
En meitemark blir  
aldri det samme

Rapport fra Forskningskampanjen 2010



Forord

Da Forskningskampanjen 2010 startet, hadde  
vi få registrerte funn av meitemark i den norske 
Artsdatabanken. Forskerne visste mer om utbre
delsen av meitemark enn det som kom frem fra 
denne databasen, men det var betydelig usikker
het om utbredelsen av flere meitemarkarter i 
Norge. Nå er situasjonen en helt annen: Takket 
være skolebarnas forskningsinnsats er antallet 
ekspert bestemte meitemarkobservasjoner i de 
offisielle utbredelseskartene mer enn femdoblet. 

Meitemarkeksperten som har kvalitetssikret 
kampanjen, synes funnene er så interessante  
at han vil skrive en artikkel i et vitenskapelig 
tidsskrift om meitemarkene som er funnet av 
de norske skoleelevene. Forskere fra andre land 
har også fattet interesse for alle meitemark
funnene.
 
Deltakerne i Forskningskampanjen 2010 har med 
andre ord levert et flott bidrag til norsk forskning 
og har styrket den nasjonale databasen som 
Artdatabanken utgjør. Artsdatabanken er ennå 
ikke oppdatert med kunnskapsgrunnlaget fra 

tidligere undersøkelser. Derfor utgjør elevenes 
innsats landet rundt hoveddelen av innholdet  
i Artsdatabanken i dag når det gjelder meitemark. 
At skolebarn bidrar med forskningsbaserte 
observasjoner og er med på å oppdatere et 
forsk ningsverktøy som de nasjonale artskartene, 
er faktisk temmelig enestående. Ingen i forsk
ningsverdenen har hørt om noe lignende før. 

Forskningsrådet, miljolare.no og Arts data banken 
takker skoleelevene for fantastisk forsk
ningsinnsats! Vi takker også forsker Trond Knapp 
Haraldsen ved Bioforsk for faglig bistand og 
kvalitetssikring av alle funnene.

Gaute Grønstøl,  
miljolare.no

Ivar Myklebust,
Artsdatabanken

Arvid Hallén,
Norges forskningsråd
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Forskningskampanjen er en årlig kampanje for 
skoleverket som arrangeres i regi av Forsknings
rådet i forbindelse med Forskningsdagene. 
Miljolare.no/Skolelaboratoriet i Realfag ved 
Universitetet i Bergen er fast samarbeidspartner. 
Hva kampanjen skal handle om, varierer fra år til 
år. Målet med Forskningskampanjen er å invol
vere barn og unge i et felles forskningsprosjekt.

Finner nye svar og ny kunnskap
I Forskningskampanjen skal skolene undersøke 
noe i sitt nærmiljø som ikke allerede er kjent. 
Kampanjen går ikke ut på å gjøre oppgaver der 
noen har fasiten! Skolene skal rapportere reelle 
resultater, og bidrar dermed med ny kunnskap. 
Problemstillingen skal være relevant for samfun
net. Elevene skal bruke vitenskapelig metode når 

de samler inn data og gjør sine undersøkelser. 
Bruker man vitenskapelig metode, blir kvaliteten 
på funnene god. Og jo flere som rapporter inn 
resultater, jo sikrere blir konklusjonene man kan 
trekke. Skolene registrerer resultatene på nett. 
Resultatene blir publisert automatisk, slik at 
nettsiden alltid er oppdatert.

Forskere og andre fageksperter er involvert i 
Forskingskampanjen underveis for å sikre kvalite
ten på forskningen som utføres av skoleelevene. 
Forskerne lager også en rapport med resultater 
fra Forskingskampanjen. Mer informasjon om 
Forskningskampanjen 2010 og lenker til tidligere 
kampanjer ligger på forskningskampanjens 
nettsider www.forskningskampanjen.no. 

Bakgrunn
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Artsdatabanken

Artsdatabanken.no er Norges offisielle portal 
for biologisk mangfold. Artsdatabanken ble 
opprettet i 2005 for å forsyne samfunnet med 
oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om 
norske arter og naturtyper. Det er et mål å vise 
den reelle kunnskapsstatusen. Derfor er det 
viktig at alle forskere registrerer funnene sine  
i Artsdatabanken, slik at alt vi vet om norske 
arter kan samles på et sted. Det er en stor  
og viktig utfordring å få lagt kunnskap fra  
gammel forskning inn i Artsdatabanken.

Viktig meitemarkforsker

Meitemarkforskningen til Carl StöpBowitz er 
noe man må ta hensyn til når man skal trekke 
konklusjoner om utbredelse av meitemark i 
Norge. I perioden 19441967 samlet han inn 
meitemark fra hele Norge. I 1969 publiserte 
han sin doktoravhandling som ga oversikt 
over utbredelsen av 18 meitemarkarter i 
landet vårt. Siden har andre forskere funnet 
flere meitemarkarter i Norge, mens arter som 
tidligere ble regnet som egne arter er slått 
sammen. Det er også funnet meitemarkarter  
i områder av landet der StöpBowitz ikke 
hadde noen funn. Carl StöpBowitz’ meite
markfunn er foreløpig ikke registrert i Arts
databanken.

Forskningskampanjen 2010: Meitemark

I 2010 handlet Forskningskampanjen om å finne 
meitemark og bestemme hvilken art meitemar
ken tilhørte. Før Forskningskampanjen startet 
opp, var det knyttet betydelig usikkerhet til hvilke 
meitemark som levde hvor i Norge. De offisielle 
utbredelseskartene fra Artsdatabanken var 
mangelfulle, med store hvite flekker. Den offisielle 
statusen for meitemark før Forskingskampanjen 
startet var at det var funnet 19 meitemarkarter  
i Norge. Gjennom Forskningskampanjen skulle 
skoleelevene hjelpe norske forskere med å kart
legge hvor i landet de ulike meitemarkartene var 
å finne. Slik kunne de hjelpe forskerne med å 
finne ut om arter med få tidligere funn i realite
ten var mer utbredt enn man trodde.

Meitemark passet godt som tema i Forsknings
kampanjen i 2010 av to gode grunner. For det 
første var 2010 det internasjonale året for biolo
gisk mangfold. Artsdatabanken.no er Norges 
offisielle portal for biologisk mangfold. 

For det andre var forskningsinfrastruktur, det vil 
si utstyr, verktøy, databaser og vitenskapelige 
samlinger som forskeren trenger for å forske, 
tema for Forskningsdagene 2010. 

Artskart og databaser svært viktige verktøy for 
forskere som arbeider med biologisk mangfold, 
bærekraftig utvikling, jordbruk, miljøspørsmål mm.
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Forskningskampanjen ble gjennomført over tre 
uker i forbindelse med Forskningsdagene 2010 

med start 13. september. Funnene ble 
registrert på nett, og skolene lastet opp 

bilder av markene sammen med en 
beskrivelse av stedet der de hadde 
funnet marken. Forsker Trond Knapp 

Haraldsen ved Bioforsk, som var 
Forsk ningskampanjens meitemarkek

spert, sjekket alle meitemarkbildene som 
skolene sendte inn. De bildene som hadde regis
trert tid og sted for funnet, og der bildet var så 
skarpt at forskeren med sikkerhet kunne si hvil
ken mark det var, ble overført til Artsdata banken.

