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Daggmaskarna skapar rör i jorden, 
underhåller och reparerar dem samt 
kopplar samman rören med förhistoris
ka rotkanaler långt ner i jordprofilen. 
Dräneringen kan därmed öka upp till 
10 gånger med daggmaskar i jorden. 
Grödorna svarar på daggmaskarnas 
Nfrigörande aktivitet med en skördeök
ning på i medeltal 25 procent.

Text: Seniorforskare Paul Henning Krogh, Institut for 
Bioscience, Aarhus Universitet, phk@bios.au.dk, och Peter R. 
Jørgensen, PJ-Bluetech ApS, Farum, Danmark

I relativt oförstörda livsmiljöer för daggmaskar, som 
t.ex. i en permanent gräsmark, finns ett stort antal 
daggmaskar. Hur vikten av daggmaskar förhåller sig 
till växtrötter och andra djur i en gräsmark visas i 
tabell 1. Vikten av daggmaskar på 1 hektar kan mot-
svara vikten hos 5 kor!

Kanaler blir 100-tals år
Daggmaskarna bidrar till att både skapa och under-
hålla jordens nätverk av stora porer – s.k. makro-
porer – som är tubulära hålrum (Jørgensen et al., in 
press). Ett exempel visas i figur 1. Stora porer som 
tillverkats genom rot- och daggmaskaktivitet kallas 
också för bioporer. Dessa kanaler kan vara myck-
et gamla, förmodligen 100-tals – om inte 1000-tals 
år – eftersom de konstant återanvänds i de översta 
jordlagren. Men längre ned, under ca 3 meters djup, 
är rotkanalerna en slags kvarlevor – de är rör av det 
som en gång var en förhistorisk skogs rotkanaler 
med rörväggarna cementerade av järn- och mang-
anoxider efter tusentals år av mineralutfällningar.

Nätverk av bioporer
Grödorna har nytta av daggmaskgångarna, där 
många utnyttjas av rötter. Från gångarna skickas 
sidorötter in i jordmatrisen för att hämta vatten och 
näringsämnen. Genom att bioporerna i de översta 
2–3 m jord upprepat återanvänds kopplar maskar 
och rötter samman de ytliga bioporerna med de 

Daggmaskar är jordens rörläggare 

Daggmaskgångarna bildar ett nätverk av stora s.k. makroporer som är vatten-
förande och gör att markytan står i förbindelse med underliggande grundvatten.
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djupa. Därmed blir bioporerna 
ett sammanhängande system för 
strömmande vatten från markytan 
ner till syrefritt grundvatten där 

bl.a. nedbrytningen av eventuellt 
utlakade pesticider nästan eller 
helt upphör. I fotot på sid 44 kan 
man se att daggmask- och rot-

gångar är hydrologiskt aktiva med 
hjälp av infärgning med Brilliant 
Blue. I tabell 2 anges den andel 
av porerna som är hydrologiskt 
aktiva. Det går att uttala sig om 
genom att hälla en lösning med 
Brilliant Blue på jorden som sedan 
avslöjar hur vattnet strömmar och 
vilka bioporer som är vattenföran-
de.

Grödan avgör gångar
Antalet stora daggmaskgångar 
med en diameter överstigande 0,5 
cm ändrar sig dramatiskt neråt 
genom jordprofilen beroende på 
grödan som odlas – t.ex. en växt-
följd med eller utan vall (figur 2). 
Det finns färre gångar i 1-åriga 
grödor jämfört med i vall med 
klöver och gräs. I en 1-årig gröda 
ska t.ex. den djupgrävande stora 
daggmasken (Lumbricus terrestris) 
återetablera kontakten med mar-
kytan efter de årliga jordbearbet-
ningarna för att kunna komma 
upp och söka föda på markytan. 
På det stora hela så ökar popula-
tionen av stor daggmask genom 
etablering av vall där jorden får 
vila. Betesdjur packar jorden av 
klövarnas tramp, men trots detta 
så finns det gott om stora dagg-
maskgångar med öppning upp 
till markytan som resultat av de 
många djupgrävande daggmaskar-
na, för vilka det är livsnödvändigt 
att komma upp till ytan och söka 
föda.

Ökar skörd 25 %
I ett brett spektrum av våra lant-
bruksgrödor ökar avkastningen 
med i medeltal 25 procent tack 
vare daggmaskar baserat på 
studier med och utan daggmask 
(van Groenigen et al., 2014). 
Daggmaskarnas gynnsamma 
inverkan på avkastningen förkla-
ras med deras positiva inverkan 
på N-frigörelse till grödorna, i 
synnerhet från organiska gödsel-
medel där tillväxten av grödorna 
ökar med 34 procent. Därför är 
daggmaskarnas effekt mindre med 
mineralgödsel och för baljväxter 
där mineraliseringen av N inte 

t/ha koekviva-
lenter/ha

Växtrötter 10-90 100

Bakterier 1–2 2–4

Actinomyceter 0–2 0–4

Svampar 2–5 4–10

Protister 0–0,5 0–1

Nematoder 0–0,2 0–½

Daggmaskar 0–2,5 0–5

Andra jordlevande djur 0–0,5 0–1

Virus Försumbar 

Figur 1. Sammanhängande typer av bioporer på en lerjord. Gångar skapade av 
djupgrävande daggmaskar ••• , aktiva rotgångar –––  och fossila rotgångar – – – 
Kvarlevor av förhistoriska bioporer och fossila rotkanaler går ned till 5 meters 
djup (efter Jørgensen et al. in press). 

