
ISBJÖRNEN- Smältande isar gör att isbjörnar svälter 

ihjäl 

 

  

Bilden på den svältande isbjörnshonan som fotografen Kerstin Langenber-

ger tog under en av sina resor till Svalbard chockar nu omvärlden. För-

hoppningsvis blir det en ögonöppnare för samhället att tiden håller på att 

rinna ut.  

Dagligen kommer alarmerande forskarrapporter om ökad medeltemperatur, 

höjda havsnivåer och torka runt om i världen. Rapporterna duggar tätt och 

börjar bli något man inte längre höjer ögonbrynen åt. Isbjörnen har blivit en 

symbol för de klimatförändringar som nu sker i Arktis, men det är svårt att ta in 

och ta till sig något man konkret inte ser. Bilden på den svältande isbjörnshonan 

på Svalbard som spridits i sociala medier de senaste dagarna har blivit en ögon-

öppnare för många, framförallt då bildens fotograf Kerstin Langenberger 

kopplar isbjörnens skick till de smältande isarna orsakade av dagens klimatför-

ändringar. 

Kerstin Langenberger skriver på sin facebooksida om de upplevelser och den 

hemska verklighet hon möts av på sin resa till Svalbard. 

”Jag ser glaciärerna kalva och dra sig tillbaka dussintals till hundratals 

meter varje år. Jag ser packisen försvinna i rekordfart. Ja, jag har sett 

björnar i bra form – men jag har också sett döda och svältande isbjörnar. 

Björnar som vandrar längs strandkanterna, letande efter mat, björnar som 

försöker jaga renar, äta fågelägg, mossa och sjögräs. Och jag förstod att 

de tjocka björnarna är i princip bara hanar som stannar på packisen hela 

året runt. Honorna, å andra sidan, som har sitt bo på land för att föda sina 

ungar, är ofta smala. Med packisen som drar sig tillbaka längre och längre 

norrut varje år, tenderar de att bli fast på land där det inte finns så mycket 

mat.” 

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/one-image-captures-shocking-potential-future-polar-bears
http://www.arctic-dreams.com/
https://www.facebook.com/kerstin.langenberger.photography?fref=ts


Källa: http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/09/smaltande-isar-gor-att-isbjornar-svalter-ihjal 

Foto: Kerstin Langenberger 

 

10 intressanta fakta om isbjörnen 

1. Världens största rovdjur på land. Hanen väger 400-600 kg, honan 200-

350kg. 

 

2. Isbjörnen kan vandra över 5000 km på ett år 

 

3. Isbjörnen kan springa i 56km/h, men föredrar att promenera. Redan i en 

fart på 7km/h ökar kroppstemperaturen till 39 grader, vilket kanske är 

förklaringen till att de sällan försöker jaga snabba djur. 

 

4. En isbjörn har simmat totalt 687km i sträck under 10 dagar! 

 

5. Isbjörnen har ” inbyggda solglasögon” för att klara av det starka ljuset på 

polarområdet. Det är ett tunt skikt på ögat som skyddar isbjörnens ögon. 

 

6. Isbjörnen har världens bästa luktsinne. Den kan känna lukten av en död 

val på över 30km avstånd! 

 

7. När isbjörnen har hittat ett lufthål som sälarna har i isen, kan de ligga i 

flera dagar och vänta att sälen dyker upp. 

 

8. En isbjörn kan äta upp till 10 % av sin egen vikt på en gång! En 600 kg 

isbjörn kan äta 60 kg under en måltid! 

 

9. Isbjörnshonan föder ofta 1-2 ungar per gång. De är blinda den första 

månaden. 

 

10.  Isbjörnens livslängd är ca 32 år. 

 

KÄLLA: Grønlands dyreliv av Morgens Trolle & Uri Golman 

 

 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/09/smaltande-isar-gor-att-isbjornar-svalter-ihjal


  

 



 

 

  



Valrossen – offer för klimatförändringarna 

Valross. Foto: Tom Arnbom / WWF  

En snål kall nordan sveper över ett hundratal stora valrossar som ligger tätt ihopklamrade 

precis intill vattenbrynet. Hela tiden är det bråk mellan de största hannarna för att få den bästa 

platsen. Så fort någon flyttar på sig är protesterna stora genom högljutt frustande eller ett 

snabbt hugg med betarna på grannen intill.  