Skoler fra hele landet deltok i Forskningskampan
jen 2010. I løpet av kampanjeukene sendte 142 
skoler inn til sammen 884 bilder av meitemark. 
Av de 19 kjente meite markartene i Norge, fant 
skolebarn 15 arter i kampanjeperioden.

Kampanjen hadde god oppslutning fra hele 
landet, derfor fant elevene mark i geografiske 
områder der det tidligere aldri har vært gjort 
vitenskapelige undersøkelser av meitemark.

Alle disse meitemarkene er nå registrert og publi
sert på www.miljolare.no. Klikker man seg inn på 
de enkelte artene, er det lett å se i hvilke kommu
ner det var gjort funn tidligere og hvilke steder 
Forskningskampanjen har dokumentert meite
markfunn.

Metode og deltakelse

Kampanjen hadde deltakere fra alle norske 
fylker utenom Svalbard og Vest-Agder

Fylke Antall deltakerskoler

Hordaland 20

Akershus 16

Nordland 16

Oppland 12

Vestfold 11

Oslo 9

Møre og Romsdal 8

Rogaland 8

Troms 8

NordTrøndelag 7

SørTrøndelag 7

Buskerud 6

Hedmark 6

Telemark 6

Finnmark 5

AustAgder 4

Sogn og Fjordane 4

Østfold 4

Svalbard 0

VestAgder 0
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Seksdoblet meitemarkobservasjoner i Artskart
Før Forskningskampanjen 2010 var det 106 observasjoner av 
meitemark i Artskart som var verifisert av en ekspert. I tillegg var 
det registrert 142 observasjoner fra lekfolk, som ikke er verifisert 
av en ekspert. 

Fotografiene av meitemark som skolene lastet opp under Forsk
ningskampanjen 2010, var så gode at vår meitemarkekspert kunne 
verifisere 544 meitemarkfunn som skoleelever hadde artsbestemt. 
Antallet ekspertbestemte meitemarkobservasjoner i vår nasjonale 
artsdatabase er dermed mer enn seksdoblet. 

Over 80% av ekspertbestemte meitemarker registrert i Artskart per 
i dag stammer fra Forskningskampanjen 2010. Artskart rommer nå 
registreringer i alle fylker.

Artsdatabanken
Mars 2011
650 ekspertbestemte 
funn

Resultater/funn

Artsdatabanken
August 2010
106 ekspertbestemte 
funn
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Viktige funn i Forskningskampanjen
15 av 19 kjente meitemarkarter i Norge blitt 
sikkert identifisert gjennom Forskningskam
panjen. Forsker Trond Knapp Haraldsen trekker 
mange spennende konklusjoner. 

Langmeitemarken, Aporrectodea longa, er langt 
mer utbredt enn biologene tidligere antok. 
StöpBowitz fant denne marken kun på Østlan
det. De fleste observasjonene var fra Oslo og 
Akershus. Senere er det gjort funn i AustAgder 
og i Trøndelag. Etter Forskningskampanjen 2010 
er det registrert funn av langmeitemark fra hele 
landet. Nesten alle skolene har funnet denne 
marken. Forskeren konkluderer derfor med at 
dette er en art som finnes over hele landet.

Blåmeitemark, Octolasion cyaneum, var ukjent  
i Norge før StöpBowitz dokumenterte noen 
spredte funn i SørNorge. Siden ble den funnet i 
Tromsø i 1989. Funnene gjennom Forskningskam
panjen viser at arten finnes både på Østlandet, 
Vestlandet, i MidtNorge. Det er også et bekreftet 
funn av denne marken i Tromsø. 

Grønnmeitemark, Allolobophora chlorotica, er  
en annen art som StöpBowitz gjorde første sikre 
funn av i Oslo og Akershus. Forskningskampan
jens data viser funn i SørNorge, både på Øst  
og Vestlandet, samt et enkeltfunn i Troms.

Hvitmeitemark, Octolasion lacteum, også kjent 
som Octolasion tyrtaeum, ble første gang beskrevet 
i Norge av StöpBowitz. Dette er en lys, gråhvit 
meitemark, som vanligvis er tykkere enn gråmeite
mark og har en kroppsfasong som ligner blåmeite
mark. For å artsbestemme denne riktig kreves gode 
bilder. Gjennom Forskningskampanjen er det gjort 
funn på fire ulike lokaliteter, men det er få mark av 
arten fra hvert sted. Fra tidligere var arten kjent fra 
spredte lokaliteter i SørNorge og i Trøndelag.

Den vanligste meitemarken å finne i kulturpåvir
ket jord i Norge er gråmeitemark, Aporrectodea 
caliginosa. Denne har nesten alle skolene funnet. 
Variasjonen innenfor denne arten er stor. Det er 
også andre arter som ligner på denne. Gråmeite
mark uten andre sikre artskjennetegn som klart 
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viser at det er en annen art, er bestemt som 
gråmeitemark i Forskningskampanjen. Noen av 
de største gråmeitemarkene som ble funnet var 
like store som langmeitemark, med den forskjel
len at de var jevnt grå over hele kroppen. Andre 

var heller små, nesten på størrelse med 
den lille rosameitemarken. Dette er 

helt i tråd med hvordan denne 
marken beskrives i forsknings

litteraturen: der poengteres 
nettopp den store variasjo
nen i utseende.

Den flekkete meitemarken, 
Aporrectodea icterica, har 

forskerne visst lite om. Den 
har vært funnet i Norge tidli

gere, men det har ikke vært mulig 
å finne sikre opplysninger om hvor den 

ble funnet. Gjennom Forskningskampanjen 2010 
er denne sjeldne marken funnet på tre ulike 
lokaliteter i SørNorge. Denne arten ligner mye 
på gråmeitemark, men har flekker av gult, brunt 
og ulike gråtoner. Dessuten har voksne mark 
belte, som strekker seg over flere segmenter enn 
noen annen europeisk art. Siden kunnskapen om 
denne arten er liten, er funnene gjennom Forsk
ningskampanjen også sjekket mot bilder tilgjen
gelig på internett.

Meitemarken Aporrectodea limicola er veldig 
sjelden. Denne meitemarken ble første gang 
observert i Bergen på 1970tallet, da en student 
ved Universitetet i Bergen skrev om den i hoved
oppgaven sin. Men ingen har sett den siden, før 
den ble funnet av skolelever som deltok i Forsk
ningskampanjen. Årsaken til at den lot seg 
artsbestemme var at det voksne eksemplaret var 
fotografert fra undersida av marken. Da kom det 
fram detaljer som viste at det ikke kunne være en 
gråmeitemark, som den ellers lett kan forveksles 
med ut fra farge og størrelse. Sannsynligvis 
inneholder materialet fra Forskningskampanjen 

flere bilder av A. limicola, men de spesielle detal
jene som er nødvendig å se for å artsbestemme 
denne marken, var ikke synlige på alle bildene.

Rosameitemark, Aporrectodea rosea, er en av de 
artene mange skoler artsbestemte riktig når de 
fant den sammen med gråmeitemark. StöpBowitz 
tolket manglende funn på Vestlandet som et tegn 
på at arten har vandret inn i Norge fra øst. Gjen
nom Forskningskampanjen er det nå gjort funn  
av denne arten på flere lokaliteter på Vestlandet.

