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Storebælt, Lillebælt, Øresund, Vesterhavet, Østersøen, Randers 
Fjord og Roskilde Fjord. Næsten hele vejen rundt om Danmark er vi 
omgivet af hav. Og selv om saltvand er svært at leve i, har vi mange 
seje dyr og planter, der er eksperter i at leve lige præcis i havet. 

Hvaler, krabber, ålegræs, dræbergopler og fisk er blot nogle af de dyr 
og planter, du kommer til at møde og blive klogere på i dette hæfte. 

Der findes mange måder at lære livet i havet at kende. Du skal 
ud til strand og havn og fange dyr og planter. Du skal ud i det 
lave vand og undersøge livet her. Og du skal lave eksperimenter 
hjemme på skolen.

Havet er en vigtig del af vores natur, og det gemmer på mange 
overraskelser.

 GOD FORNØJELSE!

DET 
SALTE VAND
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Vi mennesker har altid brugt havet. Helt tilbage til stenalderen har dygtige jægere 
brugt deres spyd, fiskekroge og ruser til at fange fisk i havet. Og allerede dengang 
havde man også små både, der blev brugt til transport. 

Skovene var tætte, og der var ingen veje, så skulle man omkring, var det mest effektivt 
at sejle. Bådene blev også brugt til at fiske fra. Når man sejlede, kunne man komme ud 
på dybere vand, hvor der var andre og større fisk end dem, der levede tæt på land. 

Før man havde byer, mødtes man på handelspladser og byttede varer. Handels-
pladserne lå ofte ved vandet, så det var nemt at komme dertil. Nogle af disse han-
delspladser blev senere til byer. Ribe, Århus og København eksempler på byer, der 
startede som handelspladser ved vandet og siden blev til rigtige byer. 

FRITID PÅ HAVET
I gamle dage blev havet kun brugt til transport og fiskeri. I dag transporterer vi os 
over land eller i luften. Men vi transporterer stadig vores varer med skibe mellem 
verdens store havne. Herfra transporterer vi dem videre med lastbil eller tog.  

I dag bruger vi også havet i vores fritid. Vi bader, fisker, sejler, ror i robåde, sejler 
i kajak, windsurfer, kite surfer eller standup padler. Og nogle vil gerne ned under 
vandoverfladen for at snorkle eller dykke.

MENNESKET OG   HAVET
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LIGGER 
DIN EGEN BY 

VED HAVET?
Kig på et kort over Danmark sammen 

med en af dine klassekammerater. Ligger 
jeres egen by ud til havet, en fjord eller 
en å? Læg mærke til, at mange af vores 

byer ligger ud til vandet. Det er dog 
ikke alle. En by som Herning ligger 

midt i landet – langt fra vand. 
Hvordan kan det mon 

være? 

Svaneke, Bornholm
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Danmark er omgivet af hav på næsten alle sider. Vi har 
en kyststrækning på 8.754 kilometer. Det er næsten lige 
så langt, som der er fra Danmark til Sydafrika. I Danmark 
bor ingen længere end 52 kilometer fra kyst eller strand. 

Vandet i havet adskiller sig fra vandet i søer og åer. Det 
indeholder nemlig meget salt. Og det betyder, at ikke 
alle dyr og planter kan leve i havet. Det meste af det salt, 
der er i havene, er det samme, vi har hjemme i køkkenet. 
Man kalder det Natriumchlorid eller forkortet NaCl. 
Saltet i havene kommer fra land. Når det regner, opløser 

SALT 
   I HAI HAVETVET

NaCl

SVÆRT ORD: 
SALINITET

Salinitet eller saltholdighed fortæller, hvor meget salt der er opløst i et kilo havvand. 

vandet en lille bitte smule af det salt, der ligger i jorden. 
Det vand, der ikke synker ned og ender som grundvand, 
løber ud i havet og tager de opløste salte med. 

Ude i havet fordamper noget af vandet og bliver igen til 
skyer og regn. Saltene kan ikke fordampe, og de bliver 
derfor i havet. Det har stået på gennem milliarder af år, og 
med tiden er der kommet meget mere salt i havene, end 
der er i søer og åer. Der bliver også tilført salt fra undersøi-
ske vulkaner og varme kilder.  

VANDETS KREDSLØB 
Saltet i havet kommer blandt andet 
fra land, når det regner.
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MEST SALT I VESTERHAVET
Hvis du har prøvet at bade både ved den jyske 
vestkyst og ved Bornholm, har du sikkert lagt 
mærke til, at vandet ved Vesterhavet svier  
meget mere i øjnene end vandet ved Bornholm.

Det er, fordi der ikke er lige meget salt i vandet 
de to steder. Der er mest salt i Vesterhavet og 
mindst i Østersøen ved Bornholm. 

Mængden af salt i vandet kaldes salinitet og 
måles normalt i promille (promille = tusinde-
dele). I Vesterhavet er der typisk 35 promil-
le, mens der i Østersøen ved Bornholm er 
omkring ti promille. Det svarer til, at der ved 
hvert kg havvand er henholdsvis 35 gram og 
ti gram salt. 

Saliniteten ved Bornholm er lavere, fordi det 
er Østersøen. Østersøen er nemlig omgivet 
af land på næsten alle sider, og vandet, der 
strømmer ud fra land via floder, åer og 
vandløb, fortynder havvandet. Inde i vores 
fjorde sker det samme. Her bliver havvandet 
også fortyndet af ferskvand, og derfor er der 
mindre salt i vandet her.

I skal nu undersøge, om I kan bruge jeres smagssans til 
at bestemme salinitet i vand. Det er sjovest, hvis hele 
klassen gør det sammen.   

DET SKAL I BRUGE:
• Fire kander med hver en liter vand 
• Salt

SÅDAN GØR I:
1: Put forskellige mængder salt i hver kande, for eksem-
pel: 
Kande 1: 0 gram
Kande 2: 5 gram
Kande 3: 10 gram
Kande 4: 20 gram

2: Blindsmag på de forskellige opløsninger: 
Kan I gætte hvilken kande, I smager på? 

ØVELSE: 
SMAG PÅ SALTINDHOLDET

Del jer i grupper og undersøg vandets salinitet.

DET SKAL I BRUGE:
• En liter havvand 
• En åben beholder 

SÅDAN GØR I:
1. Vej den tomme beholder og skriv på den, hvor 

meget den vejer 
2. Hæld havvandet i beholderen og placer den på en 

varm radiator eller i solen 
3. Efter nogle dage vil alt vandet være fordampet. Vej 

igen beholderen. Forskellen i gram svarer cirka til 
den salinitet, vandet har 

ØVELSE:
BESTEM SALTINDHOLDET I HAVVAND



Du kender det sikkert: Du er på stranden og bade på en 
varm sommerdag. Vandet føles dejligt varmt, og du løber 
langt ud i bølgerne. Pludselig bliver det meget koldt om 
fødderne, mens det stadig føles varmt på overkroppen. 

Det er, fordi solens stråler kun har varmet den øverste 
del af vandet op. Det fascinerende er, at temperaturen i 
bunden ikke falder jævnt ned mod bunden. Den skifter 
meget pludseligt fra varm til kold. Som om der ligger et 
lag varmt vand ovenpå et koldt. Og det er faktisk præ-
cist det, der gør. Der er nemlig opstået et springlag.  