Valrossar bryr sig knappt om hugget eftersom de har en läderaktig hud som är upp till fyra 

centimeter tjock. Hos människor är huden ungefär 1,3 mm. Såväl ljudnivån som den sociala 

närvaron är hög. Plötsligt förändras hela bilden när honor och ungar skyndar mot vattnet 

medan de över ett ton tunga hannarna stirrar stint mot vinden.  

Jag följer deras blick och ser varför valrossarna är oroliga. En fet isbjörnshanne är sakta på 

väg mot valrosskolonien. Här möts två av Arktis ikoner. Den ena är på jakt efter mat. 

Valross på menyn 

Trots att isbjörnen väger närmare 500 kilo och springer fortare än Usain Bolt, världens 

snabbaste man, så är den liten i jämförelse med en gammal valrosshanne som kan väga tre 

gånger så mycket.  

Isbjörnen undviker att gå längs strandkanten för att inte hamna mellan valrossarna och 

vattnet. Isbjörnen skulle inte ha en chans om alla valrossar var på väg mot säkerheten i vatten. 

Det är ungar och mindre honor som den vita björnen har fokus på, och troligen det räcker 

med en valrossunge per månad för att isbjörnen ska klara sig. Denna gång blev det dock inget 

skrovmål utan björnen vandrar vidare. 

Plötsligt vällde det upp valrossar 

Vi hör ofta att isbjörnen drabbas av klimatförändringarna när havsisen sommartid smälter i 

Arktis. Det stämmer, men mer okänt är att klimatförändringarna även påverkar många andra 

arktiska djur som renar, myskoxar, narvalar och valrossar.  

Vinterregn som fryser till is medför att renar och myskoxar inte kommer åt maten och de 

svälter. Narvalen störs av undervattens ljud från allt fler fartyg, men det är framför allt 

valrossar vid Stilla Havet som har börjat få riktigt stora problem.  Det har säkert pågått en 

längre tid,men år 2007 slog det till med kraft på ett sätt som ingen forskare hade föreställt sig.  



Den sommaren smälte havsisen av allt fortare längs den ryska kusten närmast Alaska och till 

slut låg havet helt öppet. Plötsligt vällde det upp valrossar på stränderna nedanför två ryska 

kustsamhällen. Vid Vankarem var det 20 000 till 30 000 och vid Ryrkarpie uppskattningsvis 

fler än 40 000 valrossar. På den senare platsen flockades de på en skolgård!!! I samhället bor 

både ryssar och tjuktjer,men ingen hade någonsin hört eller sett att valrossar gått upp i stora 

mängder just här. Något underligt hade hänt. 

Tusentals trampades ihjäl 

Normalt ligger valrossarna utspridda på isflak i grupper på 10–30 djur. Här vilar de mellan 

dyken ned på botten för att äta musslor och mammorna lämnar sina diande ungar på isen, .  

Men när havsisen smälter bort är de tvungna att ge sig upp på land. Istället för att sprida sig 

längs kusten går de upp på några få ställen och i en sådan mängd att de mest erfarna jägarna 

tappar hakan. Det underliga är att de två största kolonierna är nära intill samhällen.  

Ute till havs och på isen är valrossarna trygga,men på land är de mycket nervösa och tar lätt 

till flykt mot säkerheten i vattnet. När en isbjörn eller människa närmar sig kolonien utbryter 

lätt kalabalik och när tusentals valrossar är på väg mot vattnet krossas unga och gamla. År 

2007 dog troligen tusentals valrossar av att de hade trampats ihjäl av sina artfränder. 

Klimatförändringarna drabbar hårt 

Klimatförändringarna är den bakomliggande orsaken varför valrossarna i östra Ryssland och 

Alaska allt oftare samlas på land när havsisen minskar. Sedan 2007 sker det varje år i 

Ryssland och nu även vid Point Lay i Alaska. 

Förutom att valrossarna trampas ihjäl tvingas de simma allt längre sträckor för att komma åt 

maten. Förr låg de på isflaken och dök rakt ned till musslorna, men nu tär de långa simturerna 

på deras energiförråd. Främst är det ungarna som drabbas. Ingen vet hur det kommer påverka 

valrossarna på lång sikt att det kostar mer energi att få tag i maten. 