Skogmeitemarken, Lumbricus rubellus, er regnet 
for å være den mest utbredte meitemarkarten i 
Norge. Før kampanjen startet var den funnet over 
hele landet, fra kyststrøk til innlandsstrøk, fra 
lavland til fjellområder opp til 1300 m o.h. Funnene 
gjennom Forskningskampanjen bekrefter dette 
utbredelsesbildet.

Løvmeitemarken, Lumbricus castaneus, ligner en 
mindre og mer glinsende variant av skogmeite
mark. I materialet fra Forskningskampanjen var 
det mulig å bestemme den til art på to svært 
skarpe og gode bilder. Fra før var det gjort noen 
spredte funn av denne arten på 
ulike lokaliteter. Siden denne 
arten er vanskelig å be
stemme sikkert bare ut 
fra bildetolkning, er det 
sannsynlig at arten er 
mer utbredt enn de to 
funnene fra Forsknings
kampanjen skulle tilsi.  

Stormeitemark, Lumbricus terrestris, 
er den største meitemarkarten i Norge. På grunn 
av størrelsen er den relativt lett å bestemme 
riktig til art på fullvoksne mark. Forskningskam
panjen har dokumentert flere funn fra Vestlan
det, SørNorge og MidtNorge, og fra fylkene 
Nordland og Troms. Disse funnene bekrefter  
i hovedsak kjent utbredelsesområde.
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Stubbemeitemark, Dendrodrilus rubidus, er den 
norske meitemarkarten som varierer mest når 
det gjelder utseende. Det er kanskje ikke så rart, 
siden den består av fire underarter, som tidligere 
var regnet som egne arter. Materialet fra Forsk
ningskampanjen viser klart den store variasjonen 
i utseende. Denne marken har faktisk stor gene
tisk variasjon også: Kromosomantall innenfor 
arten varierer fra 34 til 102 kromosomer. 

Kompostmeitemark er egentlig to ulike arter, 
Eisenia fetida og Eisenia andrei. Disse har helt  
lik økologisk funksjon og er ofte blandet i kultu
rer av meitemark. Kompostmeitemark brukes 
mye i oppdrett av mark til fiskeagn. Mange kaster 
resten av marken når de er ferdige med fisketu
ren. Det kan være noe av forklaringen bak utbre
delsesmønsteret til denne marken. De fleste 
kompostmeitemarkene som er funnet i Forsk
ningskampanjen er ikke fordelt på art. Eisenia 
andrei er jevnt mørk, og en populasjon av denne 
arten ble sikkert artsbestemt genetisk. Mark som 
hadde likt utseende med disse ble vurdert som 
sikre E. andrei. Kompostmeitemark med karakte
ristiske lyse felt mellom segmentene ble bestemt 
som E.fetida. 

Mosemeitemarken, Dendrobaena octaedra, er en 
art som typisk lever i næringsfattig miljø der de 
mer næringskrevende artene ikke trives. Mosemei
temarken dukker opp i materialet fra Forsk nings
kampanjen, og er særlig funnet av skoler som har 
vært ute og gravd i skogsjord og beitemark. 

Det er fire arter som det ikke er gjort sikre funn 
av gjennom Forskningskampanjen. Bekkemeite-
marken, Eisenialla tetraedra, dominerte i Artsda
tabanken da Forskningskampanjen startet. På 
kartene så det ut som om den var den mest 
vanlige meitemarkarten i Norge. Det hadde 
sammenheng med at den var funnet ved zoolo
giske undersøkelser i bekker og ferskvann. Siden 
de fleste skolene har gravd i jord i skolens nær
miljø, er det ikke så rart at de ikke har funnet 
denne arten.

Eisenia hortensis er en sjelden meitemark. Den 
ble funnet av StöpBowitz i Botanisk hage i Oslo  
i 1967. Det ligger et funn av den i Artsdataban
ken. Denne arten er antagelig så lite utbredt i 
Norge at en skal ha mye flaks for å finne den.

Lumbricus festivus er en meitemarkart som bare 
er dokumentert av StöpBowitz. Han fant to 
voksne meitemark av denne arten i nærheten av 
en planteskole i Oslo i 1966. Senere er det ikke er 
gjort noen funn av arten.

Den siste arten som ikke kunne bli sikkert doku
mentert gjennom Forskningskampanjen, er 
Dendrobaena attemsi. Denne arten skal ha vært 
funnet i Bergensområdet på 1970tallet. Dette er 
en liten mørk meitemark, som regnes som sjel
den i alle land den er funnet. Under Forsknings
kampanjen har det vært funnet noen mark som 
har et hvitt felt på forparten mellom mørkt rød 
og lyserøde partier, slik det er beskrevet for 
denne arten. Markene var imidlertid ikke voksne, 
og det var ikke mulig å verifisere størrelsen ut fra 
bildene. Derfor er det ikke usannsynlig at elevene 
har funnet noen eksemplarer av denne arten, selv 
om det ikke har vært mulig å fastslå det sikkert.
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Norsk artsnavn Vitenskapelig artsnavn Antall

Gråmeitemark Aporrectodea caliginosa 177

Langmeitemark Aporrectodea longa 117

Skogmeitemark Lumbricus rubellus 81

Stormeitemark Lumbricus terrestris 45

Rosameitemark Aporrectodea rosea 40

Blåmeitemark Octolasion cyaneum 25

Stubbemeitemark Dendrodrilus rubidus 25

Grønnmeitemark Allolobophora chlorotica 11

Aporrectodea icterica 7

Hvitmeitemark Octolasion lacteum 4

Mosemeitemark Dendrobaena octaedra 4

Eisenia andrei 4

Løvmeitemark Lumbricus castaneus 2

Kompostmeitemark Eisenia fetida 1

Aporrectodea limicola 1

Oversikt over hvordan antall verifiserte funn i Forskningskampanjen  
fordelte seg på de ulike meitemarkartene.  
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Foto av meitemarkene: Reidun Pommeresche, Bioforsk



Videre vitenskapelig arbeid
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”For disse elevene vil en meitemark aldri bli 
det samme igjen! Dessuten vil elevene bidra til 
reell forskning ved at funnene verifiseres og 
inkluderes i Artsdatabanken.”

Forskningsminister Tora Aasland i sin  
åpningstale for Forskningsdagene 2010

”Dette forskningssamarbeidet mellom skoler 
og forskere er temmelig enestående og har 
allerede resultert i vitenskapelige data med 
nasjonal betydning. I tillegg håper vi at 
Forskningskampanjen har vist barn og unge 
at forskning kan være både morsomt og 
nyttig – og en mulig karrierevei”. 

Administrerende direktør i Norges  
forskningsråd Arvid Hallén  

Meitemarkfunnene fra Forskningskampanjen 
2010 er så interessante at forsker Trond Knapp 
Haraldsen vil skrive en artikkel til et vitenskapelig 
tidsskrift om de nye funnene. Materialet skal 
sjekkes mot alle tidligere rapporterte funn i 
Norge. Målet er å lage en oppdatert kunnskaps
status som kombinerer tidligere undersøkelser 
med de nye funnene fra Forskningskampanjen. 
Nå vet forskerne nemlig mye mer om utbredelsen 
av flere arter, enn det som var kjent da Forsk
ningskampanjen startet. 

