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Biologisk mångfald
Biologisk mångfald betyder att det finns många 
olika typer av samma sorts djur och växter. Det 
finns till exempel många olika sorters krabbor 
eller fiskar på en och samma plats. Djur och 
växter bildar tillsammans ett ekosystem, där 
alla behövs. Vissa är till exempel mat, andra 
är skydd, medan vissa tar hand om det som är 
dött.

Biologisk mångfald behövs för att ekosystemen 
ska fungera. Tar man bort en sorts djur eller 
växt kan det få stora konsekvenser. Vi vet inte 
riktigt hur allt hänger ihop, därför måste vi 
vara försiktiga och inte skada naturliga miljöer.

I Västerhavets ekosystem ingår växter 
som alger, växtplankton och ålgräs. 
De kallas för producenter för de 
producerar organisk materia med hjälp 
av solenergi.

Konsumenterna är sådana djur som 
äter växter och andra djur. Det är till 
exempel djurplankton, torsk, säl, val 
och haj. 

I havets ekosystem finns också 
nedbrytare, som snäckor, krabbor och 
sjöstjärnor. De bryter ner organisk 
materia, såsom döda djur. På det sättet 
kan nya levande organismer skapas. 

Torsk Gråsälar

Växtplankton Brunalger

Krabba Sjöstjärna
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Västerhavets miljöproblem
Ett stort problem i Västerhavet är överfiske. Det är när man fiskat för många av en 
sorts fisk. Torsken är en populär matfisk som håller på att försvinna. Det är en stor 
rovfisk, som äter andra fiskar. När stora rovfiskar försvinner blir det för många av 
vissa små fiskar. Tyvärr så äter vi inte gärna dessa fiskar. 

Övergödning är ett annat problem, även om situationen har blivit bättre i 
Västerhavet. Det händer när det kommer ut för mycket näring i havet, ofta i form av 
utsläpp från avlopp, och konstgödsel från jordbruk. Det gör att det blir för mycket 
alger och andra växter eftersom de får så mycket näring. När de dör behövs mycket 
syre för att bryta ner dem. Det orsakar syrebrist, vilket påverkar hela ekosystemet.

Människan har skapat andra miljöproblem i Västerhavet:

• När man bygger nya bryggor och hamnar stör man ofta djurlivet. Till exempel 
skadas sjögräs, som många fiskyngel bor i.

• Miljögifter som finns i utsläpp från industri och båtar. 

• Färg som används på båtar är giftiga för levande organismer eftersom den ser till 
att ingenting kan växa på båten.

Källa WWF. https://www.wwf.se/hav-och-fiske/ostersjon/overgodning-och-algblomning/ 
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Naturens bidrag till människan

Naturen ger oss människor många olika saker som vi inte kan leva utan.

• Materiella saker behöver vi för att äta, bygga hus och andra skydd, sy kläder, mm. 
I Västerhavet finns det många olika sorters matfisk, alger, skaldjur som kräftor, 
räkor och hummer som vi kan äta. Vi kallar mat som kommer från havet och 
sjöar för sjömat. Havet är också viktig för handel med andra länder. Innan flyg-
planen fanns skedde all handel med andra kontinenter med skepp. Båttransporter 
används fortfarande, och har ett mindre klimatavtryck än dagens flyg.

• Immateriella saker kan vi inte hålla i handen. Det är saker vi känner och upplever. 
Naturen får oss att må bra, den är viktig för vår kultur eller religion, den skapar 
vår identitet. Just havet är viktigt för många. Många älskar att bada eller bara vara 
vid havet. Andra gillar att segla eller fiska. 

• Naturen reglerar sig själv. Naturliga process renar luften och vattnet, skapar 
ny jord, reglerar klimatet, skapar nya växter och djur. I Västerhavet finns det 
musslor, som renar vattnet från övergödning och vissa gifter. Havet hjälper också 
till att ta upp värme och koldioxid, vilket bromsar klimatförändringar. 

Naturens bidrag till människan
- En utvidgning av begreppet ekosystemtjänster

Materiella bidrag
Mat och färsk vatten

Energi 

Råvaror 

Genetiska och 

medicinska resurser 

Immateriella bidrag
Inspiration och kunskap

Fysiska upplevelser

Psykologiska upplevelser

Identitetsskapande

Källa: Diaz, S., et al. (2018). Assessing nature’s contributions to people. Science, 359, 270–272

Bildning, skydd och underhåll av 

livsmiljöer

Pollinering och fröspridning

Klimatreglering

Rening av luftkvalitet

Vattenreglering

Bildning, skydd och rening av 

mark och sediment

Vattenrening och avfallshantering

Dämpning av extrema händelser

Naturmiljön
påverkar vår 

kultur och vår 
syn på 

naturen

Materiella 
bidrag

Reglerande 
bidrag

Immateriella 
bidrag

Reglerande bidrag
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Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi handlar om att använda våra resurser på bästa sätt genom att 
material och andra resurser cirkulerar så länge som möjligt i stället för att bli till 
avfall. Det finns två kretslopp, ett där allt levande ingår, och ett för saker människan 
har skapat, men också metaller och naturliga saker som inte försvinner av sig självt. 

Biologiska kretsloppet

I det biologiska kretsloppet finns inget avfall utan 
restprodukter. Restprodukter är inte viktiga för den som 
skapade dem och är på det sättet ett avfall. De är däremot 
viktiga för andra djur och växter som använder dem som 
resurs. 

Vi använder det biologiska kretsloppet när vi odlar mat och 
vi har börjat bli bättre på att skapa nya kläder med hjälp av 
material från gamla kläder. Matsvinn är däremot ett stort 
problem. Vi slänger ca en tredjedel av all mat vi producerar, 
mat som vi eller någon annan annars hade kunnat äta.

Tekniska kretsloppet

Det tekniska kretsloppet är något som människan behöver 
skapa för att bättre kunna ta vara på mineraler, metaller och 
saker som hon själv har skapat. 

Sotenäs kommun har den enda marina återvinnings-
centralen i Sverige. Där samlar man in och sorterar skräp 
som kommer från havet. Där försöker man också hitta 
effektiva sätt att återvinna plasten från havet. Marin plast är 
svårare att återvinna för det finns salt, smuts och organisk 
materia på den. Det kan då behövas mycket jobb och energi 
för återvinning. Det bästa är att inte skapa marint skräp!
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Övningar
Förstår du de understrukna orden? Slå upp de du inte förstår i en ordbok!

Faktafrågor

• Vad är biologisk mångfald? 

• Vad är ett ekosystem?

• Vad får människan från naturen? 

• Vad är sjömat?

• Vad är cirkulär ekonomi?

Diskussionsfrågor i grupper eller helklass

• Är det viktigt att bevara havet? Varför/varför inte?

• Är sjömat viktigt för människan? Varför/varför inte?

• Tänker ni på att sjömaten ni köper är hållbar? Varför/varför inte?

• Vilka utmaningar har ni kring havet i ert hemland (om ni har kust, annars: vari-
från importerar ni fisk?)

• Ta reda på hur man jobbar med mål 14 i ditt hemland

Skrivuppgift

1. Skriv en insändare på temat ”Bevara havet”

2. Skriv ett medborgarförslag kopplat till havet