Men hvorfor bliver de to lag vand ikke blandet sammen? 
Det hænger sammen med vandets massefylde, altså 
hvor meget en bestemt mængde vand vejer. Og her 
spiller temperaturen ind. 

Jo koldere vandet er, jo tungere er det. Derfor vil det 
kolde vand synke mod bunden, mens det varme vand 
søger mod overfladen. Præcis som varm luft stiger opad, 
og kold luft synker nedad. Når kolde og varme vandmas-
ser møder hinanden, lægger de sig altså i lag. Det kaldes 
et temperaturspringlag. 

NÅR KOLDT OG     
   VARMT MØDES

SALT GØR VANDET TUNGT
Saltindholdet har også betydning 
for vandets massefylde. Jo mere 
salt der er i vandet, jo tungere 
er det. Det har betydning, hvis 
to vandmasser med forskellig 
salinitet møder hinanden. For 
eksempel når vand med høj sa-
linitet fra Nordsøen møder vand 
med lav salinitet fra Østersøen. I 
stedet for at blive blandet sam-
men, lægger det lette vand fra 
Østersøen sig på det tunge vand 
fra Nordsøen, og der dannes 
et saltspringlag mellem de to 
vandmasser. 

Man kan også godt opleve, at 
vandet er varmest ved bunden. 
Det sker, når der er mest salt i 
det varme vand. 
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Del jer i grupper og lav jeres eget springlag.

DET SKAL I SKAL BRUGE:
• Saltvand: Laves ved at blande 100 milliliter 

vand grundigt med 30 gram fint køkkensalt
• 300 milliliter ferskvand.  Det er vigtigt, at 

salt og havvand har samme temperatur  
• Frugtfarve
• Et højt slankt bægerglas eller måleglas
• En 100 milliliter-sprøjte eller sprøjteflaske  

SÅDAN GØR I:
1. Bland frugtfarven sammen med saltvandet
2. Hæld ferskvandet op i det høje glas
3. Sug det farvede saltvand op i sprøjten 
4. Hold det høje glas lidt på skrå. Sæt spidsen af 

sprøjten mod indersiden af glasset så tæt på 
overfladen som muligt og sprøjt forsigtigt ud 

Det salte farvede vand skulle nu gerne løbe ned 
langs siden og lægge sig på bunden uden at blan-
de sig med det ferske klare vand. 

I har nu lavet et saltspringlag. 

ØVELSE: 
LAV JERES EGET 
SALTSPRINGLAG
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DET SKAL I BRUGE:
• 300 milliliter postevand fra den varme hane
• 100 milliliter postevand fra køleskabet
• Frugtfarve
• Et højt slankt bægerglas eller måleglas
• En 100 milliliter-sprøjte eller sprøjteflaske

SÅDAN GØR I:
1. Hæld det varme vand op i det høje glas 
2. Bland frugtfarven med det kolde vand
3. Sug det farvede saltvand op i sprøjten 
4. Hold det høje glas lidt på skrå. Sæt spidsen af 

sprøjten mod indersiden af glasset så tæt på 
overfladen som muligt og sprøjt forsigtigt ud  

Nu skulle I gerne have lavet et tempertur- 
springlag. 

ØVELSE:
LAV ET TEMPERATUR-
SPRINGLAG
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Energien fra solens stråler skaber grundlaget for alt liv 
på jorden. Energien bruges i den proces, der hedder 
fotosyntese. Det er den vigtigste biologiske proces, 
der foregår, og den finder sted i planter, alger og nogle 
bakterier. 

Med fotosyntesen laver organismerne CO2 og vand om 
til sukkerstoffer og ilt, som de skal bruge for at kunne 
vokse. Planterne bruger også ilt, især om natten, hvor 
der ikke er noget lys til at lave fotosyntese. Det kaldes 
respiration, når en organisme bruger ilt. 

HVOR KOMMER 
ILTEN FRA? 

DEN VIGTIGE ILT
Det er helt afgørende for livet i havet, at der er ilt i van-
det. Næsten alt levende har brug for ilt. I luften omkring 
os er der næsten altid den samme mængde ilt – nemlig 
21 procent. Det er fint for os, der lever på land, men det 
er helt anderledes nede i vandet. 

Normalt er der 25 gange mindre ilt i vandet end i luften. 
Mængden af opløst ilt afhænger af vandtemperaturen og 
af, hvor meget ilt der tilføres og bruges i vandet. 



Del jer i grupper og undersøg, om der 
foregår fotosyntese og respiration i tang. 

DET SKAL I BRUGE:
• Iltmåler 
• Tre ens flasker eller glas med tætsluttende låg
• Stanniol 
• Havvand
• Frisk tang ‒ tag de friske ender af for eksempel  

savtang eller blæretang
• Køkkenvægt 

SÅDAN GØR I:
1. Vej et stykke tang. Det skal være stort, men det skal kunne være i 

glasset, uden at bladene dækker for hinanden 
2. Fyld glasset helt op med havvand og mål iltindholdet, inden I  

sætter låget på. Skriv ned, hvor meget ilt der er i vandet. Denne 
flaske kaldes lysflasken, da den skal have sollys 

3. Gør nu det samme med endnu et glas. Det er vigtigt, at tangen 
vejer det samme som i lysflasken. Når I har målt iltindholdet og 
lukket flasken, pakker I den ind, så der ikke kan komme noget 
sollys ind i flasken. Denne flaske kaldes mørkeflasken, da der ikke 
må komme lys ind i den

4. Den sidste flaske fylder I op med havvand, men ingen tang. Husk 
også at måle iltindholdet i den og noter det. Denne flaske kalder vi 
tjekflasken

5. Nu stiller I alle flaskerne ved siden af hinanden, så de får lige  
meget sollys. Lad dem stå i to til fire timer 

ØVELSE: 
FOTOSYNTESE I TANG
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MENS I VENTER:
• Hvad tror I, der sker med iltindholdet i lysflasken? Hvorfor?
• Hvad tror I, der sker med iltindholdet i mørkeflasken? Hvorfor?
• Hvad tror I, der sker med iltindholdet i tjekflasken? Hvorfor?

NÅR TIDEN ER GÅET, MÅLER I ILTINDHOLDET I HVERT AF 
DE TRE GLAS
Vent med at tage låget af til, I er helt klar til at måle. 
• Hvad er der sket med iltindholdet i lysflasken? Hvorfor?
• Hvad er der sket med iltindholdet i mørkeflasken? Hvorfor?
• Hvad er der sket med iltindholdet i tjekflasken? Hvorfor?
• Stemmer resultaterne med det, I troede ville ske?
• Hvorfor tror I, at man bruger en tjekflaske?

O2
12
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Planteplankton er navnet på de organismer i havet, der 
ikke selv kan bestemme, hvor de vil flytte sig hen. De 
er nødt til at følge med vandets bevægelser og strøm-
me. De fleste er så små, at man ikke kan se dem med 
det blotte øje. Men I kan også støde på meget store 
og meget synlige planktonorganismer. For eksempel er 
vandmænd også plankton. 

PLANTEPLANKTON ER MIKROALGER
Planteplanktonet vokser ved fotosyntese ligesom plan-
terne på landjorden. Af samme grund kaldes det også 
for det grønne plankton. De er ofte grønligt i farven.