Deltakerne i Forskningskampanjen 2010 har med 
andre ord levert en skikkelig forskningsinnsats  
og har bidratt til at vi i dag har ny kunnskap om 
meitemarkens utbredelse i Norge. 

Funnene kommer også andre forskere til gode. 
Svenske forskere som undersøker genetiske 
forskjeller mellom meitemarkarter (og forskjeller 
innenfor samme art) har sagt at de vil bruke  
de oppdaterte, norske artskartene i det videre 
arbeidet. Takket være Forskningskampanjen vet 
de hvor de kan forvente å finne mark de trenger 
til forskningsprosjektet sitt. 
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16 16 Mandag6.september2010

Forskningsdagene 2010
Forskningsdagene som ar-
rangeres for 16. gang fra 24.
september til 3. oktober, er
en landsomfattende årlig fes-
tival der alle typer forsk-
ningsinstitusjoner inviteres
til å vise fram sin virksomhet

for allmennheten på nye og
spennende måter. I fjor var
det over 1000 arrangementer
i regi av 200 arrangører over
hele landet. 

Det meste er gratis og
åpent for alle. 

Fra skadedyr til nyttedyr
Forsker Reidun Pommere-
sche ved Bioforsk Økologisk
forteller at meitemark lenge
ble sett på som et skadedyr.
Charles Darwins nøye obser-
vasjoner av meitemark på
1800-tallet beviste imidlertid
det motsatte.

– Nå vet vi at den gjør et
svært nyttig arbeid ved å om-
danne organisk materiale til
jord, og lufter jorden med
gangene sine. Spesielt øko-

logisk landbruk er avhengig
av meitemark, fordi man i
stedet for å bruke kunstgjød-
sel må samarbeide ekstra
med jordlivet for at plantene
skal få nok og riktig næring,
sier Pommeresche.

Dessuten kan hageeiere
takke meitemarken for at bla-
dene som aldri ble raket på
høsten, plutselig er borte når
våren kommer.

-UÆÆÆ

Av STEINAR Q. ANDERSEN og
LINE MØLLER (foto)

– Klart vi har lært
oss navn på meite-
mark. Se her, dette er
Mark-us. Ha-ha!!!
Elevene i tredje klasse ved
Marienlyst skole i Oslo er blitt
meitemarkforskere. Derfor er
de i full sving med spade på le-
keplassen. De unge graverne
prøver å skaffe til veie kunnskap
om jordens dreneringsarbeidere
som voksne forskere ikke har
klart.

– Barna bruker vitenskapelige
metoder for å kartlegge meite-
marken. 

– Funnene blir fortløpende
overført til Artsdatabanken,
som er et viktig verktøy i bio-
logisk forskning, sier rådgiver
Synnøve Bolstad i Norges forsk-
ningsråd.

Graver og forsker
Små barn med hendene fulle av
jord løper til lærer Jorunn
Karlsen, som tar imot alle
bidrag:

– Du, det der var litt av en svæ-
ring. I Norge kan meitemark bli
30 cm lange. Her er vi ikke langt
unna.

Amalie (8) trekker forsiktig i
det som sannsynligvis er halen,
og meitemarken svarer med å
svinge seg rundt fingrene hen-
nes.

– Uuææææh!!!
Klassevenninnen Maria (7)

lar seg ikke skremme av krum-
springene, og draperer den
elegant over både nese og panne.

Nysgjerrigperer
– Vi har tidligere vært med på
Nysgjerrigper-konkurransen,
hvor vi forsket på hvorfor det er
forskjellig antall båter i appel-
siner. Meitemark var et naturlig
sted å fortsette, ler lærer Jorunn
Karlsen. 

Midt i klasserommet har de et
eget akvarium. Med meitemark.
Nå skal det fylles til randen. 

Delte en i to biter
Ute på lekeplassen stikker Gar-
dar (7), Hilmar (8) og Daniel (8)
spadene sine kraftfullt i jorden.

– Åååiiii, der delte jeg en i to!
Begge deler fortsetter å leve

sitt eget liv. Det kan de gjøre i
flere uker. Etter en stund kom-
mer bakenden til å dø, men det
er ikke på grunn av skadene.
Den sulter i hjel fordi den mang-
ler munn.

Vil avdekke
utbredelsen

Til tross for at det finnes meite-
mark over store deler av landet,
er det mye vi ikke vet om den.
Derfor er den tema for Forsk-
ningskampanjen 2010, hvor sko-
leelever bidrar til forskningen.

Fredag hadde allerede 204
klasser fra 101 skoler meldt seg
på prosjektet, som skal avdekke
meitemarkens utbredelsen og
komplettere oversikten over
artene.

Det landsomfattende prosjek-
tet avholdes i forbindelse med
Forskningsdagene, og rådgiver
Synnøve Bolstad forteller at
årets tema er forskningens verk-
tøy og metode.

NYSGJERRIGE: Maria og Gardar studerer hvordan meitemarkene
beveger seg i akvariet. 

PANNEMARK: Maria lar seg slett ikke skremme av denne meite-
markens slimete ytre.

FORSKERE: Amalie, Gardar, Maria og Hilmar skal kartlegge 
meitemarkens utbredelse.

SVÆRING: Amalie har funnet en stor meitemark som ikke er heltE-post: steinar.andersen@vg.no

Her graver barna på
jakt etter meitemarkens 

dype hemmeligheter

17 17Mandag6.september2010

– Er viktig
Administrerende direktør Ar-
vid Hallén i Norges forsk-
ningsråd forteller at skolenes
innsats vil bidra til å forbedre
Artsdatabankens offisielle ut-
bredelseskart. 

– I Forskningskampanjen
2010 får alle skoleklassene
som blir med, gjøre sitt lille
stykke arbeid i noe som til
sammen blir noe stort. Det
store fellesprosjektet er å
styrke kunnskapen om arts-
mangfoldet i norsk natur, og
om dette viktige lille dyret
spesielt. For eksempel er
jordkvalitet og dermed mat-
produksjon helt avhengig av
meitemarken, derfor er det
også viktig at vi har mye
kunnskap om den, sier Hal-
lén.

ÆÆH!!!!

Visste du 
at meite-
marken...
... ikke har øyne, men
«ser» med lysømfintlige
celler i huden?

... ikke har tenner, og
derfor må bruke småstein
til å knuse maten på sam-
me måte som fugler?

... puster med huden, og
må være i fuktig miljø for å
overleve?

... er tvekjønnet, og ved
paring legger to marker seg
sammen og utveksler
sperm slik at begge blir
befruktet?

... er god til å regenerere
celler – hvis den mister en
del av halen, vil den oftest
vokse ut igjen?

... kan bli opptil flere me-
ter lange, selv om den stør-
ste norske arten stopper på
30 cm?

... lever tett, og i dyrket
mark kan du finne 250
mark på én kvadratmeter?

MÅLER: Gardar ser på
når Amalie prøver å strekke
en meitemark til nye rekor-
der.

fornøyd med behandlingen.

STUDERES: Barna grans-
ker meitemark, som vanlig-
vis lever opptil en meter ned
i jorde. 

