance Indicators in Natural and Engineered ecosystems (DNA-PINE)”.  

I denne rapport præsenteres resultaterne fra eDNA detektion af fiske- og muslingepopulationer i Susåen, med fokus 

på U. crassus, med Nanopore sekventering. 
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3. Metode 

3.1 Lokalitetsudvalg 

I forbindelse med U. crassus undersøgelser med eDNA udvælges et begrænset antal lokaliteter ud fra udsættelses-

området, forekomst af U. crassus og andre muslingearter.  

Der udtages Sterivex filtrerede vandprøver, samt sediment prøver fra de fleste lokaliteter. Derudover indsamles en 

mesocosm (spand) prøve, hvor levende voksne U. crassus individer placeres i en spand med vand fra vandløbet i 

mindst en time, hvorefter vandet filtreres ved hjælp af Sterivex filter units. En oversigt over alle lokaliteter og prøvety-

per kan ses i henholdsvis Figur 3.1 og Tabel 3.1. 

 

Figur 3.1: Kort over udvalgte prøvetagningslokaliteter, flere lokalitetsinformationer findes i Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Oversigt over lokaliteter og prøvetyper som indgår i eDNA analyserne. 

Lokalitet Udvalgsbegrundelse Prøvetyper 

Assendrup Kendt levested af voksne U. crassus Vand, sediment, mesocosm 

Nymølle bro Udsættelsesområde UC Life Denmark Vand, sediment 

Fordelerbygværk Levested af mange muslingearter, dog ikke U. crassus Vand, sediment 

Rødebro Nedstrøms udsættelsesområde Vand 
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3.2 Prøveindsamling 

Alle prøver som indgår i denne rapport blev indsamlet den 30. August 2021. 

Vandprøverne blev indsamlet efter en standardiseret protokol udviklet til eDNA prøvetagning under sterile forhold. 

Prøvetagning foregik ved manuel filtrering af op til 0.5 L vand igennem et Sterivex filter (Figur 3.2). Prøverne blev kon-

serveret til transport uden tøris ved hjælp af en konserveringsbuffer.  

Protokollen til prøvetagning af henholdsvis vand og sediment prøver findes i bilag 1.  

 

Figur 3.2: Sterivex filtrering af vand under sterile forhold ved hjælp af en sprøjte. 

Sedimentprøverne blev indsamlet efter en standardiseret protokol udviklet til eDNA prøvetagning under sterile for-

hold. Prøvetagning foregik ved indsamling af 3-4 udstik af de øverste 5 cm i sedimentet (Figur 3.3 tv.), i et transekt 

over vandløbets bredde (Figur 3.3), for at fange et repræsentativt billede af sedimentets biologiske indhold. Det antal 

påkrævede udstik bestemmes ud fra vandløbets fysiske karakteristikker. De enkelte udstik blev samlet i en ren spand 

med låg. En lille mængde vandløbsvand blev tilsat sedimentudstik, for at kunne homogenisere prøven i laboratoriet. 

Prøverne blev holdt køligt under transport.  

Protokollen til prøvetagning af henholdsvis vand- og sedimentprøver findes i bilag 1. 
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Figur 3.3: Tv.: Indsamling af et sedimentudstik, billede taget ved Fordelerbygværk. Th.: Billede af mesocosm prøve med 3 individer af 

U.crassus, indsamlet ved Assendrup. 

En mesocosm prøve (også kaldt en ”spandprøve”) blev indsamlet for at sikre en prøve med positiv signal for U. cras-

sus. Ved en mesocosm prøve bliver en eller flere individer af target-organismen placeret i en beholder med vand fra 

vandløbet, for at opsamle koncentreret eDNA over en periode (fx en time). Denne type prøve bruges til at validere 

detektionsmetoderne, som en positiv kontrolprøve. Efter frigivelse af eDNA, behandles vandet på samme måde som 

de indsamlede vandprøver. Et billede af mesocosm prøven indsamlet for U. crassus kan ses th. i Figur 3.3.  

3.3 Prøvebehandling og Nanopore sekventering 

DNA ekstraktion blev foretaget ved hjælp af kommercielle DNA ekstraktions kits fra Qiagen.  