Faller ned och krossas 

I Netflix nya dokumentärserie Our Planet i avsnittet Frozen finns en hemsk sekvens där 

valrossar störtar ned för klippor och krossas mot stranden. Fenomenet är mycket sällsynt. När 

stranden fylls på med otroligt många valrossar ger de sig allt längre upp för den 

bakomvarande branten för att få lite mer lugn och ro.   

Då valrossarna nere på stranden plötsligt ger sig ut till havs, vill även de som är högst upp 

ovanför branten följa efter ut i havet. När de 1 000 kilo tunga djuren tappar fotfästet börjar de 

tumla ned för de vassa klipporna och många dör eller skadas svårt när de kraschar. 

 

KÄLLA:  
https://blogg.wwf.se/2019/04/08/valrossen-offer-for-klimatforandringarna/ 

 

http://www.wwf.se/our-planet
https://blogg.wwf.se/2019/04/08/valrossen-offer-for-klimatforandringarna/


10 intressanta fakta om valrossen 

 

1. Valrossen kan väga mellan 800-1700 kg och bli 4,5m lång. 
 

2. Valrossens betar kan bli upp till en meter långa! 
 

3. Valrossar kan bli 20-30 år gamla 
 

4. Det finns en stark hierarki mellan valrossarna som beror på storleken av 
huggtänderna (rossarna) och kropparna. 
 

5. Inuiternas jakt har aldrig utgjort något hot mot valrosspopulationen. Den 
västerländska jakten har däremot utgjort ett tydligt hot, särskilt jakten 
efter de eftertraktade betarna som består av valrosselfenben. 
 

6. Morrhåren och läpparna är valrossens bästa redskap för att hitta 
någonting ätbart. I ett experiment kunde valrossarna skilja mellan små 
runda och triangelformade plastmynt, som inte var större än en 
tumnagel. 
 

7. Valrossar kan äta dagar i sträck. Då är de under vattnet i genomsnitt 
nästan 20 timmar per dygn. 
 

8. Ett dyk varar i medeltal fem minuter, följt av sjuttio sekunders ytläge. 
Där tar de ett tiotal djupa andetag för att syresätta blodet, innan de 
dyker på nytt. Det här upprepas om och om igen, timme efter timme, 
dag efter dag. 
 

9. Valrossen har två naturliga fiender; isbjörnen och späckhuggaren. 
 

10.  Valross heter mursu på finska 
 

 

KÄLLA: https://fof.se/tidning/2002/2/artikel/valrossen och Wikipedia 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hierarki
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elfenben
https://fof.se/tidning/2002/2/artikel/valrossen


 

 



Valrossens utbredningsområde: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



Fyra skäl till varför bin dör  
 

 

Kvalster, bekämpningsmedel, ensidig kost samt dåligt väder dödar bina. Om det 

fortsätter så här är det snart slut med äpplen, jordgubbar och kaffe.  

Biodlare över hela världen rapporterar om massdöd bland våra 

honungsproducerande vänner. I USA har antalet bisamhällen nästan halverats 

på 50 år. 

Honungsbiets släkting humlan hamnade för några månaders sedan på listan över 

hotade arter i USA, detta efter att beståndet minskat med 87 procent på bara två 

decennier. Forskare bävar för vad som kommer att ske om det samma händer 

med honungsbin. 

Om honungsbina dör ut är det slut med favoritvaror såsom äpplen, jordgubbar, 

tomater och kaffe. En tredjedel av all mat vi äter i dag är pollinerad av 

honungsbin. 

Forskarna påkar på fyra skäl till varför bina försvinner. 

https://illvid.dk/dyr/insekter/hvad-nu-hvis-alle-bier-doede


 

1. Bina attackeras av kvalster 

Varroakvalster är en liten parasit som angriper honungsbin och gör att biet dör 

inom ett till tre år. Kvalstret kom till USA och Europa från Asien för 30 år 

sedan och har spritt sig till i stort sett samtliga bikolonier. 

2. De får inte i sig ordentlig föda 

Bin behöver få i sig en varierad kost, vilket blir svårare att hitta på landet där 

stora markområden odlas med samma typ av grödor. 

3. Bekämpningsmedel dödar bina 

Forskare har kommit fram till att neonikotinoider och andra bekämpningsmedel 

(pesticider) som används inom jordbruket gör bin desorienterade och svaga och 

leder till att många bin dör. 