Fakta
MEITEMARK:
● Tvekjønnede leddormer
som lever i jord.
● I Norge er det observert 19
arter, men det finnes over 5
000 arter i verden.
● Meitemarken lever av or-
ganisk materiale, for eksem-
pel råtne planterester.
● De er svært viktige i na-
turen, siden de drenerer og
lufter jorden, og tilfører vikti-
ge næringsstoffer.
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Engasjement, vitebegjær 

og iver i massevis. Det 

var stikkordene da tusen 

skolebarn suget til seg 

lærdom på Festplassen.
ARNE COLLIANDER

RUNE NIELSEN (foto)
arne.colliander@bt.noÅrets nasjonale forskningsdager 

ble i går offi sielt åpnet av fors-

kningsminister Tora Aasland 

nettopp i Bergen. Men allerede 

før den tid vrimlet det av unge, 

interesserte skoleelever i teltene 

på Festplassen.– Fremtidens forskere

– Dette er fremtidens forskere. 

Det er fantastisk å se hvilket 

engasjement skoleelevene frem-

viser, sier en oppglødd rektor ved 

Universitetet i Bergen, Sigmund 

Grønmo, etter en omvisning i tel-

tene.
– Interessen er stor enten det 

dreier seg om torskens vandring 

i havet, eller viten om meitemar-

ken, sier Grønmo.
Rektoren setter pris på at 

åpningen av forskningsdagene 

fant sted i Bergen.
– Byen vår er en viktig arena 

for den nasjonale forskningen, 

sier han.
Meitemarkens liv

Før forskningsdagene har man-

ge skoleelever gravd etter meite-

mark. Og faktisk har de funnet 

en type med spiss hale og snu-

te som ikke har vært observert 

siden 1970-tallet.
Rundt et bord i «meitemarktel-

tet» står Monica Jiang, Julia Blind-

heim Svemo og Sandra Landsvik 

Børnes og studerer et eksemplar i 

hendene til forskningsleder Syn-

nøve Bolstad.– Det var interessant å høre om 

meitemarken, sier de tre jentene 

fra Midtun og Apeltun skoler.

– Men aller gøyest var det å se 

på bakteriene, sier de.

Standen til smittevernavdelin-

gen ved Haukeland Universitets-

sykehus var defi nitivt blant de 

mest populære innslagene.

Lærte håndhygiene
– Vi forteller blant annet elevene 

om hvor viktig det er med god 

håndhygiene. Skoler og barne-

hager er viktige arenaer å spre 

kunnskap om dette på, sier smit-

tevernlege Per E. Akselsen.

Iført hvite frakker fi kk elevene 

selv studere de smittsomme bak-

teriene i sykehusets medbrakte 

mikroskoper, og høre om den 

halve milliarden bakterier som 

lever på hånden.
– Akkurat det var veldig inter-

essant, sier femteklassingen Tina 

Iren Askevik fra Bruvik skole på 

Osterøy.Skoleelever derfra har drevet 

forskning på kallenavn, en stu-

die Bergens Tidende skrev om i 

forrige uke. Nå var de kommet til 

Bergen og forskningsdagene for å 

fremføre resultatene.
– Det gleder vi oss til, sier Tina 

Iren.
På de syv havBåtbyggeriet var en annen popu-

lær stasjon i forskningsteltene. 

Her lærte elevene å konstruere 

fremdriftsmidler til de små tre-

båtene de snekret hos Bergen 

Group. Noen ble drevet av gass-

motorer fra Rolls Royce, andre 

med strikk og trebiter. Deretter 

ble fartøyene «sjøsatt» i et bas-

seng og prøvekjørt og godkjent 

av Det Norske Veritas. Deretter 

dro de innom terinalen til Grieg 

Logistics for å laste.
Det ble nok ett og annet skips-

forlis underveis, men hva gjør 

vel det?– Vi fi kk nesten båtene våre 

til å krysse hele bassenget, sier 

Christoffer Christie, Elias Stor-

aas, Patrick Tveit og Dylan Næss.

Selv om de kommer fra tre for-

skjellige skoler, St. Paul, Apeltun 

og Paradis, var det skjønn foren-

ing, felles iver og ingen krangel 

om plassen rundt «havet» trebå-

tene skulle krysse.
Konklusjonen var at de gass-

drevne trebåtene, de med bal-

long som fremdriftsmiddel, så 

ut for å gå best.

Av andre populære innslag 

nevner vi; hvordan minnene 

lagres og forsvinner igjen, hvor-

dan man lager en hitlåt, hvordan 

man kan synge som en hval eller 

plystre som en sild.
Lærerne som fulgte elevene 

under skoledagen i forsknings-

teltene, hadde den absolutt van-

skeligste jobben i går: Å få med 

seg elevene hjem ...

Glødende inspirerte forskerspirer

SMITTEVERN: – Det er viktig å få inn gode hygienevaner hos barn, sier smittevern-

lege og hjelper Tina Iren Bruvik fra Osterøy på med den hvite legefrakken.

OPP AV JORDEN: Forskningsleder Synnøve Bolstad viser frem meitemarker til sjetteklassingene Monica Jiang (t.v.), Julia Blindheim Svemo og     

SKIPSBYGGERE: Patrick Tveit (fra v.), Dylan Næss, Elias Storaas og Christoffer Christie 

prøver å få fart på båtene de har bygget hos Bergen Group.

❚ faktaforskningsdagene
■ Tjuvstartet med fysikk-

show på Sletten senter 

onsdag og varer til 
søndag 3. oktober.

■ En rekke utdannings- 

og forskningsinstitusjo-

ner samarbeider om 

Forskningsdagene.
■ Norsk Forskningsråd står 

bak arrangementet.
■ Program fi nner du 

på www.forsknings-
dagenebergen.com
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Tips oss om smått og stort som skjer i byen. 

Send en e-post til byen@bt.no eller ring telefon 55 21 45 70

UNDERPARAPLYEN

ØIVIND ASK

TRUDE HAUG

MAJ-BRITT DAHL

ANNE-GRETHE DAHL

HAVNENBONTELABO: «Indian Reefer» kommer i dag 

kl. 14.00 fra Hareid/Brattvåg og går videre til 

Odessa søndag kl. 16.00. 

SKOLTEN: «Geosund» kom torsdag og går videre 

mandag kl. 12.00.
FESTNINGSKAIEN: «Conti» kom torsdag og går 

videre i dag kl. 09.00.

BRADBENKEN: «Statsraad Lehmkuhl» kom torsdag fra Lerwick og 

går videre til USA onsdag kl. 16.00.

NYKIRKEKAIEN: «Ona» kom fredag og går videre mandag kl. 08.00. 

HURTIGRUTETERMINALEN: «Polarlys» kommer i dag kl. 14.30 fra 

Kirkenes og går i retur kl. 22.30. 

JEKTEVIKEN: «Elation» kommer i dag kl. 14.00 fra Rotterdam og 

går videre til Orkdal/Orkanger kl. 22.00. «Anna» kommer i dag 

kl. 18.00 fra Hamburg og går i retur søndag kl. 03.00. 

FRIELENESKAIEN: «Tananger» kom i går fra Hirtshals og går videre til 

Ålesund i dag kl. 01.00. 

 

KILDE: BERGEN OG OMLAND 

 

HAVNEVESEN

5781 Lofthus i Hardanger | tel: 53 67 00 00

ullensvang@hotel-ullensvang.no

www.hotel-ullensvang.no

Fredag – sundag
mellom 19/11 og 19/12

2 overnattingar og 5 måltid

frå kr. 2290,- pp i dob.rom, heilpensjon.