Opformering af forskellige DNA barcodes blev foretaget efter et standardiseret protokol for eDNA metabarcoding. 

Alle anvendte DNA barcodes er vist i Tabel 3.2, med information omkring hver DNA barcode’s forventede targets, 

samt reference. De DNA barcodes som har givet de bedste resultater og anbefales til fremtidig brug er fremhævet 

med fed skrift. Alt laboratoriearbejde blev udført efter anbefalede retningslinjer for eDNA analyser, med inklusion af 

negative kontrolprøver for at kontrollere kontaminering, og prøver af kendt indhold for at kontrollere kvaliteten af 

DNA sekventeringen.  
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Tabel 3.2: Oversigt over alle testede DNA barcodes til detektion af U. crassus. 

 DNA barcode navn  DNA barcode target Ref Resultat 

A Vert-eDNA16S-FR Vertebrater - bredspektret 1 Godt udbytte af ferskvandsfauna, 

inkl. U. crassus 

B 16SaH-bL Vertebrater - bredspektret 2 Mindre udbytte af ferskvandsfauna, 

men identifikation af P. phoxinus og  

U. crassus 

C UnioMetaFR Muslinger - Unionidae 3 Godt udbytte af familien Unionidae, 

hvorunder U. crassus 

D SPH16S Muslinger - Sphaeriidae 4 Godt udbytte af Sphaeriidae, men 

ikke kritisk for formålet. 

E Mol16S Mollusca - bredspektret Lav diversitet af identificerede orga-

nismer, næsten ingen muslinger 

F Batra_F/H2714 Vertebrater - bredspektret 5,6 Dårlig sekventeringsresultat, ikke ta-

get med i resultater 

 

 

Nanopore sekventering blev udført efter standard protokoller udgivet af Oxford Nanopore Technologies.  

Databehandling foregik ved hjælp af en bioinformatisk pipeline specifik for eDNA sekventeringsdata, som udfører et 

stringent kvalitetstjek af de dannede sekvenser, og identifikation af sekvenserne ved sammenligning med en kurateret 

database af reference DNA sekvenser for danske ferskvandsvertebrater. 

4. Resultater 

4.1 Tekniske resultater eDNA analyse 

Prøveindsamlingen foregik som planlagt og prøverne blev analyseret med det samme efter ankomst til laboratoriet.  

Oparbejdelsen af prøverne foregik uden problemer for alle vandprøver. Sedimentprøverne kunne i første omgang 

ikke analyseres færdig på grund af inhibering fra sedimentindholdet. Efter en yderligere oprensning af DNA’et kunne 

disse prøver analyseres færdig med tilfredsstillende resultat. 

 

1 Vences, M. et al. Freshwater vertebrate metabarcoding on Illumina platforms using double-indexed primers of the mitochondrial 16S rRNA gene. 

Conserv. Genet. Resour. 8, 323–327 (2016). 
2 Palumbi, S. R. Simple fool’s guide to PCR. (Department of Zoology and Kewalo Marine Laboratory, University of Hawaii, 1991). 
3 Coghlan, S. A., Currier, C. A., Freeland, J., Morris, T. J. & Wilson, C. C. Community eDNA metabarcoding as a detection tool for documenting fresh-

water mussel (Unionidae) species assemblages. Environ. DNA 3, 1172–1191 (2021). 
4 Klymus, K. E., Marshall, N. T. & Stepien, C. A. Environmental DNA (eDNA) metabarcoding assays to detect invasive invertebrate species in the 

Great Lakes. PLoS One 12, 1–24 (2017). 
5 Valentini, A. et al. Next-generation monitoring of aquatic biodiversity using environmental DNA metabarcoding. Mol. Ecol. 25, 929–942 (2016). 
6 Kitano, T., Umetsu, K., Tian, W. & Osawa, M. Two universal primer sets for species identification among vertebrates. Int. J. Legal Med. 121, 423–427 

(2007). 
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Efter den første DNA sekventering (med DNA barcodes A, B og F) kunne det konkluderes at barcode F ikke gav det 

forventede resultat. Denne barcode blev derfor ikke anvendt ved efterfælgende analyser og fremgår dermed hellere 

ikke i resultaterne i denne rapport. Analyse med DNA barcode A og B gav resultater af høj kvalitet. 