4. Klimatförändringar är en utmaning 

Ny forskning visar också att klimatförändringar ligger bakom bidöden. Kalla 

vintrar dödar upp till 40 procent av bina i en koloni på vissa ställen. 

Men det är främst kombinationen av de fyra bakomliggande faktorerna som 

forskarna anser är orsaken till den ökande dödligheten. 

KÄLLA: https://illvet.se/djur/insekter/fyra-skal-till-varfor-bin-dor 

 

  

https://www.usda.gov/media/press-releases/2013/05/02/usda-and-epa-release-new-report-honey-bee-health
https://www.usda.gov/media/press-releases/2013/05/02/usda-and-epa-release-new-report-honey-bee-health
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/Bees/bees3.php
https://illvet.se/djur/insekter/fyra-skal-till-varfor-bin-dor


10 intressanta fakta om biet 

 

1. Honungsbiet är en av mycket få insekter som hålls som husdjur av 

människan 

 

2. Ett bi kan flyga 2-3 kilometer från sin bikupa för att hämta mat, och hitta 

hem igen. 

 

3. Drottningen kan lägga 2 000 ägg om dagen under sommaren 

 

4. Alla bina i bikupan har samma mamma, men kan ha olika pappor. 
 

5. Om ett arbetsbi får riktigt mycket mat när den är en liten larv blir den en 

drottning. 
 

6. Drönaren lever bara fram till dess att han parar sig med drottningen. Och 

har han inte hittat en drottning att para sig med kastar arbetsbina ur 

honom ur kupan på hösten, så på vintern finns det bara tjejer i kupan. 
 

7. Arbetsbina dansar för att berätta var man hittar nektar och pollen. 
 

8. För att få ihop nektar till ett kilo honung måste bina besöka 6 till 8 

miljoner blommor.  

 

9. Biet besöker ca 2,5 blomhuvud per minut 

 

10.  Bina är blomtrogna och håller sig gärna till en sorts växt när de samlar 

nektar och pollen. När de väl hittat en växt som blommar stannar de 

gärna kvar där tills området är uttömt. 

  

 

 

KÄLLA: https://www.bondeniskolan.se/djur1/honungsbi/ och 

http://www.svenskraps.se/kunskap/pdf/00696.pdf 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Husdjur
https://www.bondeniskolan.se/djur1/honungsbi/
http://www.svenskraps.se/kunskap/pdf/00696.pdf


Ballonger är den värsta plasten för havsfåglar 

 
Nedskräpning på strand.  

 

I en ny studie som publicerats i Scientific Reports har 1733 döda havsfåglar 

studerats. De australiska forskarna upptäckte att ballonger är den plast 

som dödat flest av dem. 

Det var 32 gånger större sannolikhet att fåglarna dött av en ballong än av hård 

plast. Det visar studien som gått igenom 1733 döda havsfåglar av 51 arter. En 

tredjedel av dem hade ätit skräp. De kom också fram till att en enda bit plast 

hade en 20-procentig risk att döda fågeln och att nio föremål ökade risken till 50 

procent. 

Även om mjuk plast bara stod för 5 procent av föremålen som hittades i 

fåglarna så stod den för 40 procent av alla dödsfall. Detta eftersom den 

vanligaste plastrelaterade dödsorsaken är blockering av mag- och tarmkanalen. 

Doktoranden Lauren Roman ledde studien och berättar att liknande forskning på 

havssköldpaddor har också visat att mjuk plast är farligare än hård plast. 

– Även om hård plast är mindre dödlig så orsakade den mer än hälften av alla 

dödsfall i vår studie. Bevisen är tydliga. Om vi vill stoppa havsfåglar från att dö 

av att svälja plast så måste vi minska eller ta bort den marina nedskräpningen, 

speciellt ballonger, säger hon till Science Daily. 

KÄLLA: https://www.natursidan.se/nyheter/ballonger-ar-den-varsta-plasten-for-havsfaglar/ 

https://www.natursidan.se/nyheter/ballonger-ar-den-varsta-plasten-for-havsfaglar/
https://www.natursidan.se/wp-content/uploads/2019/03/1200px-Beach_strewn_with_plastic_debris_8080500982.jpg


 
Albatrossen har ett välutvecklat luktsinne 

Därför äter havsfåglar plast 

Haven är fulla av plastskräp, som hamnar i magarna hos många havsfåglar. 