Ligesom andre organismer, der laver fotosyntese, er 
algerne første led i fødekæden. De bliver nemlig spist 
af en lang række dyr. Algerne er meget små. De største 
kan blive op til et par millimeter, men langt de fleste er 
kun nogle tusindedele af en millimeter. 

DET USYNLIGE 

  PLANKTON
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Alger findes i et utal af forskellige former. Nogle 
flyder rundt med vandmasserne, mens andre 
ligger på havbunden på lavt vand, hvor de er 
garanteret masser af sollys.   

Alger har brug for sollys for at vokse. Derfor er 
der flest alger i vandet i sommerhalvåret. De 
begynder at vokse i det tidlige forår, når der er 
nok sollys, og de formerer sig ved, at hver enkelt 
celle deler sig i to, når den er blevet stor nok. Det 
gentager sig igen og igen, så længe der er lys og 
næring nok i vandet. I efteråret bliver der igen for 
lidt lys. De fleste af de alger, der er tilbage, dør og 
falder til bunds. 

DYREPLANKTON SPISER PLANTEPLANKTON
Planteplankton er blandt andet føde for dyre-
plankton, som består af en lang række forskellige 
organismer: Fiskeæg, fiskelarver, krebsdyr, snegle, 
orme og mange andre. 

Nogle af de mest almindelige arter er tanglopper 
og lyskrebs. Udover planteplankton æder de også 
bakterier, rester af døde organismer – og hinan-
den. Dyreplanktonet selv er føde for rigtigt man-
ge andre dyr og organismer, så som fisk, hvaler, 
koraller, havsvampe og muslinger.

15



Planteplankton er afhængigt af lys for at vokse, derfor er det bedst at 
undersøge det i sommerhalvåret. Del jer i grupper og tag ud til jeres 
lokale strand eller havn for at finde plankton. 

DET SKAL I BRUGE:
• Mikroskop
• Objektglas
• Dækglas
• Pipette
• Vand med plankton
• Planktonnet

SÅDAN GØR I:
1. Træk planktonnettet 50-100 meter gennem vandet ved at gå frem og 

tilbage langs en bådebro eller kajkant
2. Hold nu nettet, så det hænger med den spidse ende nedad. Hæld hav-

vand ned langs indersiden af nettet, så det plankton, der sidder der, 
bliver skyllet ned i bunden af nettet    

3. Tap planktonprøven over i et glas
4. Hvis I ikke skal bruge prøven med det samme, kan den opbevares i 

køleskab, men det er sjovest at undersøge vandet med det samme, for 
så er der stadig liv i planktonet.

ØVELSE: 
UNDERSØG PLANKTON
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PÅ SKOLEN
Hjemme på skolen skal I gøre prøven klar.
1. Tag en dråbe vand op på objektglasset og læg dækglasset over.  

Put eventuelt en lillebitte klat vaseline under hvert hjørne af 
dækglasset, så dyreplanktonet ikke bliver mast under dækglasset

2. Sæt objektglasset under mikroskopet og sæt mikroskopet på mind-
ste forstørrelse. Juster på det store hjul på siden af mikroskopet, 
indtil I kan se planktonet. Stil derefter skarpt på det lille hjul  

3. Nu kan I undersøge planktonet

Planteplankton lever, hvor der er sollys nok til at kunne lave 
fotosyntese. Derfor har flere af arterne forskellige tilpasninger, 
der gør, at de ikke så let synker til bunds. Det kan være en særlig 
kropsform eller udvækster. Du kan kende planteplanktonet på, at 
det indeholder grønkorn, der giver det en grønlig farve.

Dyreplankton kan du som regel kende på, at det bevæger sig 
rundt i vandprøven. Flere af arterne har store vedhæng, som de 
bruger til at bevæge sig med. De har store øjne og kan også have 
fimrehår, som de bruger til at filtrere vandet for alger. 

SNAK SAMMEN I GRUPPEN:
• Hvor mange forskellige arter har I fundet af henholdsvis dyre- 

og planteplankton?
• Hvordan kan I kende forskel på dyre- og planteplankton?
• Vælg hver en af jeres plankton og tegn den i stor størrelse med 

alle de detaljer, I kan få øje på.
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TANG 
  – HAVETS SKOV

Tang! Du kender det nok fra ture til stranden, hvor det ofte ligger, 
skyllet op i ildelugtende bunker. Tang betyder, at noget er filtret 
sammen, og det passer jo ret godt med det, du ser på stranden. 
Men tang er meget mere spændende end det. 

Tang er et fælles navn for de større plantelignende organismer i 
havet, der laver fotosyntese. Tang kan inddeles i to grupper: 
Planter og makroalger. 

Tang skal bruge sollys for at lave fotosyntese, derfor vil der være 
mindre og mindre tang, jo dybere vi kommer ned i vandet. Når vi 
runder 25 meters dybde, er der stort set ikke noget tang. 
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MAKROALGER KAN BLIVE KÆMPESTORE
Langt det meste tang består af noget, der hedder 
makroalger. Vi har over 400 arter af makroalger i Dan-
mark. De ligner de planter, vi kender fra landjorden, 
men de har ikke nogen rødder. I stedet har mange af 
dem en slags hæfteskiver, som de bruger til at klistre 
sig fast på sten, moler, dyr og andre alger. Andre flyder 
bare rundt i vandet. 

Makroalgerne optager deres næring direkte fra vandet 
omkring dem. De kan variere meget i størrelse. Fra 
nogle få centimeter helt op til tre meter. I udlandet er 
der arter, der kan blive op til 45 meter lange. Nogle af 
disse vokser mere end en halv meter i døgnet.

TANG SOM MAD
I Danmark er det stadig ret nyt at bruge tang som mad, 
men de fleste af jer kender det nok fra sushi. I andre lan-
de, især i Asien, er det en helt almindelig del af kosten. 

Tang bruges også i andre ting, som du støder på i din 
dagligdag. Fra tang og andre alger kan man nemlig 
udvinde stoffer, som kan bruges i kosmetik, medicin 
og madvarer. Stofferne bruges som fortykningsmidler 
og gør produkterne mere faste eller tyktflydende.

HAVGRÆSSER
En anden tangart er havgræsser. Havgræsserne er blom-
sterplanter, som dem vi kender fra landjorden. De har 
altså rødder, som vokser ned i havbunden. Fra rødderne 
kan de optage næring og transportere det rundt ud i 
stænglerne. De optager også næring direkte fra vandet. 

Da de er blomsterplanter, danner de små blomster 
med pollen, der kan bestøve andre planter, der så dan-
ner frø. Havgræsser breder sig dog mest ved at lade 
rødderne vokse ud og danne nye bladskud. Rødderne 
er ikke stærke nok til, at planten kan vokse, hvor der er 
store bølger, for eksempel på den jyske vestkyst. 

I Danmark har vi kun to slags havgræs: Ålegræs 
og dværg ålegræs. Der, hvor kysten er sandet, kan 
ålegræs danne tætte bede. De er hjemsted for et rigt 
dyreliv med blandt andet krabber, snegle, muslinger 
og fisk. Ålegræsset er også en god vuggestue for de 
nyklækkede fisk. Her kan de gemme sig, mens de 
spiser og vokser. Ålegræs er føde for mange af havets 
fugle: Svaner, pibeænder og gråænder.

