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1. Bakgrund 
Vid Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet utförs genetiska analyser av DNA-prover från 
järv och lo. Tidigare har även prover från varg analyserats. DNA extraheras framför allt från 
spillningsprover, men även andra typer av prover kan förekomma. Syftet med analyserna, som består av 
genotypning med mikrosatelliter och genetiska könsmarkörer, är i första hand att fastställa 
individidentitet för proven och att utreda genetisk populationsstruktur hos de två arterna. 

I enlighet med en tidigare överenskommelse med uppdragsgivaren har vi undersökt huruvida ett prov 
som inte gav utslag i tester för varg, lodjur respektive järv kom från en annan art, en så kallad 
förväxlingsart. Eftersom arbetsinsatsen och därmed kostnaden för detta arbete var hög, samtidigt som 
resultatens användbarhet bedömts som begränsad, finns detta uppdrag inte kvar i den nuvarande 
överenskommelsen. 

Syftet med denna rapport är att sammanfatta resultaten av de analyser av förväxlingsarter som utfördes 
under åren 2006-2010.  

2. Metod 
För prover som ej fungerat med artspecifika mikrosatellitmarkörer sekvenserades en del (drygt 300bp) 
av cytokrom-b genen i mitokondriens DNA. Denna del är väl konserverad inom arten men skiljer sig 
mellan arter (Irwin DM, Kocher TD, Wilson AC (1991) Evolution of the Cytochrome b Gene of 
Mammals. J Mol Evol 32: 128-144). Metoden fångar upp en stor mängd arter och är ej riktad specifikt 
mot förväxlingsarter. Även DNA från födan kan således amplifieras i spillningsprover. 

Det utvalda DNA-fragmentet amplifierades med PCR-reaktion med primrarna L14841 och H15149 
(1.5mM MgCl2, 0.2mM dNTP, 0.32µM av vardera primer, 0.03U/µl Qiagen HotStarTaq DNA 
Polymerase). Efter att produkten renats med ExoSap kördes sekvensreaktion med BigDye Terminator 
v3.1 Cycle Sequencing Kit samt efterföljande BigDye XTerminator Purification Kit. Sekvensen 
analyserades sedan på en Applied Biosystems 3730xl DNA Analyzer. Resultatet analyserades med hjälp 
av programvaran Sequencher. 

Erhållna sekvenser jämfördes med hjälp av programvaran Blast mot GenBanks databas över olika arters 
DNA sekvenser (NCBI, National Center for Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

3. Resultat och diskussion 
Under 2006-2010 analyserades totalt 4995 spillnings- och hårprover (se tabell 1). 33% av proverna 
kunde ej artbestämmas genom artspecifika mikrosatelliter och för dessa gjordes DNA-sekvensering av 
mitokondrie-DNA (se fig 1). Drygt 70% av dessa prover gav ej något entydigt svar, vilket inte är 
oväntat. En vanlig orsak till att de initiala analyserna inte ger resultat är att proverna inte har tillräcklig 
kvalitet för en framgångsrik DNA-analys. Det kan t ex bero på förekomsten av föroreningar i provet 
eller att DNAt helt enkelt är nedbrutet eller förekommer i en alltför liten mängd. En annan förklaring är 
att DNA från flera arter amplifierades och att erhållna DNA-sekvenser därmed ej gick att tolka. 

I alla de fall där vi fick fram en användbar sekvens fanns även en matchning i databasen. 11% av 
analyserna påvisade den art man ursprungligen antagit att provet härrört från, så kallad målart. I dessa 
fall torde därför mängden DNA inte ha varit tillräcklig för genotypning med mikrosatelliter. För drygt 
3% (52st) av de prover som analyserades för mitokondrie-DNA erhölls en art som kan tänkas vara en 
förväxlingsart (hund, björn, lodjur, järv, grävling, hermelin, räv). Resterande prover uppvisade DNA 
från det som kan tänkas vara födodjur (till största del ren, men även smågnagare och fågel) eller 
kontamination (människa). 

 



UPPSALA UNIVERSITET RAPPORT AVSEENDE DNA-ANALYS AV 
SPILLNINGSPROVER FRÅN JÄRV OCH LO 

  

 2012-01-26 KDB 541/11: Rapport 2 

 

 

4 

Hund var den allra vanligaste förväxlingsarten då den påvisades för 40 prover jämnt fördelat bland 
järv/lo och ursprungsområde. Sammanfattningsvis uppvisade endast 1% av totala antalet analyserade 
prover en potentiell förväxlingsart. 

 

Tabell 1.  Fördelning av antalet prover per art samt under vilka år analyser för Cyt B gjordes för respektive art. 

 Årtal 

Totala antalet 

analyserade prover 

Antal prover som 

analyserades för CytB 

Lodjur (Sverige) delar av 2006 t.o.m 2010 914 354 

Järv (Norge) 2007-2010 1817 617 

Järv (Sverige) 2007-2010 2133 596 

Varg (Norge) 2007-2008 131 52 

 

Figur 1. En sammanställning över analyssvaren för Cyt B för respektive art och land. Antal prover i varje kategori 
anges vid staplarnas topp. 

 

4. Slutsats 
Baserat på resultaten från denna undersökning kan vi dra slutsatsen att det ger ytterst lite användbar 
information att regelmässigt göra DNA-sekvensering av mitokondriellt DNA för prover som ej gett 
resultat för mikrosatelliter. Vi rekommenderar att analysen endast görs vid specifika frågeställningar. 

 

169
139

8
38

517

13 20

67

449

21 19

107

42

0 5 5
0

100

200

300

400

500

600

Fungerade ej för Cyt B Påvisade målart Påvisade tänkbar
förväxlingsart

Påvisade DNA från
bytesdjur eller
kontamination

A
nt

al
 p

ro
ve

r

Lodjur (S)

Järv (N)

Järv (S)

Varg (N)



UPPSALA UNIVERSITET RAPPORT AVSEENDE DNA-ANALYS AV 
SPILLNINGSPROVER FRÅN JÄRV OCH LO 

  

 2012-01-26 KDB 541/11: Rapport 2 

 

 

5 

5. Bilagor 
Bilaga 1. Excel-tabell över samtliga prover där förväxlingsarter eller kontamination hittades 

Bilaga 2. Excel-tabell över samtliga prover där förväxlingsarter eller kontamination hittades 
uppdelat på enskilda län, inklusive koordinater och insamlare – endast för leverans till 
respektive berörd länsstyrelse eller regionansvarig inom SNO, sekretessbelagd 