Forskare vid University of California Davis har nu hittat en förklaring till varför 

fåglarna får i sig plast när de letar mat. 

Forskarna har studerat havsfåglar inom ordningen stormfåglar – som innefattar 

bland annat albatrosser och liror. De har ett välutvecklat luktsinne och följer 

ofta speciella doftspår när de letar mat. Lukten från dimetylsulfid, DMS, är ett 

exempel. Den utsöndras av alger när de blir betade av djurplankton, exempelvis 

krill. Stormfåglar äter inte alger, men många stormfåglar äter gärna krill. Därför 

förknippar de DMS med mat. 

De amerikanska forskarna har visat att plastskräp i haven också utsöndrar lukten 

av DMS. Det beror på att det växer alger på plastskräpet i haven. Stormfåglar 

som följer doften av DMS när de letar mat löper därför sex gånger större risk att 

få i sig plastskräp än arter som inte följer detta doftspår, enligt forskarnas 

beräkningar, som har publicerats i Science. 

 

KÄLLA: https://fof.se/tidning/2017/1/artikel/darfor-ater-havsfaglar-plast 

 

 

 

 

https://fof.se/tidning/2017/1/artikel/darfor-ater-havsfaglar-plast


Plast gör havsfåglar till levande soptunnor  

 
Plastavfall finns i magen på 90 procent av jordens havsfåglar. Det blir värre i takt med vår 

ökade plastproduktion – och förorening av oceanerna.  

Nya undersökningar visar att varenda havsfågel år 2050 kommer att äta plastavfall. 

Den australiske forskaren Chris Wilcox chockas av de siffror som han och hans kollegor kom 

fram till. Enligt dem finns det en direkt koppling mellan den ökade plastproduktionen och 

mängden avfall i fåglarnas magar. 

Den globala plastproduktionen fördubblas vart elfte. år. Mellan 1960 och 1980 ökade antalet 

förstoppade fåglar på grund av plast från 5 till 80 procent. I dag är det 90 procent, och år 

2050 kommer i stort sett alla havsfåglar att flaxa runt som levande soptunnor. 

Värst ser det ut för havsfåglar i de södra delarna av Atlanten, Stilla havet och Indiska 

oceanen, där plastavfall förekommer i enorma mängder. 

Plast kan utrota havsfåglarna 

I synnerhet albatrosser är utsatta, eftersom de fiskar genom att skumma havsytan med 

näbben. På så sätt får de även upp plastavfall. Arter som liror och stormfåglar generellt i de 

södra delarna av världshaven har också visat sig svälja stora mängder plast. 

Maginnehållet hos de olyckliga fåglarna avslöjar plast i form av påsar, kapsyler, syntetiska 

tygfibrer och pyttesmå, odefinierbara bitar. 

Vassa plastbitar utgör en särskild fara, eftersom de lätt kan sticka hål på fåglarnas inre organ. 

Vissa fåglar får i sig så mycket plast att det inte finns utrymme för någon föda i magen. 

Nya data visar en 67-procentig nedgång i havsfåglarnas antal globalt mellan 1950 och 2010. 

"Enkelt uttryckt håller havsfåglarna på att dö ut. Kanske inte i morgon, men bestånden 

befinner sig i fritt fall. Och plast är en av orsakerna”, säger Chris Wilcox. 

 

KÄLLA: https://natgeo.se/natur/miljo/plast-gor-havsfaglar-till-levande-soptunnor 

https://natgeo.se/natur/miljo/plast-gor-havsfaglar-till-levande-soptunnor


7 intressanta fakta om havsfåglar 

 

1. Av 10 000 fågelarter är ca 300 havsfåglar 

 

2. Havsfåglar lever längre, blir könsmogna senare, får färre ungar och tar 

även hand om sina ungar längre i jämförelse med andra grupper av fåglar 

 

3. Fågelspillningen har en påtaglig effekt på miljön nära fåglarnas kolonier. 

Den gynnar växtligheten på öar och andra områden längs kusterna, och 

tillför stora mängder näring till de kringliggande haven. 

 

4. Albatrossen är världens största flygande fågel med ett vingspann på 3 m. 

 

5. Albatrossen syns framför allt på södra halvklotet. Den kan flyga 12 000 

km utan att behöva landa. Däremot vilar albatrossen ofta i luften och kan 

till och med sova medan den flyger. 