Tre yderligere DNA barcodes (C,D,E) blev testet på de indsamlede eDNA prøver, med større fokus på identifikation af 

muslingearterne til stede på de undersøgte lokaliteter. Barcode E gav ikke de ønskede resultater, og er ikke fremvist i 

resultaterne i denne rapport, men fremgår i bilag 2, hvor alle eDNA resultater er samlet i et excel ark. Analyse med 

DNA barcode C og D gav resultater af høj kvalitet. 

4.2 Assendrup 

Den kendte placering af U. crassus mærket med PIT-mærker er ca. 20 meter opstrøms markoverkørslen ca. 150 meter 

øst/nordøst for Assendrup Hovedgård. Øvre Suså ved Assendrup har et kanaliseret forløb og et jævnt fald. Vandlø-

bets har ringe stryg/høl karakter. Vandløbets bund på strækningen består af sten og grus. Større sten er dog fravæ-

rende grundet reguleringen. Strækningen er beskygget fra begge sider. Foto fra strækningen kan ses i Figur 4.1.  

 

Figur 4.1: Billede af prøvetagningsområde ved Assendrup. 
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Tabel 4.1: Oversigt over eDNA resultater fra vandprøven taget ved Assendrup. Kun resultater fra de anbefalede DNA barcodes (analy-

ser til bredspektret ferskvandsfauna (A,B), samt muslingefamilierne Sphaeriidae (D) og Unionidae (C). Interessearterne er angivet med 

fed skrift, og et antal + angiver intensiteten af det detekterede eDNA signal (hvor + er lige over detektionsgrænsen, ++ er et mellem-

højt signal, og +++ er en detektion hvor et højt antal sekvenser blev fundet for den detekterede art). 

Fisk A B C D 

C. taenia (Pigsmerling) ++    

C. gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

E. lucius (Gedde) +++   + 

G. gobio (Grundling) +++ ++   

P. fluviatilis (Aborre) +++ ++  + 

P. phoxinus (Elritse)  +   

R. rutilus (Skalle) +++ +++  + 

T. tinca (Suder) +    

Muslinger A B C D 

P. amnicum (Stor ærtemusling)    + 

P. nitidum    + 

S. corneum (Stor bønnemusling) +   ++ 

U. crassus (Tykskallet malermusling)     

U. pictorum (Ægte malermusling)   +++  

U. tumidus (Tilspidset malermusling) ++  +++  

 

Vandprøven, Assendrup 

Otte forskellige fiskearter og fem forskellige muslingearter kunne identificeres ud fra vandprøven ved Assendrup ( 

 

Tabel 4.1). Et lille eDNA signal fra elritse blev fundet ved hjælp af DNA barcode B, mens den største diversitet af fisk 

blev fundet med barcode A, hvor bl.a. pigsmerling og grundling blev identificeret.  

Et kraftig eDNA signal blev fundet i vandprøven for ægte malermusling og tilspidset malermusling. Derudover blev 

der fundet 3 arter af ærte- og bønnemuslinger.  

Nævneværdige non-target identifikationer var bl.a. blåbåndet pragtvandnymfe (Calopteryx splendens).  

 

En samlet oversigt over alle fund findes i bilag 2.  
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Tabel 4.2: Oversigt over eDNA resultater fra sedimentprøven taget ved Assendrup. Kun resultater fra de anbefalede DNA barcodes 

(analyser til bredspektret ferskvandsfauna (A,B), samt muslingefamilierne Sphaeriidae (D) og Unionidae (C). Interessearterne er angi-

vet med fed skrift, og et antal + angiver intensiteten af det detekterede eDNA signal (hvor + er lige over detektionsgrænsen, ++ er et 

mellemhøjt signal, og +++ er en detektion hvor et højt antal sekvenser blev fundet for den detekterede art). 

Fisk A B C D 

A. anguilla (Ål) +    

C. gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

P. phoxinus (Elritse)     

R. rutilus (Skalle) +++    

S. trutta (Ørred) +++   + 

T. tinca (Suder) +    

Muslinger A B C D 

P. amnicum (Stor ærtemusling)  +++  + 

P. nitidum    + 

P. pulchellum/subtruncatum  ++  ++ 

S. corneus (Stor bønnemusling)    ++ 

U. crassus (Tykskallet malermusling)  +   

U. tumidus (Tilspidset malermusling)   +  

 

Sedimentprøven, Assendrup 

Der blev identificeret fire forskellige fiskearter i sedimentprøven ved Assendrup (Tabel 4.2), herunder skalle og ørred 

med størst eDNA-signaler. 

