
Meitemark og spretthaler er viktige organismer i matjorda. Hva 
er deres liv og virke, og hvordan påvirkes de av landbruket?

Reidun Pommeresche, 17.sept. 2020



Meitemark og spretthaler 



Spretthaler (springtails, Collembola) er fra 0,2 -5 mm store

øyehoppegaffel

De spiser hovedsakelig sopphyfer, planterester og annet organisk 
materiale. Enkelte er rovdyr.

hoppegaffel

antenner

280 arter i Norge



Nordiske spretthaler (Collembola) families

PODUROMORPHA «bamser»

Poduridae

Hypogastruridae

Brachystomellidae

Odontellidae

Neanuridae

Onychiuridae

ENTOMOBRYOMORPHA –

«insektlike»

Isotomidae

Entomobryidae

Cyphoderidae

Oncopoduridae

Tomoceridae

SYMPHYPLEONA – «kuleform»

Mackenziellidae

Arrhopalitidae

Sminthurididae

Dicyrtomidae

Katiannidae

Bourletiellidae

Sminthuridae
Plansje fra Arne Fjellberg

280 arter i Norge



Figur hentet fra University of New England, LivingSoils

Økosystem over 

og under bakken 

henger sammen 





Ny art for Norge

Onychiurus edinensis, 1mm 

• SoilEffects – husdyrgjødsel og biorest 
• 2011-2012
• 8000- 42 000 ind/m2

• 42 arter



Epigeiske arter (øverst og i vegetasjonen)

Endogeiske arter (nede i jord og markganger )

Stor variasjon av arter 
bare i jordas øverste 5 cm 

Pommeresche & Løes, 2014. Diversity and density of springtails in grass-clover ley…



30-350 mark/m2

er vanlig i norsk 

jordbruksjord

Vanlige meitemarkarter i norsk dyrka jord



Småleddsmark er hvite, litt 
gjennomsiktige og 1-3 cm lange

Spiser jord og planterester slik 
som meitemarken 

Newsletter of Enchytraeidae No 12, 

Schrader og Schmelz, 2010 –

samling av artikler

Småleddsmark er meitemarkens lille «slektning» 



Børster

Hode

Anus



Meitemark  

Skisse Reidun Pommeresche



Gråmeitemark ”pløyer” seg gjennom store mengder jord hvert år

Pommeresche og Løes 2009

Foto: R. Pommeresche, NORSØK

230 mark/m2 eter 

seg gjennom 20 kg 

jord på et år





Ulik foring…

Prosentvis endring i kroppsvekt ved ulike dietter

Lusern

eblad

Rødkl

-blad

Mais-

blad

Faksgras 

blad

Uten mat

Skogs-

meitemark
+35 +19 +3 -11 -11

Stor 

meitemark
+100 +76 +6 -41 -35

Shipitalo at al. 1988



Prosentvis endring i kroppsvekt vekt ved ulike dietter

Strand

rør 

røtter

Strand

rør 

blader

Kløver 

røtter

Kløver 

blader

Husdyr

gjødsel, 

på 

bakken

Husdyr

gjødsel, 

nedmoldet

Grå 

meite

mark

-26 -26 -2 +18 +71 +111

Edwards & Lofty 1977



Foto: R. Pommeresche, NORSØK

• Meitemark bidrar med å 

• omdanne organisk materiale til jord
• øke næringsomsetning og øke plantevekst
• bedret jordstruktur - jordaggregat
• beiter 
• flytter mikroorganismer rundt i jord (kan være

både positivt og negativt for jordbruket)
• blander jord og lager drensrør for luft og vann



- 25 % økning i avling og 
- 23 % økning i biomasse 

over bakken 
- Større effekt når det er 

god tilgang på organisk 
materiale 

- Mindre effekt ved høy 
nitrogentilgjengelighet



Groenigen m. fl 2014



Både mark og spretthaler lager jordaggregater 
av ulike størrelser og kvaliteter

Foto: R. Pommeresche, NORSØK



Foto: R. Pommeresche, NORSØK



Foto: R. Pommeresche, NORSØK



Flere frø spirer på jorda/kastet over en meitemarkgang 

Foto: R. Pommeresche, NORSØK



Meitemarkganger i jord fra ca 30 cm dyp 

Foto: Maud Grøtta



Meitemark spiser skadesopper i jord 

• ”lukter” seg frem til organisk materiale ved hjelp av sopplukter 

• Spiser ”skadegjørende” jordlevende sopp

• Spiste mest av 
– snømugg (Fusarium nivale), 

– svertesopp (Cladosporium cladosporioides), 

– fulgt av rasktvoksende arter som ulike muggsopper (Mucor sp) og svartskurv (Rhizoctonia
solani)