For 100 år siden var ålegræs meget almindeligt, men i 
starten af 1930´erne blev det ramt af en sygdom, og 
90 procent af ålegræsset i Danmark forsvandt. Kun 
lidt af det er kommet tilbage. Ålegræs kræver meget 
lys, derfor finder man det sjældent dybere end fem-
seks meter under overfladen. 

FIND TANG 

DERHJEMME

Prøv at gå på jagt efter ting 

derhjemme, der indeholder 

udtræk fra tang. Kig efter 

navne som alginater, 

carragenan, agar og 

E400-E407.
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Ligesom planter på landjorden, vokser tang mest i som-
merhalvåret, hvor der er mest sollys. Om vinteren visner 
meget af det, derfor er det bedst at kigge på tang fra forår 
til efterår. 

Inddel jer i grupper og tag ud til havet for at finde tang.

DET SKAL I BRUGE:
• Hvid bakke eller balje
• Tangskraber (laves ved at spænde si/dørslag på et 

kosteskaft)
• Kastekrog (laves af kraftig ståltråd) 
• Print af tangbestemmelsesark fra hjemmesiden   

SÅDAN GØR I:
Jeres undersøgelser starter allerede inde på stranden: Tag 
noget af den tang, der er skyllet op på stranden, og skil de 
enkelte dele ad, så I bedre kan se dem. 

Alt efter, hvor indtørret tangen er, kan I måske genkende 
arter som ålegræs og blæretang og måske også nogle af de 
større arter, for eksempel sukkertang og fingertang.

Det er selvfølgelig mere spændende at se på friske alger. 
Nogle steder er et par gummistøvler nok til, at I kan kom-
me ud til dem. I kan også kravle ud på stenene ved moler 
og høfder, men pas på, stene kan være meget glatte. 

Hvis I har svært ved at se noget under vandet, kan I bruge 
en vandkikkert. Pludselig er algerne ikke længere ulækre 
ting, der smyger sig om benene, men et mylder af liv. 

I kan også indsamle algerne, så I kan nærstudere dem 
senere. På lavt vand kan I samle dem ind med hænderne, 
enten kan I rykke dem fri, eller I kan tage den sten med, 
de sidder på. 

Prøv at lægge mærke til, hvor godt algerne sidder fast på 
stenene. Især dem, der lever helt oppe ved vandoverfla-
den, må have kraftige hæfteskiver for, at de ikke bliver 
revet løse af bølgernes slag. Har I svært ved at nå dem, 
kan I bruge en algeskraber. 

En sidste mulighed er at tage snorkeludstyr på, så I kan 
svømme rundt og kigge på tangen. Det er især godt, hvis I 
vil kigge på ålegræsset, der vokser langt ude. 

Lige så snart man hiver algerne op af vandet, klasker de sam-
men, og det er svært at se, hvordan de i virkeligheden ser 
ud. Lægger I dem i en bakke med vand, folder de sig ud igen.

ØVELSE: 
UNDERSØG TANGEN
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Langs de danske kyster kan I finde masser af spændende liv. Alt fra 
små tanglopper over børsteorme og muslinger til farvestrålende fisk. 
Nogle sidder fast på bunden, andre bevæger sig frit omkring. Nogle 
jager deres bytte, andre ligger på lur eller filtrerer vandet for føde. 
Der er utallige måder at leve på på det lave vand.

LIVET PÅ DET 

  LAVE VAND
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Når I skal undersøge de små dyr, der lever i det lave vand, er I nødt til at kom-
me helt tæt på dem. Det kan I komme ved at fange dem. Der er flest dyr forår 
og sommer, men I kan også finde dyr resten af året. Del jer i grupper og tag 
afsted til vandet med jeres udstyr. Hvis det er varmt, kan I gå ud i vandet med 
bare ben, og er det koldere, kan I tage waders på. 

DET SKAL I BRUGE:
• Waders
• Rejehov
• Fangstnet 
• Sænkenet 
• Ketcher med langt skaft
• Vandkikkert
• Cuvetter eller små glas
• Hvide plastbakker/fotobakker
• Lupper 
• Vaders

SÅDAN BRUGER I REDSKABERNE:
Med en rejehov kan I fange dyr på sandbunden. I bruger rejehoven ved at holde 
på skaftet lige som på en kost. Enden af hoven lægger I ned på havbunden, og 
så gælder det ellers om at skubbe den hen over bunden med raske skridt. 

Med rejehoven kan I blandt andet fange hesterejer og forskellige fladfiskeunger. 
I kan også køre rejehoven gennem en bunke tang. Det er nemlig et godt gemme-
sted for blandt andet tangnåle, tangsnarre og tangrejer.

Fangstnettet er godt at bruge steder, hvor der er meget ujævnt, for eksempel 
på stenrev og i tangbælter. Fangstnettet kan komme helt ind mellem sten og 
tang. Hold fast med begge hænder og kør nettet igennem med en fejende 
bevægelse. Sørg for at komme godt ind i tangen.

Sænkenettet kan I sænke ned på bunden fra for eksempel en badebro eller 
havnemole. I kan eventuelt lægge et par knuste muslinger i nettet, der kan 
fungere som madding og lokke dyrene til.  

Hiv nettet op igen efter et par minutter. Det er vigtigt, at I hiver alt hvad I kan, 
så fiskene ikke stikker af. Med sænkenettet kan I fange krabber og rejer, og I 
kan også være heldig at fange nogle større fisk. 

Metalketcheren kan I bruge til at undersøge, hvad der lever på væggene i 
havnen. Laver I en specialudgave af ketcheren med et ekstralangt skaft, kan I 
ligge på havnekanten og skrabe de fastsiddende dyr af. 

Hvis I bukker metalsien 45 grader indad, falder dyrene ikke så nemt ud. I vil 
nok fange blåmuslinger og måske søpunge, men I kan også være heldig at 
støde på en søanemone. 

En vandkikkert kan hjælpe jer med at se mere tydeligt, hvad der foregår under 
vandet. I kan bruge den fra land, hvis I kan komme tæt nok på vandoverfla-
den, og ellers må I gå ud i vandet i waders eller bare ben. Gå langsomt, så I 
ikke skræmmer dyrene.
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ØVELSE: 
UNDERSØG LIVET PÅ DET LAVE VAND

VANDKIKKERT

KETCHER

FISKENET

REJEHOV



UNDERSØG JERES FANGST
Det er nemmest at undersøge fangsten, hvis I putter den op 
i en hvid bakke. Husk at stille bakken i skyggen. Det er en 
god idé at skifte vandet med jævne mellemrum. De mindste 
dyr kan være svære at se tydeligt nede i bakken. Put dem 
eventuelt over i nogle mindre glas, så I kan se dem fra flere 
vinkler. I kan også bruge en lup til at se de mindste detaljer.

SNAK SAMMEN I GRUPPEN:
• Er der forskel på, hvilke dyr I har fanget på de forskel-

lige steder?

LAV ET VIDEO-INTERVIEW
• Vælg et af de dyr, I har fundet
• Vælg en eller to i gruppen, der viser dyret frem og 

besvarer nedenstående spørgsmål 
• Vælg en interviewer
• Vælg også en, der optager videoen på sin telefon

Snak om spørgsmålene, før I går i gang med at optage. 
Intervieweren må gerne supplere med andre relevante 
spørgsmål.