Stort innandørs aktivitetssenter – levande musikk.

2.5t frå Bergen/Haugesund, 3.5t frå Stavanger.

Jolabord Sjekk inn. Pust ut.

Strandkaien 6 - tlf. 55 32 05 07

Oktoberfest
Strandkaien÷20%

Evig forlovelsesringer Diamanter 

Høstens motesmykker

på

PANORAMA: Nyter utsikten mot vest og nord etter en fl ott tur til 

Ulriken en fi n dag i september.  

FOTO: JOHN MOSAKER

LESERBILDESend dine blinkskudd til leserbilder@bt.no eller som mobilfoto til 

2211. Hver måned kårer vi en vinner som får fl axlodd i posten.

BÆRRRGENSK 
tommekringle – vannkringle 

transjakle – gjennompryle 

Tårge, Tørge – Torvet

700Omkretsen på Smålungeren i meter.

    Sandra Landsvik Børnes.

Hvor mye sover en sjetteklassing?

Under Forskningsdagene har barn fått hjelp av 

profesjonelle søvnforskere. I en uke har elever ført 

dagbok over søvnen sin, og hatt en klokke rundt 

håndleddet som registrerte aktivitet og rolige 

perioder på døgnet. Målet er å fi nne ut hvor mye de 

sover og når de sover. Dette og andre spørsmål vil vi 

få svar på i løpet av Forskningsdagene 2010.  NTB

Gulrot eller potetgull

Lurer du på hvor mye energi som 

skal til for å forbrenne det potet-

gullet du koser deg med i helgen? 

Lørdag kan du oppsøke Kreft-

foreningens stand på Festplassen og 

få greie på hvor lenge du må gå opp og ned på en stol 

for å forbrenne fem gram potetgull og fem gram gulrot. 

H

j tt kl i ?

G l t ll
t t ll

TORSDAG 23. SEPTEMBER 2010

NYHETER
12

Æsj! Den bæsjer!
� LIER: 7.-klassingene Ingrid He-lene Garder og Ingrid Marie Sagvikskjærer grimaser. En gråblå, sleipmeitemark har akkurat sluppetgul avføring i hånden på lærerLinda Irene Røed.– Ekkelt, mener jentene.De er på meitemarkjakt sam-men med klassekameratene på 7.trinn ved Sylling skole. Sammenskal de grave opp, måle og regis-trere meitemark for å hjelpe for-skerne.

Forskningsrådet har invitert alle

landets skoler til en stor dugnadfor å kartlegge hvilke arter av mei-temark som fins i ulike deler avlandet.
– For å få fullstendige kart overutbredelsen, er vi avhengig av atskoler fra alle deler av landet blirmed, sier Arvid Hallén, adminis-trerende direktør i Norges forsk-ningsråd.

SLIMETE
Utstyrt med hagespader traskerSylling-elevene bort i skogkantenlitt unna skolen. Her skal de graveetter lang meitemark, grå meite-

mark, skogsmeitemark og de 16andre artene som fins.– Meitemark er slimete. Jeg nek-ter å ta i dem, sierTonje Haverstadbestemt. Flere av medelevene nik-ker, men det går ikke mange se-kundene før «meitemarkskrek-ken» gir seg.
Elevene fisker opp den ene mar-ken etter den andre, og glemmerhelt at de egentlig ikke ville ta idem med fingrene.– Se, den krøller seg rundt! ro-per Anja Avedal. Hun holder oppen lubben mark med et kraftig«belte» langs kroppen.

– Det betyr at den er voksen, for-teller Anja.

STREKKERSEGSELVInne i et av skolens klasserom må-ler Ole Gravdal, Sivert Skui ogStyrk Heen meitemark som klas-sen gravde opp i forrige uke.–Vi skal artsbestemme dem, for-teller guttene.
Trekløveret legger en mark tettinntil en linjal. Etter noen sek-under strekker marken seg ut.–Vi må ikke strekke den. Da kanvi rive den i stykker, sier Sivert.Etter å ha målt marken til ni cen-

timeter og slått fast at den har gan-ske flattrykt hale, er guttene sikrepå at det er en skogsmeitemark.Bilde av denne marken og restenav Sylling-elevenes konklusjonerblir registrert på nett. Deretterkvalitetssikrer meitemarkeksper-tise ved Bioforsk elevenes funn,før verifiserte arter overføres tilArtsdatabankens artskart.– Det er gøy å hjelpe forskerne,mener Ole, Sivert og Styrk.
TEKST: MARIANNE HEIMDALmarianne.heimdal@dt.no

Graver etter slimete

JEG FANT, JEG FANT!: I går var elever ved Sylling skole påmeitemarkjakt for å hjelpe forskerne med å kartlegge de ulike artenes utbredelse i Norge. Ingrid Helene Garder holder oppmeitemarken for å anslå hvor

Helene. Her med Tonje Haverstad og Martin Kornerud.

MEITEMARKJAKT: SKOLEELEVER HJELPER FORSKERNE
TORSDAG 23. SEPTEMBER 2010

NYHETER 13

MÅLER: Styrk Heen (t.h.) og Sivert Skui måler meitemarkene og ser

på farge og fasong for å artsbestemmemarkene.

TRIVES I GOD JORD: Graver man i god jord, er det vanlig å finne

350meitemark på en kvadratmeter.

BLOD: – Vi måtte dessverre dele meitemarken i to for å undersøke
blodet, sier Tom Arild Granerud. Til høyre: Maren Elise Braathen.skapninger

lang den er. – Kanskje åtte centimeter, tipper IngridFOTO: HAAKON J. KRISTIANSEN

Vi må ikke
strekke den. Dakan vi rive den istykker.

SIVERT SKUI

Dugnad: Forskningsrådet skal kartleggehvilkearter avmeitemark vi har

iNorge.Alle skoleelever er invitertmedpådugnaden.To uker:Ti klasser fra femskoler i Buskeruddeltar.Meitemarkjaktene

medpåfølgende registrering skal skje i uke37–39.Avsluttesunder forsk-

ningsdagene 1. oktober.
Artskart:Elevenes funnkvalitetssikres av forskere vedBioforsk. Sko-

lenes resultater overføres til Artsdatabankensartskart.

MEITEMARKJAKT
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Norsk Kundebarometer 2010 www.kundebarometer.com

Bygger’n har 
bransjens mest fornøyde kunder! 

BOEN

Eik Home Cottage14 mm. Silkematt lakk, 3-stavs Klikkparkett – enkelt å legge!

198,- 43663654

NYHET!

ARBOR INTERIØRFaspanel
Farge: Morgendis. Spon med frest V-spor. 12 x 620 x 2390 mm. 

79,-
42446615

598,-

DIPLOMAT 
Dørblad ChristerFormpresset hvit, 3-speil.Karm kommer i tillegg 

SUMMIT GEMINIS BaderomsinnredningSort høyglans med firkantet dobbel hvit porselenvask. Mål: 120 x 46 x 69 cm.

