
Kapitel 5Mad fra Havet
Muslinger, tang og østers – havets rockstjerner

OPGAVE
Hvad betyder trofiske niveauer?

OPGAVE
Hvor mange muslinger blev der fisket sidste år i Danmark? Hvor stor en andel blev
eksporteret?

OPGAVE
Læs materialet ”Blåmuslingen – en bæredygtig mulitikunstner”
https://www.madfrahavet.dk/media/5k4im0ej/bl%C3%A5muslingen-en-
b%C3%A6redygtig-multikunstner.pdf – her møder i havbiologen Maren og kokken
Mikkel der fortæller hvorfor blåmuslingen er så fantastisk og hvad den bl.a. kan
bruges til. 

OPGAVE
Hvad er fordelene ved linemuslinger fremfor fiskeri? Hvad er udfordringerne? Lav
evt. en vejledning til dyrkning af blåmuslinger. 
OPGAVE: Hvorfor er blåmuslingen et godt link til at fjerne næringsstoffer fra vandet
og føre dem tilbage til land? Hvordan kan det evt. være med til at mindske
iltsvind?

OPGAVE
Findes der østers-turisme/safari i jeres område? Hvor er den nærmeste østerstur,
som I kunne tage på? Bør man spise østers og muslinger, som man selv har
samlet, hele året? Hvorfor/hvorfor ikke?

OPGAVE
Tegn fotosyntesen. Hvad er det, der skal til, for at planter/alger kan lave
fotosyntese?

OPGAVE 
Kunne du finde på at spise tang? Hvorfor/hvorfor ikke?

OPGAVE 
Kan man bruge tang til andet end at spise, eller som fortykningsmiddel?

Opgaver
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OPGAVE
Disseker en Blåmusling: 
https://undervisning.wwf.dk/disseker-et-dyr

OPGAVE
Tag ud og mål saltholdighed, næringsstoffer, temperatur, lysforhold og
iltkoncentration i et hav nær jer. Se teori og øvelsesvejledninger her:
https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/den-sidste-
fisk/oekologisk-sammenhaeng/fysiske-og-kemiske-forhold. 
I kan sammenligne jeres resultater med databasen på Havet i skolen
(https://havetiskolen.dk/map), hvor I også kan tilføje egne data, hvis I følger
protokollerne, som findes under kortet.

OPGAVE
Tag på stranden og find forskellige arter af tang. Tag noget med tilbage og brug i
madkundskab eller design. Husk at høste tangen skånsomt så den blivende tang
kan danne ny vækst. Dette gøres ved at klippe de yderste dele af, hvilket også er
de mest friske og delikate at nyde.
Se eksempel på brug af tang i madkundskab her:
https://www.naturfagskonsulenten.dk/_files/ugd/cfceb0_db7bc981f74e4441847d
3852a69c4616.pdf
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