• Hvilket slags dyr er det? (Et krebsdyr, fisk, bløddyr 
eller noget helt andet?)

• Hvor lever dyret? 
• Hvordan får dyret ilt? 
• Hvordan bevæger dyret sig?
• Hvordan skjuler og beskytter dyret sig mod fjender? 
• Hvordan finder og fanger dyret sin mad?

Husk at sætte dyrene fri, når I er færdig med at  
undersøge dem
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Vi mennesker er pattedyr. Noget af det, der kendetegner os 
pattedyr, er, at vi giver mælk til vores unger, og at vi har pels 
(hår). Pelsen skal isolere os mod vind og kulde. Men pelsen 
virker ikke så godt i vand, så derfor har havets pattedyr byttet 
pelsen ud med spæk.

På land trækker pattedyr vejret ved hjælp af lunger. Men de vir-
ker heller ikke under vand. Derfor må havpattedyr holde vejret, 
når de dykker og svømme op til overfladen, når de skal trække 
vejret. Og det er de faktisk eksperter i. Rekorden i at holde 
vejret tilhører en hvalart, der hedder småhovedet hval. 

Den kan holde vejret i tre timer og 42 minutter. Samme hvalart 
har også dybderekorden med et dyk til næsten tre kilometer. 
Hemmeligheden bag rekorderne ligger i blod og muskler. Hav-
pattedyr er nemlig ekstremt gode til at gemme ilt og blod, indtil 
kroppen har brug for det. 

I det danske hav findes både sæler og hvaler. De er alle fredede. 
Det betyder, at man ikke må jage dem. De blev fredet, fordi 
de var ved at blive udryddet. Nu kan vi heldigvis opleve dem 
mange steder fra stranden.

HVALER OG SÆLER

 - HAVETS PATTEDYR
HVALER OG SÆLER HOLDER VARMEN
Da hvaler og sæler er pattedyr, har de næsten samme krops-
temperatur som os mennesker. Altså cirka 37 grader celsius. 
Men hvordan kan de så holde varmen i vandet? 

Du har måske lagt mærke til, at når det på en sommerdag er 25 
grader udenfor, føles det dejligt lunt, men bader du i 25 grader 
varmt vand, går der ikke længe, før det føles koldt. 

Havpattedyrene skal jo leve i vandet, og de har derfor nogle 
særlige tilpasninger, der gør, at de ikke fryser. Et spæklag under 
huden isolerer deres indre fra det kolde ydre. Om sommeren, 
når vandet er varmere, er spæklaget tyndt, mens det bliver 
tykkere, når vinteren nærmer sig. En spættet sæl kan have et 
spæklag på op til otte centimeter om vinteren.

MARSVIN ‒ DEN MEST ALMINDELIGE HVAL I DANMARK
Marsvinet er den eneste hval, man kan se tæt på den danske 
kyst hele året.  Det er en af verdens mindste hvaler og ligner en 
delfin. Dog har det ikke samme lange snude. 
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TO SLAGS HVALER
Tandhvaler har ligesom os mennesker tænder, som de bruger til at 
fange deres bytte med. Alle tandhvaler jager ved hjælp af ekko- 
lokalisering.

Bardehvaler har ikke tænder. I stedet har de nogle lange trevlede 
vedhæng, som man kalder barder. De hænger ned fra overmunden 
og ligner nærmest en kæmpe børste. Barderne bruger de til at  
filtrere vandet for føde. 
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JAGER MED LYD
Marsvin er en tandhval, og som alle andre tandhvaler 
jager marsvin sin føde ved hjælp af ekkolokalisering. Det 
vil sige, at de sender kliklyde ud i vandet gennem en sær-
lig fedtpude, der sidder foran kraniet. Lydene er så høje i 
tonen, at vi mennesker ikke kan høre dem. 

Lydene bevæger sig ud i vandet, og hvis de rammer noget, 
sendes lyden tilbage – præcis som, når vi hører et ekko. 

SPISER 3000 GANGE I DØGNET
Marsvin spiser små fisk som sild, sardiner og kutlinger. 
Nogle marsvin spiser over 3000 gange i døgnet. Man 
ved, at spækhuggere, nogle hajarter, gråsæler og delfi-
ner kan finde på at angribe dem, men marsvin har ikke 
mange naturlige fjender. 

Den største fare for marsvin er mennesker. Rigtig mange 
marsvin dør hvert år, fordi de bliver fanget i fiskernes 
net. De bliver også forstyrret af støj fra skibe. 

DYKKER-
REKORDER  

Marsvin kan holde vejret i cirka ti 

minutter, mens de svømmer og jager. 

Rekorden i at holde vejret for mennesker 

er 11 minutter og 35 sekunder, men her lå 

personen helt stille. 

Marsvin kan dykke ned til 400 meters 

dybde. Rekorden for mennesker er 

102 meter, uden hjælp til at 

komme ned eller op. 
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Tag med dine klassekammerater ud til havet for at kigge 
på havpattedyrene. I kan finde dem mange steder langs 
den danske kyst. 

Sæler holder ofte til i særlige områder, hvor de nemt kan 
komme op på land og hvile sig, og hvor der ikke er mange 
mennesker. Husk at holde afstand til dem – helst over 
100 meter. Medbring eventuelt en kikkert. 

Marsvin kan man se stort set overalt i de danske have. 
Fra broer, færger, havnemoler, kyster osv. Jo højere oppe, 
I er, jo nemmere er de at få øje på. De er nemmest at se 
dem, når der ikke er bølger, så vælg en vindstille dag. 

Marsvinene er kun i overfladen et kort øjeblik for at 
trække vejret, inden de igen dykker ned. Hold øje med en 
lille trekantet rygfinne og en mørkegrå ryg. Ofte kan man 
se mor og barn – eller kalv, som barnet kaldes – svøm-
me rundt sammen. Kalven er mindre end moren, men 
det kan være svært at skelne størrelsen på lang afstand. 
Medbring eventuelt en kikkert. 

ØVELSE: 
SE PÅ HAVPATTEDYR

Mennesker kan faktisk også bruge ekkolokalisering. Vi er 
ikke helt så gode til det som hvalerne, men prøv det selv 
med denne lille øvelse. 

SÅDAN GØR I:
• Vælg en testperson, der får bind for øjnene 
• Testpersonen stilles et par meter fra en betonvæg, 

med ansigtet mod væggen 
• Mens resten af klassen er musestille, begynder test-

personen at lave kliklyde med tungen og bevæger sig 
langsomt mod væggen. Kan testpersonen mærke, at 
lyden ændrer sig? 

• Lav øvelsen et par gange med forskellige testpersoner 
– og prøv at eksperimentere med forskellige afstan-
de. I kan også prøve at holde hænderne bag ørerne 
eller at lave støj i baggrunden, mens testpersonen 
laver kliklydene. Hvad sker der så? Prøv også at holde 
forskellige genstande op foran testpersonen. Ændrer 
det noget?

ØVELSE: 
LAV MARSVINETS LYDE



Pattedyr er udstyret med en særlig refleks, der kaldes 
dykkerrefleksen. Dykkerrefleksen sænker pulsen og 
sørger for, at blodet med ilt bliver ledt hen til de dele af 
kroppen, der har mest brug for det. På den måde sparer 
kroppen på ilten. Refleksen udløses, når dyret får køligt 
vand i ansigtet og omkring næseborene.