• Likte minst vanlige «nedbryter»-sopper 
(Coniphora puteana, Phlebia radiata)

(Kilde: Bonkowski et al. 2000 «Food preferences of earthworms for soil fungi) 

Foto: R. Pommeresche, NORSØK



Jordfauna og sopp

• redusert angrep av svartskurv og andre 
soppsjukdommer 

• fjerner planterester

• sporer og overlevelseskapsler

• sprer soppsporer og bakterier
ved at de henger på kroppen 

(Kilde: Friberg, Lagerlöf og Rämert, 2005)

Foto: R. Pommeresche, NORSØK



Landbruk og spretthaler… 

Gjødsling 4t/da (ca 22 kg N)  

x = forskjell p≤ 0,05, (x) = tendens, ns = ikke sikker forskjell

Pommeresche og Løes 
2017, «Effect of animal 
maure application on
springtails ….», Applied 
Soil Ecology 110, 137-145



Landbruk og meitemark – norske undersøkelser 

- jordpakkinga reduserte avlingene

- jordpakking reduserte antall luftfylte porer i jorda

- jordpakking reduserer antall og biomasse av 
meitemark

Upakka jord Pakka jord

1987  980 mark/m2 270 mark/m2

1988 740 mark/m2 210 mark/m2

1989 680 mark/m2 150 mark/m2

Surnadal fra 1985-1989.
Jordpakking hjul i hjul med samme 3 tonns traktor.
Pløying m traktor, alt annet gjort med tohjulsutstyr, 
lett utstyr og for hånd. 



Ulik behandling av husdyrgjødsel mindre viktig enn å unngå jordpakking?

- Flere meitemark i gjødslet upakka jord, men ikke samme positive effekten der jorda var pakka (Hansen, 1996) 

- Hvordan husdyrgjødsla ble behandlet viste få sikre forskjeller i antall meitemark

- De fant også få effekter på antall meitemark av hvor mye som ble gjødslet. 

(Sissel Hansen, Effect of manure treatment and soil compation… 1996) 

Unfertilised - ugjødsla
DS –vannblanda bløtgjødsel Deluted slurry
AS –våtkompostert lufta bløtgjødsel
(areated slurry) 
ST –fast del og urin (separated treatment) 
NPK – mineral gjødsel
DN – mineralgjøsel og vannblanda
gjødsel

Level 1 – 2t/da – 9 kg tot N/da
Level 2 – 13 kg N/da 
Level 3 – 18 kg N/da



Pakking og pløying

- 3 ganger ekstra kjøring m 2-3 t traktor vs 5-7 t 
traktor viste noe flere meitemark i morenejord, men 
ingen forskjell i leirjord (Bakken m. fl. 2009)

- I 2006 var det 315 mark/m2 under lett traktor i 
i sanding silt jorda vs 210 ind/m2 under tung traktor

- Begge deler var for mye pakking?

- Dyp (25cm) vs grunn pløying (15cm) viste ingen 
systematisk forskjell på antall meitemark, men grunn 
pløying gav flere meitemark i sjiktet 0-13 cm enn 13-
25 cm (Bakken m. fl. 2009) 

- Grunn pløying gav mer flerårig ugras

(Bakke et al 2009, Soil & Tillage Research 103, 433-441)



Norske undersøkelser oppsummert her…

Foto. Reidun 
Pommeresche, 
NORSØK.

Tetthet = antall 
meitemark/ m2 
Biomasse (ferskvekt)
Arter 



Stor meitemark,

3-8 g/individ
Rosa meitemark

0,2 g/ind

1.Gråmeitemark

1,2 g/individ

Vanligste arter meitemark i dyrkajord i Norge

- Gråmeitemark er den vanligste 
arten i norsk dyrkajord (over 80 %)

- Far 30 – 350 meitemark / m2 er 
vanlig i de åker og engarealer vi har 
undersøkt 

Skogmeitemark 

Foto. Reidun 
Pommeresche, 
NORSØK.

Lumbricus rubellus = Skogsmeitemark, funnet til Finnmark 71°N

Aporrectodea caliginosa) = Gråmeitemark, funnet til Finnmark 71°N

Lumbricus terrestris = Stormeitemark, funnet til Tromsø 69° N

Aporrectodea rosea = Rosameitemark, funnet til Tromsø 69° N



Mer plantenæring i meitemarkskit enn jorda ellers 
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Pommeresche & Løes, 2009. Relations between agronomic practice and earthworms in Norwegian arable soils. DSDP.



Meitemarkmøkk  - næring for planter og jordliv

• Mark bidrar til nedbryting av planterester 

• Møkk fra grå meitemark inneholder mye plantenæring!