 

6. Sottärnan är en havsfågel som kan tillbringa flera år till havs utan att 

återvända till torra land. 

 

7. Fiskeredskapen är dödsfällor för många fåglar som fastnar på krokar eller 

drunknar i näten. 
 

 

 

 

KÄLLOR: 

http://undulatsidorna.se/blog/fakta-om-albatrosser/ 

https://www.kuriren.nu/nyheter/havsfaglarna-godslar-haven-nm4747520.aspx 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Havsf%C3%A5glar 

http://www.ungafakta.se/varldshaven/livet/faglar/seglarfaglar/ 

https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/ny-studie-v%C3%A4rldens-havsf%C3%A5glar-

i-fritt-fall-1.117378 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sott%C3%A4rna
http://undulatsidorna.se/blog/fakta-om-albatrosser/
https://www.kuriren.nu/nyheter/havsfaglarna-godslar-haven-nm4747520.aspx
https://sv.wikipedia.org/wiki/Havsf%C3%A5glar
http://www.ungafakta.se/varldshaven/livet/faglar/seglarfaglar/
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/ny-studie-v%C3%A4rldens-havsf%C3%A5glar-i-fritt-fall-1.117378
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/ny-studie-v%C3%A4rldens-havsf%C3%A5glar-i-fritt-fall-1.117378


 

 
 

Hot mot havssköldpaddor 

Alla arter av havssköldpaddor är utrotningshotade. Detta beror främst på 

människan.  

I en del länder är havssköldpaddan en delikatess som jagas och i andra länder 

säljs sköldarna eller äggen som souvenirer till turister.  

Stark belysning från strandnära bebyggelse kan också få de nykläckta 

sköldpaddorna att vandra mot denna istället för ner till vattnet. Vid turisttäta 

områden finns det också risk för att ägg som ligger nedgrävda på stranden 

trampas sönder och att människan ockuperar de platser där havssköldpaddan ska 

lägga sina ägg, innan det har skett och därmed förhindra arten att fortplanta sig.  

En annan hotbild är plastpåsar som flyter ut till havs. Havssköldpaddan 

förväxlar lätt dessa med sin naturliga föda, maneter. Plasten kan fastna i 

sköldpaddans matspjälkningskanal och göra att den svälter ihjäl. 

Havssköldpaddor kan också fastna i fiskeredskap eller blir påkörda av 

motorbåtar.  

 

KÄLLA: Wikipedia 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Utrotningshotad


Havssköldpaddans fortplantning är i fara 

I våra allt varmare hav kämpar hungrande havssköldpaddor för att 

komma loss från plastskräp och drivande fiskenät.   

Havssköldpaddans reproduktion är långsam och lättstörd. Det tar mellan 10-

30 år innan den är könsmogen, beroende på art, och äggen läggs ofta på den 

strand där havssköldpaddan själv kläcktes. 

Här spelar klimatförändringarna en obehaglig roll. Vilket kön havssköldpaddans 

ungar får beror nämligen på temperaturen i marken där de kläcks. Ju varmare 

klimat desto fler honor. De populationer där balansen mellan hanar och honor 

rubbas riskerar att dö ut. Det händer redan nu i Australien. 

Havssköldpaddorna hittar sin föda i korallrev och sjögräsängar – miljöer som 

påverkas kraftigt av klimatförändringar och miljöförstörelse. Många 

havssköldpaddor fastnar i nät avsedda för fisk, drabbas av tjuvjakt och trängs 

undan av exempelvis hotellbyggen på deras stränder. 

De hotas även av oljeutsläpp och nedskräpade hav. Kringflytande plastpåsar ser 

ut som maneter och slukas av havssköldpaddan. Plasten fastnar i 

matspjälkningsorganen och de svälter ihjäl. 

WWF hjälper havssköldpaddan 

WWF arbetar bland annat för reglering av turism och infrastruktur för att 

skydda havssköldpaddorna.  

Andra åtgärder är uppfödning av sköldpaddsungar och skydd av äggen och de 

kläckta ungarna när de sedan tar sig ut i havet.  

Vi arbetar också för att skapa marina reservat, stoppa illegal handel med hotade 

arter, minska plastskräpet och att färre sköldpaddor ska dö i nät och fisketrålar. 