Nu skal I inddele jer i grupper og undersøge dykkerre-
fleksen hos jer selv.

DET SKAL I BRUGE:
• En balje med ti grader koldt vand
• En pulsmåler

ØVELSE: 
VIRKER JERES DYKKERREFLEKS?

SÅDAN GØR I:
• Vælg en testperson, som får pulsmåleren på. Sørg for, 

at den står til at måle gennemsnitlig puls
• Testpersonen stiller sig med ansigtet lige over vandet i 

baljen. Lad personen stå lidt og slappe af, indtil pulsen 
er stabil. Noter, hvad pulsen er 

• Nu skal testpersonen tage en dyb indånding, ånde 
en lille smule ud – og så stikke ansigtet ned i baljen. 
Testpersonen skal have ansigtet i vand i mindst 30 
sekunder. Noter pulsen, lige inden personen tager 
ansigtet op igen 

• Lad testpersonen stå med hovedet lige over vandet, til  
pulsen igen er stabil og noter så pulsen.

Gentag forsøget nogle gange med forskellige testpersoner.

SNAK SAMMEN I GRUPPEN:
• Er der forskel på pulsen før, under og efter dykket?  

Hos mennesker kan dykkerrefleksen normalt få pulsen til 
at falde med 10-25 procent.
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GENIALE 
  GÆLLER

Alle dyr skal bruge ilt. I vand er der langt mindre ilt, end 
der er i luften omkring os på land. De fleste dyr, der lever 
under vandet, har ikke lunger. I stedet har de som regel 
gæller. Gæller består af meget tyndhudede udposninger 
på kroppen. 

For at dyrene kan få ilt nok, kræver det, at der kommer 
friskt vand forbi gællerne. Hvis der ikke kommer friskt 
vand, opbruger dyrene ilten i vandet.

ILTRIGT VAND

ILTRIGT VAND

ILTRIGT VAND
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Dyrene i vandet har forskellige metoder til at få frisk 
vand forbi gællerne. Fisk og blæksprutter bruger muskel-
kraft til at pumpe vandet forbi gællerne. Andre fisk kan 
nøjes med at åbne munden, når de svømmer, og så løber 
vandet igennem af sig selv. 

Andre dyr igen, for eksempel snegle og muslinger, har 
bittesmå hår siddende på gællerne. Ved at vifte dem frem 
og tilbage pumper de vandet forbi gællerne. Endelig har 
blandt andet børsteormene gællerne strittende ud i van-
det og benytter bare vandets naturlige bevægelser.  

Udover at trække vejret bruger fisk deres gæller til at opta-
ge eller afgive salt. Fisk, der lever i ferskvand, har brug for 
at optage salt. Mens fisk, der lever i saltvand, har brug for 
at slippe af med salt. Hos fisk, der lever af plankton, funge-
rer gællerne som en slags si, der skal fange planktonet. Det 
samme gør gællerne hos muslinger.

Næsten alle havdyr, undtagen pattedyrene, har samme 
kropstemperatur, som det vand, de lever i. Man siger 
de er vekselvarme, da deres kropstemperatur ændrer 
sig, når havtemperaturen ændrer sig. Temperaturen har 
betydning for, hvor meget ilt de har brug for. Jo varmere 
deres krop er jo mere ilt, skal de bruge.

ILTFATTIGT VAND

ILTFATTIGT VAND

ILTFATTIGT VAND



I skal nu dele jer i grupper og un-
dersøge iltforbruget hos forskellige 
dyrearter. Det kan for eksempel være 
krabber og blåmuslinger. 

DET SKAL I BRUGE: 
• To forskellige havdyr, for eksempel 

krabber og muslinger
• Tre ens beholdere med skruelåg
• En iltmåler
• Akvarieluftpumpe med luftsten
• Vægt til vejning af havdyr
• Spande med havvand

SÅDAN GØR I:
• En halv times tid, inden forøget 

går i gang, skal I boble vandet 
igennem med luftpumpen  

• Mål iltindholdet i spanden eller 
dunken med havvand. Når I måler, 
skal I forsigtigt bevæge måleren 
rundt i vandet 

• Noter resultatet. Der skal minimum 
være otte mg ilt pr. liter

• Vej forsøgsdyrene. De skal veje 
cirka lige meget

• Put krabben i den ene tomme 
beholder. Put beholderen under 
vandet i spanden og skru låget på 
under vand, så der ikke er noget 
luft i. Skriv starttidspunktet ned 

• Gør det samme med muslingerne 
• Den sidste beholder fylder I blot 

med vand, uden dyr
• Alle tre beholdere placeres ved 

samme temperatur 
• Præcis en time efter starttidspunk-

tet måler I igen iltindholdet og 
noterer det   

SNAK SAMMEN I GRUPPEN:
• Har iltindholdet i beholderne med 

dyrene ændret sig? 
• Hvis ja, hos hvilket dyr har det 

ændret sig mest? 
• Hvorfor tror I, det er netop det dyr?
• Hvorfor skal I også måle på en 

beholder uden dyr?

ØVELSE: 
DYRENES ILTFORBRUG
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Del jer i grupper og undersøg, hvad vandets temperatur  
betyder for dyrenes forbrug af ilt.

SÅDAN GØR I: 
• Gør som i sidste forsøg, men i stedet for to forskellige 

dyr, skal I nu putte samme dyreart i begge beholdere 
• Den ene beholder placerer I ved stuetemperatur. Den 

anden placerer I i en balje med isvand. Placer også en 
beholder med vand uden dyr ved hver temperatur 

   
SNAK SAMMEN I GRUPPEN:
• I hvilken beholder er der mest ilt?
• Hvorfor tror I der er mest ilt i denne beholder?

ØVELSE: 
HVAD BETYDER TEMPERATUREN 
FOR ILTFORBRUGET?
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Mennesker har gennem tusinder af år 
været afhængige af havet. Mest som 
spisekammer, men også til transport.

Desværre har vi ikke været særligt 
gode til at passe på havet. Og jo flere 
mennesker, vi er blevet, jo mere skader 
vi havet. Vi forurener, vi ødelægger 
levesteder, og vi fisker for meget. 

Heldigvis er vi i de senere år blevet 
mere opmærksomme på de problemer, 
vi skaber, og vi prøver at rette op på 
skaderne. Men vi er langt fra i mål. 

FISKFISK  
     FORSVINDER     FORSVINDER
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FISKERI OG OVERFISKERI
Mennesker har gennem alle tider hentet føde i havet. I 
starten var der ikke så mange mennesker, og fangstme-
toderne var ikke så effektive. Men med tiden er vi blevet 
bedre. Og i dag er vores fiskeri så effektivt, at det går ud 
over havmiljøet. 

Mange fiskebestande er blevet overfisket. Vi har simpelt-
hen fisket så meget, at der ikke længere er nok voksne 
fisk til at sætte nye fisk i verden. Og i værste fald kan det 
betyde, at fiskebestandene forsvinder for altid.