Tykskallet malermusling blev identificeret i sedimentet med DNA barcode B, med et eDNA signal som lå tæt på detek-

tionsgrænsen. Derudover blev der fundet 5 andre muslingearter i sedimentet, bl.a. tilspidset malermusling og stor ær-

temusling.  

Stor majflue (Ephemera danica) blev også identificeret i sedimentprøven, men denne art betragtes som ”non-target” 

art.  

En samlet oversigt over alle fund findes i bilag 2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10408186 

Dokument ID: ZT6Q7XFQTNWM-728309338-8801 

Udarbejdet af: NAJO Kontrolleret af: CAB Godkendt af: CAB 
13/22 

Tabel 4.3: Oversigt over eDNA resultater fra spandprøven taget ved Assendrup. Kun resultater fra de anbefalede DNA barcodes (ana-

lyser til bredspektret ferskvandsfauna (A,B), samt muslingefamilierne Sphaeriidae (D) og Unionidae (C). Interessearterne er angivet 

med fed skrift, og et antal + angiver intensiteten af det detekterede eDNA signal (hvor + er lige over detektionsgrænsen, ++ er et 

mellemhøjt signal, og +++ er en detektion hvor et højt antal sekvenser blev fundet for den detekterede art). 

Fisk A B C D 

C. gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

E. lucius (Gedde) +++    

G. gobio (Grundling) ++    

P. fluviatilis (Aborre) ++   + 

P. phoxinus (Elritse)     

R. rutilus (Skalle) +++   + 

T. tinca (Suder) ++    

Muslinger A B C D 

U. crassus (Tykskallet malermusling) + + +++  

U. tumidus (Tilspidset malermusling)   +  

 

Spandeprøven, Assendrup 

Tykskallet malermusling blev fundet i spandeprøven med alle 3 DNA barcodes som i teorien kunne identificere denne 

art (DNA barcode A, B og C), med det kraftigste signal ved DNA barcode C, som er specifik til analyse af malermuslin-

gefamilien Unionidae.  

Derudover blev det også fundet et kraftigt signal fra flere fiskearter med DNA barcode A, hvilket viser at DNA barcode specificitet har 

en stor indflydelse på detektion af sjældne DNA varianter i en prøve (i dette tilfælde spor af fiskene). De fundne fiskearter er de 

samme som blev fundet i vandprøven fra denne lokalitet (se Tabel 4.1). 
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4.3 Nymølle bro 

Prøvetagnings lokaliteten ved Nymølle bro er ca. 10 meter nedstrøms broen. Bunden under broen samt op og ned-

strøms er delvist støbt i beton, og delvist bestående af groft grus og sten som ikke kunne samples med kajakrør. Prø-

ven er således udtaget det første sted det kunne lade sig gøre nedstrøms broen. Strækningen opstrøms broen har 

relativt stort fald og mange stryg. Vandløbet er delvist mæandrerende og er ikke så hårdt reguleret. Strækningen har 

væsentligt bedre fysiske forhold end strækningen ved Assendrup. Der er udsat hvidfinnet ferskvandsulk på stræknin-

gen omkring Nymølle bro. 

 

 

Figur 4.2: Billede af prøvetagningsområde ved Nymølle bro. 

Det laveste antal forskellige arter af alle de 4 undersøgte lokaliteter blev fundet ved Nymølle bro, som udgør udsæt-

telsesområdet af tykskallet malermusling. 

Samlet set blev der identificeret 4 fiske- og en enkelt muslingeart i vandprøven (Tabel 4.4) og 7 fiske- og en 1 muslin-

geart i sedimentprøven (Tabel 4.5).  