  

KÄLLA: https://www.wwf.se/stoppa-utrotningen/klimat-och-fororeningar/ 

  

https://www.wwf.se/stoppa-utrotningen/klimat-och-fororeningar/


 

Sju arter i världen  

Det finns många hot mot havssköldpaddorna och alla sju arter är hotade. De 

senaste 30 åren uppskattas antalet havslädersköldpaddor i östra Stilla havet ha 

minskat med 90 procent.  

Ett av de största hoten mot havssköldpaddorna är den engångsplast som dumpas 

i haven. Varje år hamnar mellan fem och tretton miljoner ton plast i våra 

oceaner – mängderna ökar hela tiden. Plasten liknar maneter som är en vanlig 

föda för havssköldpaddorna och när sköldpaddorna äter plasten av misstag 

blockeras deras tarmar och ofta dör de en långsam och plågsam svältdöd.  

Enligt en världsomspännande studie som leds av forskare från Exeter University 

dödas minst ett tusen havssköldpaddor av plastskräpet i haven varje år. ”Den 

siffran är troligen en grov underskattning”, skriver forskarna i studien som kom 

2017. 

Det är också vanligt att havssköldpaddorna fastnar i övergivna fiskenät, så 

kallade spöknät, av nylon, polyetylen eller polypropylen. Det kan leda till att 

sköldpaddorna kvävs eller får fenorna avskurna när de försöker kämpa sig loss. 

Havssköldpaddorna är viktiga djur i det marina ekosystemet. De håller bland 

annat korallreven och sjögräsbäddarna fria från mikroorganismer och svamp 

genom att beta av dem, något som i sin tur gynnar flera fiskarters tillväxt. När 

havssköldpaddorna lägger ägg i stranddynerna bidrar de till att växtligheten där 

får ny näring. Äggen utsöndrar gynnsamma små mängder kväve, fosfor och 

kalium. 

KÄLLA: http://www.sverigesnatur.org/natur/plastskrap-hotar-havsskoldpaddan/ 

 

http://www.sverigesnatur.org/natur/plastskrap-hotar-havsskoldpaddan/


10 intressanta fakta om havssköldpaddan 

1. Det finns sju olika arter av Havssköldpaddor.  

 

2. Havssköldpaddor kan hittas över hela världen men finns inte i 

polarområdena där det är alltför kallt. 

 

3. Havssköldpaddor har funnits i över 100 miljoner år. 

 

4. Till skillnad från andra sköldpaddor kan havssköldpaddan inte dra upp 

sina ben och huvudet i sitt skyddande skal eller karpacen. 

 

5. Havssköldpaddor kan leva mer än 150 år. 

 

6. Hanarna lämnar aldrig havet, och honorna kommer bara upp på land för 

att lägga ägg. 

 

7. Sköldpaddsäggen kläcks vanligen nattetid. Trots att det då är nästan 
beckmörkt lyckas ungarna lokalisera havet och kryper raka vägen ner till 
vattenbrynet för att sedan sköljas ut med vågorna. 
 

8. Havssköldpaddor har ett välutvecklat sinne för orientering. Vågor, ljus 

och magnetiska fält används för att vägleda sköldpaddorna under de 

första stegen ner till vattenbrynet och vid deras långa vandringar över 

oceanerna.  

 

9. Havssköldpaddan hotas av människan genom miljöförstöring, 

föroreningar och olaglig jakt. För att havssköldpaddorna ska ha en 

framtid måste vi sluta slänga skräp i naturen, dra ner på engångsplasten 

och arbeta för att minska klimatförändringarna. 

 

10.  För att rädda havssköldpaddor arbetar WWF bland annat med att 

skydda viktiga stränder där honorna lägger sina ägg, samt att försöka 

stoppa arthandeln med havssköldpaddor. 

 

KÄLLA: https://pt.minibladet.se/2017/09/27/fler-havsskoldpaddor-i-haven/ 

https://www.svt.se/mixat/artikel/17322134 

http://www.sköldpaddor.se/havsskoldpaddor/ 

https://pt.minibladet.se/2017/09/27/fler-havsskoldpaddor-i-haven/
https://www.svt.se/mixat/artikel/17322134
http://www.sköldpaddor.se/havsskoldpaddor/


 