Det er ikke kun overfiskeri, der truer havet. Måden, man 
fisker på, har også stor betydning for havmiljøet. Særligt 

SVÆRT ORD: FISKEBESTAND  En fiskebestand er mængden af hver af de fiskearter, der lever i et bestemt område.

den metode, der hedder bundtrawl, går hårdt ud over 
havmiljøet. Bundtrawl er store net, der trækkes hen over 
havbunden. De ødelægger levesteder for rigtig mange 
dyr, og det betyder, at der kommer meget mindre variati-
on i livet på havbunden. 

Trawlfiskeri forurener også. Skibene skal nemlig bruge 
meget energi på at trække de store net. Heldigvis findes 
der alternativer, der er mere skånsomme, men alt fiskeri 
påvirker havet. 

Vil du gerne være sikker på, at de fisk, du spiser, er fan-
get så skånsomt som muligt, kan du gå efter fisk mærket 
’NaturSkånsom’.



En af de mest skånsomme måder at fiske på er med 
fiskestang, så tag afsted på fisketur med dine klasse-
kammerater. 

I Danmark kræver det fisketegn at fiske ved kysterne, 
men ikke hvis du er under 18 år. Og mon ikke, de fle-
ste af jer kender nogen, I kan låne en fiskestang af? 

Der findes mange gode hjemmesider, hvor I kan søge 
gode råd om at fiske – og måske kan nogle af jeres 
forældre også et par gode fiske-fif?

Husk at undersøge, hvor store fiskene skal være for, 
I må beholde dem. Er de for små, skal de sættes ud 
igen, så de kan formere sig, inden de bliver spist.
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ØVELSE:
TAG PÅ FISKETUR
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Skal de planter, vi dyrker på vores jorde, vokse godt, skal de 
have næringsstoffer ‒ eller gødning, som vi også kalder det. 
Det kan de få fra afføring og urin fra husdyr eller gennem 
kunstgødning. Desværre er det ikke alt gødning, der bliver 
brugt af planterne. Noget af det ender i åer og vandløb, 
især hvis det regner meget, og derfra løber det ud i havet. 

Ude i havet bliver gødningen spist af planteplanktonet. 
Det lyder måske fint, men problemet er, at der kommer 

GØDNING 
   FORURENER HAVET

FORBRÆNDING
NEDFALD FRA LUFTEN

FORDAMPNING

SPILDEVAND FRA FABRIKKER

FORBRÆNDING

HAVBRUG
FODER TIL DYR

GØDNING PÅ MARKER

REGNVANDSUDLØB

FJORD

SPILDEVAND FRA BYER

DAMBRUG

ALGER
PLANTER

for mange næringsstoffer i havet. Det får mængden af al-
ger til at stige enormt. En del af disse alger dør og synker 
til bunds, hvor de bliver nedbrudt af bakterier. 

Bakterierne bruger ilt til at nedbryde algerne. Og de 
bruger så meget ilt, at der kan opstå iltsvind. Iltsvind 
betyder, at der er for lidt ilt i vandet til, at dyrene kan 
trække vejret. 
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Nu skal I dele jer i grupper og finde ud af, hvor mange alger 
der er i havmiljøet i løbet af året. 

DET SKAL I BRUGE: 
• En rund hvid plade med en diameter på 30 centimeter. 

Den skal have en snor, så man kan sænke den vandret 
ned gennem vandet. Snoren skal have mærker, så man 
kan se, hvor langt ned den kommer ned. 

SÅDAN GØR I:
• Find et passende sted at måle fra. Det kan for eksempel 

være en havnemole. Husk, at der skal være dybt nok. 
Helst over fem meter. Målingen skal helst ske mellem 
klokken 10 og 14

• Stil jer så vidt muligt på den side, hvor der er skygge i 
vandet

• Sænk langsomt skiven ned til, I ikke længere kan se den 

Hvis der er mange alger i vandet, er det uklart, og I kan 
ikke se skiven så dybt. Er der få alger, vil I kunne se den 
dybere
 
• Træk pladen langsomt op og noter dato og dybde 
• Gentag øvelsen senere på året: Er der forskel på, hvor 

dybt I kan se skiven?

Det er ikke kun landbrug og spildevand, der er skyld i for-
ureningen, selvom de er de største kilder. Også udstødning 
fra biler, røg fra fabrikker og opdræt af fisk på land og i hav 
forurener.

FORURENING FRA 
LANDBRUG OG 
SPILDEVAND
Størstedelen af den gødning, 
der ender som forurening 
i havet, kommer fra vores 
landbrug. Gødningen fra 
markerne løber ud i søer og 
åer – og herfra ud i havet.

Tidligere kom meget af 
forureningen også fra spil-
devand, dvs. vand fra toilet, 
badeværelse eller køkken. I 
dag bliver langt det meste 
spildevand ført gennem et 
rensningsanlæg, så for-
ureningen herfra er blevet 
meget mindre. 

ØVELSE: 
HVOR MANGE ALGER?
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Det er de samme organismer, der har været i havet omkring 
Danmark de sidste tusinder af år. Det skaber balance, blandt 
andet mellem rovdyr og byttedyr. 

Men der kommer der også nye organismer til, som ikke hører til 
i vores have. De har derfor ikke har nogen naturlige fjender her. 
Det betyder, at de kan vokse enormt i antal og overtage plad-
sen fra andre organismer. De kan også gøre skade ved at æde 
så store mængder føde, at der ikke er nok til de andre dyr.  

Mange af de nye organismer er kommet hertil som blinde pas-
sagerer på store skibe fra fjerne lande. Når skibene sejlede til 
Danmark uden last, pumpede man havvand ind i skibet, så det 
lå mere stabilt i vandet. Når man så lastede varer ombord i en 
dansk havn, pumpede man vandet ud igen.

I det vand, man pumpede ud, var der organismer som snegle, 
fisk og vandmænd. Andre af de nye organismer er sat ud med 
vilje, fordi man gerne vil fange og spise dem. 

STILLEHAVSØSTERS
Stillehavsøsters, som oprindelig kommer fra blandt andet Japan, 
er en invasiv art. Vi tog dem til Danmark, fordi vi gerne ville 
dyrke dem i havet og bagefter spise dem. Desværre spredte de 
sig og findes nu i det meste af landet. Den giver problemer. De 
vokser nemlig hurtigt og overtager blåmuslingens levesteder og 
spiser dens mad. 

Blåmuslingen er vigtig føde for mange edderfugle, strandska-
der og sølvmåger. Og de kan ikke bare æde stillehavsøsters i 
stedet. Skallerne er for hårde, tykke og store. Stillehavsøsters 
har ingen fjender her i Danmark. 

AMERIKANSK RIBBEGOPLE
Amerikansk Ribbegople er en vandmand, der kun bliver op til 
ti centimeter lang. Den kaldes ribbegople, fordi den har ribber 
(rækker) af bittesmå glinsende hår, som de bevæger for at 
kunne svømme. Den kaldes også dræbergople, selv om den 
overhovedet ikke er farlig for mennesker. Faktisk kan den ikke 
engang brænde som mange andre gopler. 

Dræbergoplen lever af fiskeyngel, fiskeæg, muslingelarver, 
vandlopper og dyreplankton. Den formerer sig hurtig, men har 
heldigvis nogle få fjender, som kan holde den nede. Især melon-
gopler og brandmænd æder den. Dræbergoplen æder en stor del 
af fiskenes føde, og den æder også løs af fiskenes æg og larver. 
Dræbergoplen har en lidt sej evne: Den kan lave sit eget lys. 