- P og K (AL) = 40-60 % mer enn ”bulk soil”

- Ca og Mg = 10-20 % mer

• Pluss 250 kg Tot–C per da og år 

• Pluss 14 kg tot-N per da og år

Pommeresche & Løes 2009, Relations between agronomic practice and earthworms in 

Norwegian arable soils, Dynamic Soil, Dynamic Plant 

Foto: R. Pommeresche, NORSØK

1 da = 1000 m2



Foto: R. Pommeresche, NORSØK

Effekter av husdyrgjødsel

- Husdyrgjødsel (blautgjødsel) vs ikke gjødsel øker antall 
meitemark, men har en negativ starteffekt... 

- Fire tonn blautgjødsel (stofe) pr dekar eng gav flere døde 
meitemark på overflaten enn 2 tonn, men ingen synlig forskjell 
samme høst når vi talte antall levende meitemark i jorda 
(Pommeresche og Løes,  Økologisk Landbruk nr 1 2015)

- Samme mønster for 4 t med biorest/råtnerest av storfegjødsel 
(Pommeresche og Løes,  Økologisk Landbruk nr 1 2015)

- Vi fant flere døde meitemark etter breispreding av 7 t 
vannblanda blautgjødsel (3 t gj + 4 t vann) vs 3 tonn ublanda 
blautgjødsel i enga på våren, nær Stavanger, men ingen forskjell 
ved telling av levende mark om høsten (Harestad og Pommeresche, NORSØK 

rapport nr 13, 2019)

- en positivt langtidseffekt på antall meitemark av fast 
husdyrgjødsel vs kunstgjødsel (Pommeresche og Løes 2009)

Døde meitemark på 
overflata på 1 m2 etter 
4t m blautgjødsel/ daa



Flere prosjekt viser at eng gir mye meitemark

- Økning samme sesong i antall meitemark ved 
flere graskuttinger som blir liggende vs fjernet 
(Frøseth m. fl 2014).

- Eng på Jæren i snitt 945 levende mark /m2 om 
høsten og 6 arter (Harestad og Pommeresche, NORSØK rapport 

2019).

Foto Reidun Pommeresche 

Eng er bra for mye



Dyrkingssytemer og meitemark 
- Dyrkingssystemfeltene på Apelsvoll fra 1989
- 6 ulike systemer tilsvarer ulike 4-årige 

vekstskifter i norsk landbruk



Mer info i artikkelen: Soil structure, organic matter and earthworm activity in comparison of cropping systems… 2004, Agriculture, 
ecosystems and Environment 124 (275-284), Riley, Pommeresche, Eltun, Hansen og Korsæth

4 årige vekstskifter 
med minst ett år korn 
i alle

Meitemark samlet i 
kornåret, unntatt i 6 
som var 3.års eng





Fangvekster



Faste kjørespor, ettervekst i grønnsaker – bedre jordhelse for grønnsakene og flere meitemark?

Bilder 1.november 2019, foto R.P



Faste kjørespor og mer grønt dekke i grønnsaksproduksjon

Bilder 1.november, Hørte  foto R.P



Bai et al. 2018, Effects of agricultural management practices on soil quality : a review….  

A. Tilført organisk 

materiale vs ikke

B. No-till vs pløying 

C. Vekstskifte vs

monokultur 

D. Økologisk vs

konvensjonelt

Ulike målte 

«Jordkvaliteter» 

Meitemark og 
landbruk -
internasjonalt 



De konkluderer med at bruken 
av meitemarkenes tjenester i 
ulike dyrkingssystemer har 
potenisaler til å booste
landbrukets bærekraft 
(fritt oversatt til norsk)

Meitemark og landbruk - internasjonalt

Les selv ☺



Mat og rett miljø rundt seg

• Mattilgangen

• Porestørrelser

• Fukt/tørke

• Temperatur

Meitemark i ”tørkedvale”



• Økosystemet over og under bakken er ett system

• Unngå jordpakking

• Mer organisk materiale tilbakeføres til jorda 

• Planter hele året, ikke svart jord

• Jordarbeiding, tenkt alternativer der mulig

• Økt kunnskap og fokus på biologien i jorda

• Grav i og sjekk jorda di

Tips for å få mer 

meitemark og jordliv



Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) – https://www.norsok.no/

www.agropub.no

NORSØK youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCyq6x7OFN83nlPP9518OoDg/videos

Tingvoll Økopark -http://tingvollokopark.no  Utstillingen «Reisen i jorda»

https://www.norsok.no/
http://www.agropub.no/
https://www.youtube.com/channel/UCyq6x7OFN83nlPP9518OoDg/videos


Takk for oppmerksomheten