Non-target arten Ancylus fluviatilis (Huesnegl) blev fundet i vandprøven, og et eDNA spor af grøn frø blev fundet i 

sedimentprøven. En samlet oversigt over alle eDNA fund kan ses i bilag 2. 
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Tabel 4.4: Oversigt over eDNA resultater fra vandprøven taget ved Nymøllebro. Kun resultater fra de anbefalede DNA barcodes (ana-

lyser til bredspektret ferskvandsfauna (A,B), samt muslingefamilierne Sphaeriidae (D) og Unionidae (C). Interessearterne er angivet 

med fed skrift, og et antal + angiver intensiteten af det detekterede eDNA signal (hvor + er lige over detektionsgrænsen, ++ er et 

mellemhøjt signal, og +++ er en detektion hvor et højt antal sekvenser blev fundet for den detekterede art). 

Fisk A B C D 

C. gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

C. taenia (Pigsmerling) ++    

P. fluviatilis (Aborre) ++    

P. phoxinus (Elritse)     

P. pungitius (Nipigget hundestejle)  +++   

S. erythrophthalmus (Rudskalle) +++    

Muslinger A B C D 

C. corneum (Stor bønnemusling) +    

U. crassus (Tykskallet malermusling)     

 

 

Tabel 4.5: Oversigt over eDNA resultater fra sedimentprøven taget ved Nymølle bro. Kun resultater fra de anbefalede DNA barcodes 

(analyser til bredspektret ferskvandsfauna (A,B), samt muslingefamilierne Sphaeriidae (D) og Unionidae (C). Interessearterne er angi-

vet med fed skrift, og et antal + angiver intensiteten af det detekterede eDNA signal (hvor + er lige over detektionsgrænsen, ++ er et 

mellemhøjt signal, og +++ er en detektion hvor et højt antal sekvenser blev fundet for den detekterede art). 

Fisk A B C D 

A. anguila (Ål) +    

C. gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

L. idus (Rimte) +    

P. fluviatilis (Aborre) ++    

P. phoxinus (Elritse)     

R. rutilus (Skalle) +++    

S. trutta (Ørred) +++   + 

S. erythrophthalmus (Rudskalle) +    

T. tinca (Suder) +    

Muslinger A B C D 

S. corneum (Stor bønnemusling)    ++ 

U. crassus (Tykskallet malermusling)     
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4.4 Fordelerbygværk 

Ved fordelerbygværket deles Susåens vand mellem Susåen og Torpe Kanal. Både bund og sider er støbt i beton. Prø-

verne er udtaget i Susåen umiddelbart nedstrøms afslutningen af betonstøbningen. Vandløbet har ved prøvetag-

ningsstedet blød bund og massiv forekomst af tilspidset malermusling. Vandløbet har lavt fald og vanddybden var op 

med en meter på prøvetagningsstedet.  

Foto af bygværket kan ses i figur Figur 4.3. 

 

Figur 4.3: Billede af prøvetagningsområde ved Fordelerbygværk. Foto er taget i opstrøms retning fra Torpekanal. Susåen ses i højre 

side af fotoet. Vandet løber fra højre mod venstre på fotoet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10408186 

Dokument ID: ZT6Q7XFQTNWM-728309338-8801 

Udarbejdet af: NAJO Kontrolleret af: CAB Godkendt af: CAB 
17/22 

Tabel 4.6: Oversigt over eDNA resultater fra vandprøven taget ved Fordelerbygværk. Kun resultater fra de anbefalede DNA barcodes 

(analyser til bredspektret ferskvandsfauna (A,B), samt muslingefamilierne Sphaeriidae (D) og Unionidae (C). Interessearterne er angi-

vet med fed skrift, og et antal + angiver intensiteten af det detekterede eDNA signal (hvor + er lige over detektionsgrænsen, ++ er et 

mellemhøjt signal, og +++ er en detektion hvor et højt antal sekvenser blev fundet for den detekterede art). 

