
Afsnit #7

Dyrenes hemmelige mor
ONSDAG DEN 9. DECEMBER

 I dag undersøger Mille en grønlandsk myte, der kaldes “Havets Moder”. Den handler om en kvinde, 

som passer på dyrene og havet. Ifølge myten skal jægeren respektere land og vand ved kun at 

fange det, han har brug for. Overholdes reglerne, giver Havets Moder jægeren en god jagtsæson.   
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Hvilke dyr hjælper Havets Moder?

Hvem kender du, der passer på dyrene og 
havet?

Hvad bruger du fra naturen?

Kender du til fortællinger, der er inspireret 
af naturen?

Hvorfor er det vigtigt, at vi ikke misbruger 
naturen?

Tror du, at åndemaneren er i gang med at 
besøge Havets Moder lige nu? 
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til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Lav sammen en papfigur 
af Havets Moder 

I skal bruge: Et stort stykke pap, saks, lim, blyanter/tusser og garn. 

Lav sammen i klassen en papfigur af Havets Moder.

Klip en masse lange stykker garn.

Sæt garnet fast på Havets Moders hoved, enten med lim eller ved hjælp af huller i pappet.

Hæng figuren op i klassen.

Opgave
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Når vi ikke passer på naturen, ender det med, at vi overforbruger 

Jordens ressourcer. Det har konsekvenser for de store økosystemer, 

der forsyner os mennesker med vand, mad og ren luft. Økosystemerne 

er afgørende for, at vi mennesker kan leve på jorden.  

Skovene dækker 30 procent af Jordens overflade. Skoven er levesteder 
for millioner af dyrearter og producerer ren luft og vand. 

ԏԅِڂǵɿڂΞ́̿ɟ͝ڂ˅́ͮ͝ kommer fra planter, og vi er afhængige af 
landbruget, som en økonomisk ressource.

Tørke og ørkendannelse tiltager. Hvert år går 12 millioner hektar skov 
tabt. Det påvirker fattige samfund over hele verden. 

ƣɎڂǵɿڂɎɟڂԏձԉԅԅڂɎΰ̿ɟ̿ǵɂɟ հ̿ڂΞʡڂ˅ɟ˱Ɏɟ հ̿ڂɟ̿ڂԏ̵́̿ڂɂɟ˱ͮڂͽɎɎ̄Ɏɟհڂ˪ɟ˱͝ڂԇԇڂ
procent er i fare for at uddø.

Mere end tre milliarder menneskers levebrød er afhængige af 
biodiversiteten i hav- og kystområderne. Derfor er overfiskeri et stort 
problem. 

Havet dækker 70% af Jordens overflade. Kun 3,4% af havet er 
beskyttede områder.

Havet regulerer vores klima, producerer halvdelen af den ilt, vi 
indånder, og er med til at skabe regn og ferskvand.

Bæredygtig forvaltning af skove og et stop for afskovning er 
nødvendige tiltag for at bremse klimaforandringerne. 

Fakta

Verdensmål:

om at bevare livet i 
havet og på land
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