Matjord
Daggmaskgång
Växtrötter
Fossil jordkanal
Jordaggregat struktur
Torksprickor
Mekaniska sprickor 

Daggmaskvikt kan motsvara 5 kor/ha

Ett nätverk av bioporer

Tabell 1 Ungefärlig biomassa för jordlevande organismer i tempererad 
gräsmark. Källa: ”Soil Ecology” Killham (1994)
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är lika kritisk – d.v.s. inte en lika 
smal passage – och mindre bero-
ende av biologisk omsättning. 
Daggmaskarnas betydelse förkla-
ras med att de för ner växtrester i 
jorden och bearbetar jorden så att 
matjorden har passerat daggmas-
karnas mage och tarm vart 10:e 
år. Matjorden ner till plogdjup kan 
alltså beskrivas som koprogent – 
d.v.s. till största delen skapat av 
daggmaskexkrementer.

Går att hjälpa
Daggmaskpopulationernas antal 
och artsammansättning i lant-
bruksjord påverkas i synnerhet 
av mängden föda och jordbear-
betningen, så alla odlingstekniker 
som förbättrar dessa faktorer är 
positiva för daggmaskarna. Ju 
djupare och kraftigare en jordbe-
arbetning är desto mer skadlig är 
den. Vice versa gynnar en grund 
och skonsam jordbearbetning 
daggmaskarna. Det finns en rad 
odlings- och kulturtekniker som 
gynnar daggmaskarna. Några tips 
ger vi i faktaruta nedan.
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Så gynnar du daggmaskar genom odlingsteknik
• Satsa på växtföljd med grödor som har en lång odlingssäsong – 

höstgrödor och fleråriga vallar.
• Använd inte jordfräs – roterande knivar/slagor är den mest skadli-

ga formen av jordbearbetning för daggmaskar.
• Undvik jordbearbetning när maskarna är som flest och mest aktiva 

– fuktiga förhållanden under sensommar och försommar.
• Lämna skörderester på marken – om nedmyllning krävs begränsa 

djupet till max 5 cm.
• Säkra ett högt pH – minst pH 5.
• Det är fortfarande få växtskyddsmedel på marknaden som kan vara 

skadliga för daggmaskar – inklusive neonikotinoider och karbamater 
• Öka jordens mullhalt – det organiska materialet gynnar daggmas-

karna

Daggmaskgångar i ett horisontalsnitt på 1 m djup, blåfärgade för att konstatera 
vilka som är vattenförande. Färgämnet Brilliant Blue hälls på markytan och får 
sedan sippra ner genom de öppna makroporerna. Foto från PESTPORE-projektet 
2014.

Djup (m) Rot - och daggmask-
gångar per m2

Vattenförande

0,15 196 59%

0,5 315 32%

1,0 131 55%

2,0 55 93%

3,0 186 54%

3,5 115 30%

4,0 92 ≈30%

Aktiva gångar ner till 4 meters djup

Tabell 2 Antal funna rot- och daggmaskgångar per m2 på olika djup i 
marken, samt andelen som var vattenförande i förhållande till underlig-
gande grundvatten. 
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Koncentrerad kunskap om daggmaskar i 10 punkter
• Förflyttning – den djupgrävande arten Stor daggmask (Lumbricus 

terrestris) kan röra sig upp till 20 meter på markytan under en 
enda natt.

• Syn – maskar har inte ögon, men uppfattar ljus genom linsforma-
de känselceller i huden och rör sig mot svaga ljuskällor men bort 
från starka.

• Organiskt material – tillskott kan öka daggmaskpopulationen 2–3 
gånger på bara 1 år.

• Mineralgödsel – N-gödselmedel gynnar i de allra flesta fall mask-
antalet genom att mer skörderester återförs till marken.

• Vatteninfiltration – ökar 4–10 gånger i jord med daggmaskar jäm-
fört i jord utan.

• Vattenhållande förmågan – ökade 17 procent i ett försök på Nya 
Zeeland när daggmaskar introducerades i jorden.

• Pyretroider – de naturliga och syntetiska pyretroider som testats 
är inte giftiga för daggmaskar.

• Herbicider – inga är giftiga i dag vid rekommenderade mängder 
för daggmaskar.

• Natt och dag – daggmaskar har tydlig dygnsrytm och fortsatte sin 
rytm t.o.m. efter 7 dygn i totalt mörker i försök.

• Mullvadar – äter mycket daggmask och förvarar dem med avbitna 
framdelar i skafferier i marken.

Källa: Biology and Ecology of Earthworms (Edwards & Bohlen 1996)

Figur 2. Antal stora daggmaskgångar (>0,5 cm) i en jordprofil ner till 1 m djup 
som funktion av om det är en 1-årig gröda eller en flerårig betes- eller slåttervall 
med klöver och gräs (Krogh et al. in prep.). 

Stora daggmaskgångar per m2, diameter > 5 mm
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