Fisk A B C D 

A. brama (Brasen) ++ +++   

B. bjoerkna (Flire)  +   

  C. gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

C. taenia (Pigsmerling) + +   

E. lucius (Gedde) +++ +  + 

G. gobio (Grundling) + +++   

L. idus (Rimte) +    

P. fluviatilis (Aborre) +++ +++  + 

P. phoxinus (Elritse)  +   

R. rutilus (Skalle) ++ +++  ++ 

S. trutta (Ørred)    +++ 

S. erythrophthalmus (Rudskalle)    + 

T. tinca (Suder) +++ +++   

Muslinger A B C D 

M. lacustre (Lille bønnemusling)  ++  ++ 

P. amnicum (Stor ærtemusling) + ++  +++ 

P. henslowanum    ++ 

P. nitidum    ++ 

P. pulchellem/subtruncatum  +  ++ 

S. corneum (Stor bønnemusling) + ++  ++ 

U. crassus (Tykskallet malermusling)     

U. pictorum (Ægte malermusling)   +++  

U. tumidus (Tilspidset malermusling) +  +++  

 

Den højeste diversitet af forskellige organismer identificeret blev observeret ved Fordelerbygværket. Denne lokalitet 

blev udvalgt grundet tidligere fund af forskellige muslingearter, dog ikke tykskallet malermusling.  

Den forventede diversitet af muslingearter var afspejlet i eDNA resultatet, hvor der i vand- og sedimentprøven blev 

fundet henholdsvis otte og seks forskellige arter (Tabel 4.6 og Tabel 4.7). Identificerede muslingearter var bl.a. ægte 

malermusling, tilspidset malermusling og stor ærte- og bønnemusling. Lille bønnemusling blev observeret ved denne 

lokalitet, som det eneste sted i denne undersøgelse. 

Ti forskellige fiskearter blev identificeret ud fra vandprøven, herunder grundling, rimte, pigsmerling og elritse. Seks af 

disse arter blev også genfundet i sedimentprøven. 
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Tabel 4.7: Oversigt over eDNA resultater fra sedimentprøven taget ved Fordelerbygværk. Kun resultater fra de anbefalede DNA bar-

codes (analyser til bredspektret ferskvandsfauna (A,B), samt muslingefamilierne Sphaeriidae (D) og Unionidae (C). Interessearterne er 

angivet med fed skrift, og et antal + angiver intensiteten af det detekterede eDNA signal (hvor + er lige over detektionsgrænsen, ++ 

er et mellemhøjt signal, og +++ er en detektion hvor et højt antal sekvenser blev fundet for den detekterede art). 

Fisk A B C D 

A. brama (Brasen) +    

C. carassius (Karusse) +    

C. gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

P. fluviaitlis (Aborre) +   + 

P. phoxinus (Elritse)     

R. rutilus (Skalle) +++   + 

S. trutta (Ørred) +++   +++ 

S. erythrophthalmus (Rudskalle) +   + 

Muslinger A B C D 

P. amnicum (Stor ærtemusling)    + 

P. nitidum    +++ 

P. pulchellem/subtruncatum    ++ 

S. corneum (Stor bønnemusling)    + 

U. crassus (Tykskallet malermusling)     

U. pictorum (Ægte malermusling)   +++  

U. tumidus (Tilspidset malermusling)   +++  

 

Identificerede non-target arter var bl.a. stor mosesnegl (Lymnaea stagnalis), blæresnegl (Physa fontinalis) og lancet 

sporevingedøgnflue (Centropilum luteolum), samt springfrø og grøn frø.  

En samlet oversigt over alle eDNA fund kan ses i bilag 2. 
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4.5 Rødebro 

Rødebro ligger mellem Holmegårds Mose mod vest og Porsmosen mod øst. Broen er placeret i vestenden af Pors-

mosen umiddelbart nedstrøms tilløbet af Jydebækken. Vandløbet er kanaliseret og langsomtflydende. Typisk for 

vandløb gennem moser. Vandløbet har blød bund opstrøms broen, men fast stenet bund under selve broen. 

Foto af lokaliteten ved Rødebro kan ses på Figur 4.4. 

 

Figur 4.4: Billede af prøvetagningsområde ved Rødebro. 
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Tabel 4.8: Oversigt over eDNA resultater fra vandprøven taget ved Rødebro. Kun resultater fra de anbefalede DNA barcodes (analy-

ser til bredspektret ferskvandsfauna (A,B), samt muslingefamilierne Sphaeriidae (D) og Unionidae (C). Interessearterne er angivet med 

fed skrift, og et antal + angiver intensiteten af det detekterede eDNA signal (hvor + er lige over detektionsgrænsen, ++ er et mellem-

højt signal, og +++ er en detektion hvor et højt antal sekvenser blev fundet for den detekterede art). 