4990,- 08900090

SUMMIT ARIES BaderomsinnredningLekker nyhet i hvit utførelse. Slank møbelbredde (46 x 41,5 x 81 cm) gir en perfekt løsning for mindre bad.1990,- 08900076

2990,-
08900064

FAENZA ZODIAC Dusjhjørne
Summit. Med kar. 90 x 90 x 200 cm. Avbildet med garnityr kr 999,-

Trenger du kreditt-tid?Bygger’n byggekonto - gir deg inntil 45 dager rentefri kreditt.

DrammenDråpen 15, 3036 Drammentlf. 32 20 90 40 
09-18 (09-15)

SANDE

A DRAMMEN

Kobbervikdalen

81
E

Viking

Mange aviser har skrevet om alle skolebarna som 
har hjulpet forskerne med å artsbestemme 
meitemark. Både lokalaviser og store, landsdek
kende aviser har vært med skoleklasser på meite
markjakt. Forskningskampanjen har også vært på 
TV og i radio. Det har blitt over 70 oppslag i ulike 
medier til sammen! VG skrev for eksempel om 

elever ved Majorstuen skole på meitemarkjakt, 
og NRK Supernytt ble med tredje trinn på Kjelsås 
skole da de gravde etter mark i skolegården. Både 
NRK P1 og P2 intervjuet skolebarn som studerte 
meitemark på Kunnskapsfesten på Festplassen i 
Bergen.

Forskningskampanjen  
på TV, i radio og i avisene

12

Nyhete
r

Lørdag 4. september 2010

Rogalands Avis

12

Statsministerens kontor 

innførte i går nye regler 

som forhindrer statsråder i 

å beholde gaver de mottar i 

embets medfør.

Gaver til blant andre utenriks-

minister Jonas Gahr Støre (Ap) 

og tidligere forsvarsminister 

Anne-Grete Strøm-Erichsen 

(Ap) har fått mye omtale de 

siste dagene. Statsråd Karl Ei-

rik Schjøtt-Pedersen (Ap) var 

raskt ute og varslet nye regler 

for hva statsrådene kan behol-

de av personlige gaver.

Allerede fredag formiddag 

var nye regler på plass og inn-

lemmet i Håndbok for politisk 

ledelse. «Reglementet endres 

slik at regelverket for gaver for 

politisk ledelse blir fullt ut i 

samsvar med det som gjelder 

for offentlige tjenestemenn,» 

lyder beskjeden fra Statsminis-

terens kontor.

I praksis betyr det at statsrå-

dene må levere inn gaver de 

mottar i forbindelse med job-

ben.
– I tillegg er berørte regje-

ringsmedlemmer enige om å 

levere til departementet gaver 

som er registreringspliktig i 

Stortingets register. Vi velger 

å levere tilbake gaver tatt i pri-

vat eie i tråd med intensjonene 

i det nye regelverket, sier stats-

minister Jens Stoltenberg (Ap). 

(ANB-NTB)

Strammer inn umiddelbart

Tekst: Tore Espedal

Torsdag skrev VG at 

tidligere forsvarsminis-

ter Anne-Grete Strøm-

Erichsen (Ap) tok imot 

luksusgaver på uten-

landsreiser. Det er ikke 

en problemstilling for 

lokale politikere.

Strøm-Erichsen skal ha tatt 

imot luksusgaver til fl ere titu-

sener av kroner på utenlands-

turer, som ifølge VG er i privat 

eie hos den tidligere forsvars-

ministeren. Generalsekretær 

Guro Slettemark er soleklar på 

at norske politikere ikke burde 

motta kostbare gaver.

– Norske politikere burde gå 

foran som gode eksempler, og 

ikke ta imot den type gaver. 

Man kan skille mellom sym-

bolgaver uten verdi og verdi-

fulle gaver, sier hun til VG.

Slik er det i Stavanger kom-

mune, ifølge ordfører Leif Jo-

han Sevland.

– Vi har ikke eksakte be-

stemmelser på pris, men vi 

har regler på hva vi kan 

motta og ikke motta. Det vi 

kan motta er stort sett suveni-

rer. Ellers tas det en fornuftig 

vurdering. Dette er ganske 

innarbeidet, forklarer han 

overfor Rogalands Avis.

CD-er og bøker

– Det er ikke snakk om store 

gaver vi mottar på reise. De er 

sjelden verdifulle. Det går i så-

kalte «giveaways», reklamear-

tikler. Det er på CD- og bokni-

vå. Gavene er levert på 

forskriftsmessig måte, forsi-

krer han.

Ordføreren påpeker også at 

det ikke er utbredt å ta suveni-

rer og gaver med hjem.

– De går helst rundt på konto-

rene her, til den som måtte 

trenge noe, sier han.

Gavene fylkesordfører Tom 

Tvedt har fått på reise er i sam-

me kategori som dem Stavan-

gers ordfører har mottatt.

– Det kan jo kalles gaver, men 

det går i bøker og nøkkelrin-

ger. Jeg har ikke fått noen ga-

ver av høy verdi, forklarer 

Tvedt.

Heller ikke han har vært i 

tvil om gavene han har mot-

tatt.

Teppe fra Aserbajdsjan

I likhet med Strøm-Erichsen, 

har ordfører Sevland mottatt 

et teppe som gave fra Aserbajd-

sjan. Men der stopper likhete-

ne.
– Det er et lite teppe, som nep-

pe koster mer enn et par hun-

drelapper. Vi er på et helt annet 

nivå. Det er også ofte gavene er 

tiltenkt byen Stavanger, sier 

Sevland.

Han ønsker ikke å ta stilling 

til saken om den tidligere for-

svarsministerens gaver. 

Fylkesordfører Tvedt har 

ikke gjort seg mange personli-

ge tanker om problemstillin-

gen.
– Jeg klarer ikke å sette meg 

inn i en slik situasjon og svare 

på hvordan jeg ville reagert 

dersom jeg ble tilbudt en verdi-

full gave, men noen varsellam-

per hadde nok lyst. Det er en 

prinsipielt interessant sak. Vi 

er valgt av folket, og repre-

senterer folket, enten det er 

kommunen, fylket eller 

Stortinget. Jeg hadde vært 

komfortabel med kjørere-

gler på dette, sier han.

tbe@rogalandsavis.no

Kun smågaver

HAR REGLER: Ordfører Leif Johan Sevland har ikke opplevd å bli tilbudt verdifulle gaver på utenlandsreiser. Stavanger kommune har      

skotske førsteministeren Alex Salmond. Foto: André Meling

En 17 år gammel jente er dømt 

for å ha vist falsk legitimasjon i 

forbindelse med at hun prøvde 

å komme inn på en konsert.

Hendelsen fant sted den 20. 

juni i år og da hun litt senere 

samme kveld ble stoppet av 

politiet oppga hun to andre 

navn. Det medførte at en annen

jente ble politianmeldt for det 

samme forholdet.

Straffen ble betinget fengsel i 

15 dager og 5000 kroner i bot.JENTE DØMT FOR FALSK FORKLARING

Ordretilgangen på byggepro-

sjekter har økt med 30 prosent 

på ett år, viser tall fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB).

Økningen var størst innenfor 

boligbygg. Fra andre kvartal 

2009 til andre kvartal 2010 økte 

ordretilgangen med 59 prosent. 

