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Biodiversitet
i havet
Det er for det meste naturen på land, vi taler om. Men i dette modul
skal det handle om noget helt andet. Du og dine elever skal nemlig
en tur under overfladen i det danske hav og møde en fantastisk
verden af liv, man normalt ikke ser.
Modulet starter med en introduktion til biodiversitet i havet - den
såkaldte marine biodiversitet - efterfulgt af konkrete eksempler
på henholdsvis høj og lav biodiversitet. Herefter er der lagt op til
praktiske aktiviteter for dine elever.
Til slut er der en quiz, hvor I sammen kan se, hvor vilde I er blevet,
når det gælder biodiversitet i havet.
Hvis ikke I allerede har gennemgået grundmodulet om
biodiversitet, opfordrer vi til, at I først gør det.
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Læringsmål
Efter dette modul vil dine elever have tilegnet sig viden, der
opfylder følgende læringsmål i natur/teknologi:
Eleven kan med modeller forklare om
organismers samspil i naturen.

Eleven har viden om vandets kredsløb.

Hovedpointer
Jo flere arter, jo højere er biodiversiteten i havet.
Jo højere biodiversiteten er, des mere robust
er havet overfor påvirkninger som bl.a.
klimaforandringer.

Planter i havet optager store mængder
CO2 og spiller en vigtig rolle i kampen mod
klimaforandringerne.

MARSVIN
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Det vilde hav
Havet dækker 70 % af jordens overflade. Det var her, livet
startede for 3,5 milliarder år siden som bittesmå bakterier.
Selvom det virker meget fjernt fra os, er de små bakterier
faktisk vores forfædre, der langsomt har udviklet sig til det
liv, vi ser overalt på Jorden i dag.
Når vi taler om biodiversitet i havet, handler det om, hvor mange
forskellige arter af fisk, planter, krebs- og rovdyr, der er i et område, og
hvor mange varianter, der er af hver enkelt art. Jo flere arter, jo højere
er biodiversiteten, og jo mere robust er havet over for trusler som bl.a.
klimaforandringer. Samtidig påvirker biodiversiteten i havet direkte vores
liv i hverdagen.
Det er et tegn på høj biodiversitet, og balance i et økosystem, når der er
mange forskellige dyr og planter i havet. Det kommer også dig til gavn,
når du f.eks. er ude og bade. For hvis man mangler rovfisk som torsk,
kommer der mange flere strandkrabber, der kan nappe en i tæerne, når
man bader. Det er nemlig rovdyr, som bl.a. torksen, der er med til at holde
antallet af krabber nede. Så hvis der er rigtig mange krabber, er det tegn
på et økosystem i ubalance.
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SAVGYLTE

Biodiversitet og
økosystemer
VIDSTE DU AT...
Som vi gennemgik i grundmodulet, er der sammenhæng mellem
økosystemerne og havets biodiversitet. Og det er netop i havet, vi finder
nogle af verdens største økosystemer.
Et økosystem er et afgrænset område i naturen, hvor dyr, planter og
bakterier lever i samme miljø og hver spiller en rolle i økosystemet. Det
kan være en skov, et havområde eller en spand med vand, der har fået
lov til at stå et godt stykke tid. Det kan også være gamle blade, man har
glemt i haven.

Høj biodiversitet gør havet robust
Det er godt, hvis der er en høj biodiversitet i havet. Det gør havet mere
modstandsdygtigt over for forandringer. For jo flere arter der er, jo større
er sandsynligheden for, at flere har de samme evner. Så hvis en art ikke
længere kan opfylde sin rolle i økosystemet - hvis den f.eks. ikke kan
klare klimaforandringer og højere temperaturer i havet - kan en anden art
overtage pladsen, så økosystemet kan bestå.

Vi finder nogle af verdens
største økosystemer i havet?
Et økosystem er et
afgrænset område i naturen,
hvor dyr, planter og bakterier,
hver spiller en rolle i
økosystemet?
Hvis der er mange
arter i havet - og dermed
høj biodiversitet - bliver
havet mere robust over for
forandringer?