Fisk A B C D 

A. anguila (Ål) ++    

A. brama (Brasen)  +++   

C. gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

C. taenia (Pigsmerling) +    

E. lucius (Gedde) +++    

L. idus (Rimte) +   + 

P. fluviatilis (Aborre) +++   + 

P. phoxinus (Elritse)     

P. pungitius (Nipigget hundestejle) ++    

R. rutilus (Skalle) +++ +++  ++ 

S. erythrophthalmus (Rudskalle) +    

T. tinca (Suder) +    

Muslinger A B C D 

A. cygnea (Stor dammusling)   +++  

P. amnicum (Stor ærtemusling)    ++ 

P. casertanum    + 

P. nitidum    ++ 

P. supinum +    

S. corneum (Stor bønnemusling) +   +++ 

U. crassus (Tykskallet malermusling)     

U. pictorum (Ægte malermusling)   ++  

U. tumidus (Tilspidset malermusling)   ++  

 

Rødebro blev udvalgt som lokalitet udenfor udsættelsesområdet, uden forventning om tilstedeværelse af tykskallet 

malermusling. eDNA analysen har identificeret ti fiske- og otte forskellige muslingearter i vandprøven, som var den 

eneste prøve der blev udtaget på denne lokalitet (Tabel 4.8).  

Der blev bl.a. fundet fiskearterne ål, rimte og et lille eDNA signal fra pigsmerling. En stor diversitet af forskellige fersk-

vandsmuslinger blev også identificeret, herunder stor dammusling, som ikke blev fundet ved de andre 3 lokaliteter. 

Ægte malermusling og tilspidset malermusling blev identificeret med et mellemstyrke eDNA signal.  

Andre ferskvandskvalitetsindikatorer som også blev identificeret som non-target organismer var bl.a. lille vandsala-

mander, huesnegl (Ancylus fluviatilis) og almindelig mosesnegl (Ampullaceana balthica).  

En samlet oversigt over alle eDNA fund kan ses i bilag 2. 
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5. Konklusion 
Denne opgave havde til formål at undersøge om eDNA analyse kunne være et brugbart redskab til overvågning af 

udsættelsesprogrammet for tykskallet malermusling i Susåen. Fiskene elritse og hvidfinnet ferskvandsulk blev under-

søgt som sekundært formål, da disse er værtsarter for tykskallet malermusling. Derudover blev forskellige prøvetyper 

og lokaliteter undersøgt for at bestemme hvilke prøvetyper og metoder, der kan dække undersøgelsesformålet bedst. 

Analyserne var vellykkede, og resultatet giver et godt indblik i fiske- og muslingepopulationerne på de undersøgte 

lokaliteter. Der er fundet i alt 15 fiskearter og 12 muslingearter (se Tabel 5.1), med den største artsdiversitet ved forde-

lerbygværket. De største del af alle identificerede fiske- og muslingearter blev detekteret ud fra både vand- og sedi-

ment prøverne. Dette tyder på at prøvetagning af vandprøver er tilstrækkeligt til at danne overblik over fiske- og 

muslingepopulationerne.  

Tabel 5.1: Oversigt over eDNA detektion af fisk og muslinger på de 4 undersøgte stationer. 

Art Assendrup Nymølle bro Fordelerbygværk Rødebro 

Fisk 

Abramis brama (Brasen)   +++ ++ 

Anguilla anguilla (Ål) + +  ++ 

Blicca bjoerkna (Flire)   +  

Carassius carassius (Karusse)   +  

Cobitis taenia (Pigsmerling) ++ ++ + + 

Cottus gobio (Hvidfinnet ferskvandsulk)     