Også for næringsbygg var

veksten betydelig, der ordretil-

gangen økte med 32 prosent i 

samme periode. Ordrereserven 

for bygg totalt lå 16 prosent 

høyere ved utgangen av andre 

kvartal 2010 enn på samme tid 

året før. (ANB-NTB)

Sterk vekst i byggebransjen 

Rogalands Avis

Lørdag 4. september 2010
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  regler på hva som kan mottas og hva som ikke kan mottas. Her har Sevland besøk av den 

Tekst: Anne-Marie Nygaard

Ti skoler og barnehager 

fra Rogaland, to av dem

fra Stavanger, har meldt 

seg på meitemarkjakten 

som Forskningsrådet har 

invitert til. 

Forskningsrådet ønsker å 

kartlegge hvilke arter av mei-

temark som fi nnes i ulike de-

ler av landet og har derfor in-

vitert hele landets skoler til 

en skikkelig dugnad for å fi n-

ne svar. Foreløpig har 22 klas-

ser fra 10 skoler i Rogaland 

meldt seg på. Fra Stavanger 

er det den britiske skolen, The 

British International School 

of Stavanger, og Børesvingen 

barnehage som har meldt sin 

interesse. 

Hele 19 arter av meitemark 

er observert i Norge.

Ønsker mange deltar

– Vi håper mange blir med! 

For å få fullstendige kart over 

utbredelse er vi avhengige av 

at skoler fra alle deler av lan-

det blir med. Her kan én klas-

se fra eller til bety mye for 

sluttresultatet! sier adminis-

trerende direktør i Norges 

forskningsråd, Arvid Hallén. 

Forskningsrådet arrangerer 

kampanjen sammen med 

Nettverk for miljølære.

Til sammen har 216 klasser 

fra 107 skoler meldt seg på den 

nasjonale skolekampanjen. I 

Rogaland er Stavanger, Sand-

nes, Strand, Eigersund, 

Klepp, Haugesund, Gjesdal og 

Rennesøy kommuner repre-

sentert. 

Stor betydning

Skolenes resultater vil over-

føres til Artsdatabankens of-

fi sielle utbredelseskart, en 

viktig digital samling til bruk 

i forskning. Artskartene for 

meitemark har i dag store 

hvite fl ekker, som forskerne 

håper fl est mulig skoler vil 

være med på å fylle ut.

– Dessuten er dette en anled-

ning til å lære mange fascine-

rende fakta om et veldig van-

lig lite dyr, som lever overalt, 

som alle har et forhold til og 

som er uhyre viktig for jord-

kvalitet og matproduksjon. 

Jeg har lært mye nytt om mei-

temark allerede, sier Hallén. 

– For eksempel har jeg aldri 

refl ektert over at det fi nnes 

ulike arter, og så har vi altså 

19 stykker. Og det er langt 

fl ere av dem enn jeg ville 

trodd: graver man i god jord, 

er det vanlig å fi nne 350 mei-

temark på en kvadratmeter!

Kvalitetssikres av forskere

Etter å ha gravd frem et an-

tall meitemark skal elevene 

artsbestemme dem etter be-

skrivelser og bilder som er 

tilgjengelig på nettet. De skal 

også ta bilde av marken. Både 

bilde av marken og elevenes 

konklusjon på hvilken art det 

er, skal registreres på nett. 

Meitemarkekspertise ved 

Bioforsk skal kvalitetssikre 

informasjonen som er sendt 

inn. De meitemarkbildene der 

forskeren kan verifi sere ar-

ten vil bli overført til Artsda-

tabankens artskart. 

Selve meitemarkjakten skal 

foregå i uke 37-39 og avsluttes 

under Forskningsdagene 1. 

oktober. 

Deltakere fra Rogaland:

British International School, 

Stavanger 

Buggeland skole, Sandnes

Børesvingen barnehage, Na-

turgruppen

Fjelltun skole, Strand   

Gamleveien skole, Eigersund      

Kleppe skule, Klepp   

Skeisvang videregående sko-

le, Haugesund   

Solås skole, Gjesdal 

Tau ungdomsskole, Strand   

Vikevåg Skule, Rennesøy 

MEITEMARKJAKT: En skole, The British International School of Stavanger,

og en barnehage, Børesvingen barnehage har meldt seg på meitemarkjakten 

som Forskningsrådet har invitert til. H
er har Mari funnet et flott eksemplar.

Skoleelever 

på meitemark-jakt50-øringen er for lite brukt, derfor 

kan den minste mynten vår like

godt fjernes, mener Norges 

Bank. 
Tidligere har Norges Bank fjer-

net både ettøringen, toøringen, 

femøringen, tiøringen og 25-ørin-

gen, og nå står altså 50-øringen 

for tur. 

– Norges Banks vurdering er at 

50-øren ikke lenger sirkulerer 

som en ordinær betalingsmynt. 

Den brukes av butikker for å gi 

igjen veksel, mens kundene i stor 

grad legger mynten til side i ste-

det for å bruke den ved senere 

betalinger, heter det i brevet. Ved

betaling med kontanter må belø-

pene avrundes til nærmeste 

krone og ikke til nærmeste 50-

øring, som i dag. (ANB-NTB)

Norges Bank vil fjerne 50-øringen 

Ingen luksusgaver

Ingen luksusgaver 

Ingen luksusgaver

Ingen luksusgaver

på reise

Norsk psykiatrisk forening kre-

ver 400 nye spesialiststillinger i 

psykiatrien i løpet av de neste 

fem årene. 

Årsaken er et ønske om å møte 

et «fortsatt udekket og antatt 

økende behov, og til erstatning 

for naturlig avgang. Økte krav 

til pasientsirkulasjon og kvali-

tet i tilb
udet krever i till

egg økt 

spesialinnsats», heter det i 

«Utviklingsplan for Norsk 

Psykiatrisk Forening 2010-

2015». (ANB)

Krever 400 nye stillinger



Forskningskampanjen 2010
www.forskningskampanjen.no

Alle meitemarkfunnene i Forskningskampanjen 2010
www.miljolare.no

Artskart pr. 1. mars
http://artskart.artsdatabanken.no

Lyst til å forske mer?
www.nysgjerrigper.no

Forskning og vitenskap for ungdom
http://www.proscientia.no

Norges forskningsråd
www.forskningsradet.no
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http://artskart.artsdatabanken.no//FaneKart.aspx?Date=0,0&SpID=2666&DT=1111&BBOX=-552812,6424201,1590979,7966051&Height=511&Width=724
http://artskart.artsdatabanken.no//FaneKart.aspx?Date=0,0&SpID=2666&DT=1111&BBOX=-552812,6424201,1590979,7966051&Height=511&Width=724
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http://www.nysgjerrigper.no
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http://www.forskningsradet.no


Publikasjonen kan lastes ned på  
www.nysgjerrigpermetoden.no/ 
forskningskampanjen2010.pdf

Norges forskningsråd
Stensberggata 26
Postboks 2700 St. Hanshaugen
NO0131 Oslo

Telefon:  +47 22 03 70 00
Telefaks: +47 22 03 70 01
post@forskningsradet.no
www.forskningsradet.no

Mars 2011

Design: Agendum
Foto forside: Sidsel Flock Bachmann

Forskningskampanjen er en årlig kampanje for 
skoleverket som arrangeres i regi av Forsknings
rådet i forbindelse med Forskningsdagene.
Miljolare.no/Skolelaboratoriet i Realfag ved 
Universitetet i Bergen er fast samarbeidspartner.