NYE BEBOERE 
   INDTAGER HAVET
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Stillehavsøsters findes over den meste af landet (på nær 
Bornholm). Del jer i grupper og tag på østersjagt ved havet.

DET SKAL I BRUGE:
• Spande 
• Handsker 
• Gummistøvler eller waders 
• En rive.
• Evt. en vandkikkert

SÅDAN GØR I:
I Vadehavet finder man ofte stillehavsøsters liggende i 
klumper direkte på bunden, når det er lavvande. Andre 
steder kan I finde dem på havnemoler og bolværk. Kig ved 
jeres lokale havn eller strand. Brug evt. en vandkikkert. 
• Østers sidder enten fast på hinanden eller på ting som 

sten, moler og andre faste ting. 
• Pil østers af med hænderne, hvis I kan komme til dem 

eller brug riven til at hive dem løs 
• Tag fangsten med hjem. Her kan I åbne dem. Det kræver 

en god kniv, helst en østerskniv, og voksenhjælp. Find 
evt. en video på YouTube om, hvordan man åbner østers. 

• Hvis I finder nogle blåmuslinger, så tag også dem med 
hjem. Sammenlign dem og læg mærke til, hvor forskelli-
ge skaltykkelser og lukkemusklerne er på de to arter, så 
får I et indtryk af, hvorfor det er så svært for de dyr, der 
normalt lever af blåmuslinger, at åbne en østers. 

ØVELSE: 
FIND OG FANG STILLEHAVSØSTERS

Amerikansk ribbegople – eller dræbergople – findes også over 
det meste af landet. I kan finde dræbergopler hele året, men der 
er flest i sommerhalvåret og færrest sidst på vinteren og i starten 
af foråret. 

DET SKAL I BRUGE:
• Gummistøvler eller waders  
• Små håndnet
• Syltetøjsglas eller andre gennemsigtige glas
• Eventuelt en spand 

SÅDAN GØR I:
• Kig efter goplerne i vandet. I kan kigge efter ribber (rækker) af 

små hår, der bevæger sig
• Dræbergopler går meget nemt i stykker, så I skal være forsigti-

ge, når I fanger dem, tag dem op med håndnettet og put dem i 
syltetøjsglasset eller fang dem direkte med syltetøjsglasset 

• Kig på dyrene og se, hvordan de bevæger sig rundt, og hvor 
flotte de er

• Du vil ofte også kunne finde to andre arter ribbegopler, nemlig 
stikkelsbærgoplen og melongoplen 

• Hvis I finder andre goplearter, så prøv også at fange dem og 
se, hvordan de bevæger sig. Hvis de er store, er det nemmest 
at undersøge dem, mens de stadig er i havet 

ØVELSE: 
FIND OG FANG AMERIKANSK RIBBEGOPLE

SVÆRT ORD: INVASIV ART  
En invasiv art er en art, der ved menneskets hjælp har spredt sig til et nyt område, hvor den skader de arter, der normalt bor der. For eksempel ved at spise deres føde eller tage deres leve-

steder.
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Havet er gennem mange år blevet brugt som skralde-
spand. Man har et udtryk der hedder ”at sætte ting på 
den blå hylde”. Det betyder at smide det i havet. Et af 
vores største miljøproblemer er plast i havene. Plast er 
et fantastisk godt materiale, der kan bruges til uendeligt 
mange ting, men plast er dårligt for havmiljøet og kan 
gøre stor skade på dyrelivet, hvis det ender der. Nogle dyr 
bliver viklet ind i plasten. Andre æder plasten, der så fyl-
der i deres mave og gør, at der ikke plads til anden føde.

Du har sikkert lagt mærke til, at der ofte flyder plast rundt 
i havnen eller ved stranden. Men det er faktisk ikke alt 
plast, der er synligt for det blotte øje. Mikroplast er plast-
stykker på under fem millimeter, der også flyder rundt i 
havene, vi kan bare ikke se det. 

Store stykker plast bliver med tiden også til mikroplast. 
Solens stråler får nemlig plasten til at blive skrøbelig, og 
efterhånden bryder vandets bevægelse det i mindre styk-
ker. Sådan kan det flyde rundt i vandet i årtier og måske 
århundreder, hvis ikke det synker til bunds eller bliver 
skyllet tilbage på land. 

DYR DØRDYR DØR  
     AF PLAST     AF PLAST

HVORFOR ENDER PLAST I HAVET? 
Man regner med, at 80 procent af plasten i havet kom-
mer fra land. I lande, hvor man ikke har et ordentligt 
affaldssystem, bruger man ofte floder og vandløb som 
skraldespand, og så vil affaldet før eller siden ende i ha-
vet. De sidste 20 procent kommer fra skibstrafik.

I Danmark har vi ret godt styr på vores affald. Det bliver 
næsten alt sammen indsamlet, genanvendt eller brændt 
af. Det gælder også plast. Alligevel ender meget plast i 
havet, nærmest uden vi opdager det. 

Når vi for eksempel kører bil, slides dækkene, og det 
plast, der slides af, løber med regnvandet i kloaker og en-
der i havet. Der kommer også plast fra vores hjem. Blandt 
andet cremer, sæber og tøj indeholder nemlig bitte små 
stykker plast. Når vi bruger produkterne, ender plasten 
på et tidspunkt i kloakken og til sidst i havet. Plastmaling 
på skibenes skrog og  mistede fiskenet bidrager også til 
forureningen.

SÅDAN ENDER PLAST I HAVET

MIKROPLAST
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Del jer i grupper og tag på plastfangst ved havet.

DET SKAL I BRUGE:
• To spande på fem eller ti liter, med litermål
• Tre beholdere med låg til prøverne
• Planktonnet
• Tragt
• Kaffefiltre
• Stereolup
• Eventuelt mikroskop, objektglas, dækglas og pincet 

SÅDAN GØR I:
• Tag spandene og hæld 100 liter havvand gennem plank-

tonnettet
• Hold nu nettet, så det hænger med den spidse ende 

nedad. Hæld havvand langs indersiden af nettet, så 
det plankton, der sidder der, bliver skyllet ned i bun-
den af nettet   

• Hæld prøven over i en af beholderne 
• Gentag to gange mere, så I har i alt tre prøver

ØVELSE: 
MIKROPLAST I JERES LOKALE HAVVAND

PÅ SKOLEN:
• Filtrer hver prøve igennem et kaffefilter, som er klippet 

til, så det passer i tragten 
• Læg kaffefiltrene på et stykke køkkenrulle, så de kan 

tørre og klip filteret op 
• Undersøg hver prøve under en stereolup og noter, 

hvor mange stykker plast der er i hver. Det kan være 
svært at skelne mikroplastdele fra plankton. Som regel 
kan man se på farven og formen, om det er plast, men 
man kan også med pincet tage stykket over på et  
objektglas og undersøge det under mikroskop

• Nu kan I regne ud, hvor mange plaststykker, der er pr. 
liter havvand, der hvor I har taget jeres prøver. Divider 
antallet af plaststykker med antallet af liter vand, I har 
filtreret

DISKUTER I GRUPPEN:
• Er der mange eller få stykker plast i vandet?
• Hvordan tror I mængden er sammenlignet med andre 

steder?
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