SPÆKHUGGER
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Havets planter er
vores store hjælper
Havet optager hele 25 % af den CO2, der er med til at forstærke
klimaforandringerne. Det gør den gennem kulstofkredsløbet.
Jo højere biodiversiteten er i havet, jo bedre er det til opgaven. Et godt
eksempel på en havplante, der optager CO2, er ålegræs. Ålegræs optager store
mængder CO2, lagrer det i rødderne og fjerner det fra atmosfæren. Så jo mere
ålegræs, jo mere CO2 suges ud af atmosfæren. Det er en stor fordel for os
mennesker.
Desværre har vi meget mindre ålegræs i havet omkring Danmark end tidligere.
Det skyldes primært, at ålegræs er afhængigt af lys for at kunne gro. Men
pga. landbrugets udledning af næringsstoffer fra gødning, og spildevand fra
industri og husholdninger, har vi gennem årene fået mange flere, små alger i
vandet. De skygger for lyset, der ikke kan trænge ned på samme dybder som
tidligere. Derfor kan ålegræsset nu kun vokse på lavere vand med det resultat,
at den samlede mængde af ålegræs er reduceret kraftigt.
Nogle steder forsvinder ålegræsset også fordi, man fisker med bundslæbende
redskaber, og fordi vandet er blevet varmere pga. klimaforandringer.
Torsken spiller også en rolle i forhold til ålegræsset. For når torsken forsvinder,
eksploderer antallet af strandkrabber, der er dens byttedyr. Det er et stort
problem, fordi krabberne æder både ålegræssets frø og de snegle, der holder
ålegræsset fri for at blive overgroet af alger.
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At ålegræs forsvinder er altså både et problem for biodiversiteten og klimaet.
For uden ålegræsset mangler den til at optage meget af den CO2, vi mennesker
udleder i atmosfæren.

Fugle

Bundvegetation

Fiskeri
Planteplankton

(f.eks. ålegræs)

Pelagiske fisk

Havpattedyr

(ﬁsk, der lever i de frie vandmasser)

Dyreplankton

Bunddyr

(f.eks. krabber, muslinger, snegle, tanglopper)

Bundnære fisk
(f.eks. torsk)
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Trusler mod
biodiversitet i havet
Torsken og ålegræsset er eksempler på, at biodiversiteten i de
danske farvande ikke har det godt. Det er der flere grunde til.

Fiskeri

Landbrug

Plastik

I meget store dele af vores hav
fisker vi med redskaber, som
påvirker livet på havbunden.

Selv om landbruget har aktiviteter
på land, påvirker det i meget høj
grad biodiversiteten i havene.
Det skyldes, at landmændene
gøder deres marker for at få
korn, majs m.m. til at vokse så
meget som muligt. Desværre
skyller næringsstofferne gennem
vandløbene ud i de danske
farvande. Det kan planktonalgerne
rigtig godt lide. Ligesom en
potteplante der får gødning, vokser
planktonalgerne af det og skygger
for det sollys, ålegræs og andre
havplanter skal have for at vokse,
og når de mange planktonalger i
vandet dør, synker de til bunds,
bliver nedbrudt, og bruger ilten i
vandet under processen. I værste
fald bruger de så meget ilt, at der
kommer iltsvind, så fisk, bunddyr
og planter dør.

Man finder desværre plastik
overalt i de danske have i form
af alt fra store fiskenet af plast
til plastdunke, plastikposer og
mikroplast. Sidstnævnte kan
komme fra større stykker af
plastik, der bliver nedbrudt til små
stykker.

Det er særligt bundtrawl, der er
problemet i Danmark. Men i de
kystnære områder fisker vi også
efter muslinger med skrabere,
som fjerner hele den øverste del af
havbunden.
Når et bundtrawl trækkes hen
over bunden, er det lidt ligesom at
pløje en mark: Man slæber et stort
net hen over havbunden. I begge
sider af trawlet er der ofte fastgjort
en tung plade, der holder trawlet
åbent.
Metoden er meget hård for livet
på havbunden og er med til at
udjævne bunden, så den kan
rumme mindre liv.
Det påvirker både fiskene og
deres levesteder, som det kan
tage enormt langt tid at oprette
igen. Samtidig påvirkes de orme,
krebsdyr m.m., som er fiskenes
spisekammer.

Plastik kan være en trussel mod
havet på mange forskellige måder.
Dyr kan f.eks. blive viklet ind i
plastik, eller de kan forveksle det
med føde, så det ender i deres
maver. Man har fundet plastik i
maven på alt fra havfugle til fisk og
hvaler. Nogle gange indtager dyrene
så meget plastik, at de dør af det.
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Kort sagt, forsvinder der rigtig
meget liv på havbunden, når en
bundtrawler har været på besøg.
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Hvordan g r vi
havet vildt nok
i fremtiden?
Biodiversiteten i vores havområder er altså truet, men der findes
løsninger. Vi kan for eksempel starte med at undgå at spise fisk, der er
fanget med bundtrawl. Vi kan også sørge for, at plastik ikke ender i havet
og samle det plastik op, vi finder ved vores kyster.
Vi skal også være opmærksomme på, hvor meget vi tager fra havet. Fisker
vi på en måde, hvor fiskebestande ikke kan følge med, kan bestandene
kollapse. Sker det, kan de ikke længere udfylde deres rolle i økosystemet
med meget negative konsekvenser for biodiversiteten i havet.
Her er en række tiltag, der gavner havet:

’S
BRUG WWF
E
FISKEGUID

.wwf.dk

fiskeguiden
Lær en masse om havet, så
du bedre kan passe på det.
Mindre udledning af CO2 (når vi
brænder olie, kul og gasser).
Stop overfiskeri.
Vi kan reducere mængden af vores
affald, genbruge og genanvende
så meget som muligt og samle
det op fra vores kyster.