Esox lucius (Gedde) +++  +++ +++ 

Gobio gobio (grundling) +++  +++  

Leuciscus idus (Rimte)  + + + 

Perca fluviatilis (Aborre) +++ ++ +++ +++ 

Phoxinus phoxinus (Elritse) +  +  

Pungitius pungitius (Nipigget hundestejle)  +++  ++ 

Rutilus rutilus (Skalle) +++ +++ +++ +++ 

Salmo trutta (Ørred) +++ +++ +++  

Scardinius erythrophthalmus (Rudskalle)  +++ + + 

Tinca tinca (Suder) ++ + +++ + 

Muslinger 

Anodonta cygnea (Stor dammusling)    +++ 

Musculium lacustre   ++  

Pisidium amnicum (Stor ærtemusling) +++  +++ ++ 

Pisidium casertanum    + 

Pisidium henslow anum   ++  

Pisidium nitidum +  +++ ++ 

Pisidium pulchellum/subtruncatum ++  ++  

Pisidium supinum    + 

Sphaerium corneum (Stor bønnemusling) ++ ++ ++ +++ 

Unio crassus (Tykskallet malermusling) +    

Unio pictorum (Ægte malermusling) +++  +++ ++ 

Unio tumidus (Tilspidset malermusling) +++  +++ ++ 
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Blandt fiskene forekommer aborre, skalle, pigsmerling og suder på alle 4 stationer, med aborre og skalle med de stør-

ste DNA-signaler. Af de primære eftersøgte arter, elritse og hvidfinnet ferskvandsulk, var det kun elritse der blev fun-

det og kun med svage DNA-signaler på stationerne ved Assendrup og fordelerbygværket. Styrken af et eDNA signal 

bestemmes af flere faktorer, herunder fiskenes forekomst, men også deres størrelse. eDNA signalstyrken kan derfor 

kun bruges som en relativ værdi.  

Af muslingerne forekom kun stor bønnemusling (Sphaerium corneum) på alle 4 stationer. Den primært eftersøgte art, 

tykskallet malermusling, blev kun fundet ved Assendrup, mens de to andre malermusling-arter (tilspidset og ægte) 

blev fundet med stærke DNA-signaler på alle stationerne undtagen Nymølle bro. 

Tykskallet malermusling (U. crassus) blev kun observeret ved Assendrup i sedimentet og i spandeprøven. Dette bety-

der ikke nødvendigvis at U. crassus ikke findes i udsættelsesområdet ved Nymølle bro, men i stedet er det sandsynligt 

at eDNA signalet fra muslingelaverne ikke var kraftigt nok endnu til at kunne detekteres i den vandmængde der blev 

udtaget. Dette kan muligvis overkommes ved undersøgelse af større vandmængder indsamlet over et større prøve-

tagningsområde.  

Baseret på de samlede resultater forventes det fortsat at eDNA analyser vil kunne detektere U. crassus tidligere i deres 

livscyklus end ved konventionelle undersøgelser.  

6. Anbefalinger 
Undersøgelserne i Susåen i 2021 har vist, at det er muligt at detektere tykskallet malermusling ved hjælp af eDNA ana-

lyser, men at der findes en mindre begrænsning i form af detektionsgrænsen, sandsynligvis pga. muslingernes stør-

relse. Det forventes dog stadig at eDNA analyser har en lavere detektionsgrænse sammenlignet med konventionelle 

undersøgelser, og dermed vil kunne detektere tykskallet malermusling tidligere i deres livscyklus. 

For at overkomme mulige problemer med eDNA signaler som ligger under analysens detektionsgrænse, kan det 

overvejes at tage større vandprøver, for eksempel ved hjælp af High Volume Sampling (HiVoSa). Anvendelse af denne 

teknik gør det muligt at fx indsamle 10L vand fra forskellige steder på prøvetagningsstationen, og at filtrere det ned til 

en mængde som kan anvendes til eDNA analyse.  

Mulighed for bred detektion af forskellige fiske- og muslingearter på alle 4 stationer ud fra vandprøverne viser at ud-

tag af sedimentprøver ikke er nødvendig, og at man kan nøjes med vandprøver fra de områder man ønsker under-

søgt.  

De anvendte DNA barcodes har givet 2 klare anbefalinger. Barcode C (UnioMetaFR) detekterer kun medlemmer af 

familien Unionidae, og har givet minimale signaler fra non-target organismer, og er dermed klart anbefalet til detek-

tion af tykskallet malermusling.  

Denne barcode kan med fordel kombineres med en bredspektret DNA barcode for ferskvandsfauna for også at få 

indblik i fiskepopulationerne. Dette rapport har testet to bredspektrede muligheder (barcode A og B), og begge mu-

ligheder vil kunne levere den ønskede analyse af den brede ferskvandsfauna. 

 