Vi skal være opmærksomme på,
hvilke slags fisk vi spiser, og
hvordan de er fanget.
Vi kan genetablere levesteder, som
f.eks. stenrev og ålegræsenge, og
indtænke naturen, når vi bygger ved
havet. Selv i havne kan man installere
biohuts – børnehaver for fisk, hvor bl.a.
små torsk får beskyttelse, indtil de er
store nok til at søge mod åbent hav.
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Fakta og
forklaringer

70 %

Ålegræs
Har stor økologisk betydning
som opvækststed for fisk og
krebsdyr. Det optager store
mængder CO2. Og planterne er
samtidig en vigtig fødekilde for
mange vadefugle.

Havet dækker 70 procent af
Jordens overflade.

Overfiskeri

Økosystem

Når en art
udsættes for så
kraftigt fiskeri,
at bestanden går
tilbage.

Afgrænset område i naturen, hvor dyr, planter og
bakterier lever i samme miljø og hver især spiller
en rolle i økosystemet. Det kan være en skov, et
ocean eller bare en spand med vand.

HUMMER

25 %
Gennem havplanter
optager havet 25 % af
al den CO2, mennesker
udleder.

3,5

milliarder år
Det første liv på Jorden begyndte for
3,5 milliarder år siden i havet.
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AKTIVITET 1: UDE
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R
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TAGER D

Tjek livet
i vandet

2 timer

til en hel

dag

Tag på udflugt til jeres nærmeste naturområde, hvor der er vand.
Det kan være ude ved kysten, hvor I kan undersøge, hvad der
lever i havvandet. Hvis I bor langt fra kysten, kan I også tage ud
og finde et vandhul, og undersøge hvad der lever i ferskvandet.
Vand er nemlig forskelligt, og de dyr der lever i vandet afhænger
af typen af vand.
Når I kommer ud til vandet, så undersøg hvilke arter I kan finde.
Når I kommer hjem, kan I undersøge, hvilken rolle de forskellige
arter spiller i økosystemet.

Hvordan gør I?
Tag med eleverne på tur til kysten eller
evt. til et vandhul.
Del eleverne op i grupper.
Eleverne kan finde forskellige dyr,
der bor i eller tæt ved vandhullet eller
kysten.
Brug app’en Seek til at identificere de
fundne dyr.

Fang dyrene i vandet med et glas for
at kunne se dem helt tæt på (f.eks. et
gammelt syltetøjsglas).
Husk, at slippe dyrene forsigtigt ud i
vandet igen.
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Det skal I bruge:

Hent Seek app

Papir eller notesblok.

Glasbeholder og fiskenet.

Blyant.

Husk gummistøvler, hvis I
vil lidt længere ud i vandet.

Mobiltelefon til at scanne.
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AKTIVITET 2: HJEMME

Lav jeres eget
kosystem i havet
Nu skal dine elever klippe og klistre sig frem til et
økosystem med torsken i centrum.

Hvordan gør I?

BLÅFIN
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1/2 time

Hvad skal I bruge?

Print elevarket på næste side med dyrene i
torskens økosystem.

Print af ’Elevark’ på næste side.
En blyant.

Tegn nu de rigtige pile mellem dyrene i
økosystemet.
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Planktonalge

Dyreplankton

Søstjerne

Torsk

Blåmusling

Tangloppe
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Søstjerne

Blåmusling

Planktonalge

Dyreplankton

HAV

Torskens økosystem. Tegn streger mellem dyrene, så de
passer i økosystemet. God fornøjelse!

Tangloppe

Torsk

PRINT TIL
ELEVERNE

ELEVARK
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Vild Quiz
I slutningen af timen kan du lave en hurtig quiz, der
opsummerer modulets pointer. Her kan eleverne vise, hvor
vilde de er blevet til biodiversitet i havet.

Hvorfor er det vigtigt for
mennesker med en høj
biodiversitet i havet?

Kan I komme med
et eksempel på høj
biodiversitet i havet?

Hvad skyldes
biodiversitetskrisen i
havet?

Hvad kan vi gøre for
biodiversiteten i havet?

ATLAN
T

ISK LA
KS
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Så er I for vildt kloge på biodiversiteten i havet.
Hvis ikke I allerede har taget skovmodulet, ligger
det klar til jer lige her: wwf.dk/vildt-nok

WWF Verdensnaturfonden er verdens største og mest indflydelsesrige
naturorganisation. Vi har kæmpet for naturen siden 1960’erne og arbejder
over hele kloden for en verden, hvor mennesket og naturen lever i harmoni.
wwf.dk
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