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Översikt



• Idag ska vi lära oss hur vi kan 
hjälpa några av våra vänner som 
lever i haven. 

• Du kommer att lära dig att några 
saker vi använder varje dag 
faktiskt skadar dem.

• Och vi kommer att lära oss hur vi 
kan hjälpa våra vänner att leva 
längre så att du en dag kan åka 
och träffa dem i deras hem… 
Havet! 

Välkommen



Vilka är vi?

• Jag heter Annika Thomson.

• Jag är växte upp på västkusten i Sverige 
och har seglat och dykt nästan hela mitt 
liv. 

• Jag flyttade till Australien 2003 där jag 
mötte min man, Ian, som startade  Ocean 
Crusaders för att han älskar haven och 
våra vänner som bor i det. Vi jobbar med 
segling och dykning.

• Att se våra vänner i havet ta skada gör 
oss välding ledsna, så vi bestämde oss för 
att göra något åt det.

• Nu vill jag att ni ska hjälpa oss!



Varför startade vi Ocean Crusaders?

Vi brukade köra stora segel och dykbåtar på 

stora barriärrevet i Australien och jobba som 

dykinstruktörer där. 

Efter att ha sett mycket skräp flyta omkring 

och ligga på stränderna, började vi städa upp. 

Vi hittade massor med plast som du kan se på 

fotot. Vi hittade allt möjligt som plastgafflar 

sugrör, plastflaskor, gamla ballonger och till 

och med en stor blå tunna…  

Som ni ser hittade vi också ibland döda 

sköldpaddor och andra djur, vilket gör oss 

mycket ledsna. Denna sköldpadda dog av en 

plastpåse i magen.

Så vi bestämde oss för att fösöka göra något. 



Nu ska du få möta några av våra vänner!

Ni vet säkert vem det här är!             

Ja det är NEMO.

Han är en  anemonfisk. Han lever i anemonen ni ser här. 

De lever faktiskt i ett förhållande med 

varandra. De ser till att skydda 

varandra för faror, så att de båda kan 

vara trygga.  

Nemo skyddar anemonen från andra 

fiskar som vill äta den genom att 

simma ut och attackera andra fiskar 

som kommer nära. 

Och anemonen skyddar Nemo med 

sina brännande tentakler som skadar 

andra fiskar men som Nemo är immun 

mot. 



Napoleonfisk

Det här är en av mina bästa vänner I 

Australien! Han heter Elvis.

Han är en Napoleonfisk.

Han är ungefär 1.5m lång nästan lika 

stor som ni.  

Han har stora läppar som är bra för att 

ge stora blöta pussar med. Alltid när 

jag dyker i hans vik ger jag honom en 

stor puss på munnen. Han älskar det!

Han är verkligen vänlig och tycker om 

att få uppmärksamhet av oss dykare. 

Men han älskar sin flickvän Prisilla.



Sälar

Sälar finns överallt i Sverige. De gillar att sola sig på klippor bredvid vattnet. En 

säl kan väga upp till 300 kg och behöver äta upp till 5 kg mat per dag. De äter 

allt från små krill till stora humrar och mycket fisk…

Ibland när jag dyker kommer dom 

och simmar med mig en liten stund. 

Sälar är mycket nyfikna, speciellt 

kutarna (sälens barn).

Tyvärr finns det en stor risk för dem 

att trassla in sig i plast som flyter 

runt, eller i nät. Då finns det en risk 

att de drunknar.  



Valar

Vet du vilken sorts val det här är?

Jo, det är en knölval. De lever över 
hela världen och kan simma 25 000 
km varje år.

De spenderar somrarna vid syd
och nordpolen. Sedan simmar dom 
till varmare vatten närmare 
ekvatorn på vintern, där de föder 
sina ungar och fortplantar sig.

De kan bli  1216 m när dom är 
fullvuxna, även om de bara äter 
dom minsta djuren i havet, 
plankton. 



Hajar

Vem är rädd för hajar?

Jag ska berätta för er att hajar faktiskt är våra vänner och vi måste skydda 
dem. Hajar har levt 450 miljoner år på jorden. De är kungar o drottningar i 
havet. Vi människor är de enda som skadar dem och om vi utrotar dem blir 
det stor obalans i haven och vi får svårt att leva. 



Sköldpaddan Timmy 

Sköldpaddan Timmy är vår bästa vän. Det bästa jag vet är när jag dyker och 
han kommer över och simmar med mig. Sköldpaddor kan bli 200 år gamla. 

Men sorgligt nog kan de dö 
väldigt lätt av saker vi människor 
gör med haven. 

Dom äter till exempel av misstag 
plastpåsar som de tror är deras 
favoritföda, maneter.  De kan 
fastna i fiskenät och drunkna.

Nu när du har mött våra vänner i 
havet ber vi dig hjälpa oss att 
rädda dom. Jag ska tala om hur 
du kan enkelt göra det senare. 



Vår segling genom Världshaven

I augusti 2015 satte vi segel från Kroatien 
för att segla över haven hem till Australien.  

Vi gör detta för att väcka uppmärksamhet i 
världen vilken stor påverkan plastpåsar och 
annan plast har på våran miljö.  

Vi besöker skolor och små byar på öar ute i 
haven för att utbilda dom och också se hur 
plasten påverkar deras vardag.

Varje dag vi seglar ser vi små plastbitar 
guppa förbi våran båt.



Vill ni hjälpa oss?

Här ser ni skolbarn i Australien som lyssnar 
till samma lektion som ni gör just nu.

Det är viktigt att vi alla gör vår del till att 
hjälpa våra vänner i havet. Och ni kan gå 
hem och tala med era föräldar och vänner 
hur dom också kan hjälpa till. 

VI BEHÖVER ER HJÄLP!

VILL NI HJÄLPA OSS?

Ok låt oss se vad vi kan göra



• Flaskan du dricker ditt vatten eller sockedricka ur är 
gjord av plast.

• Ditt pennskrin är kanske gjort av plast?

• Plastpåsar finns överallt.

• Titta er omkring och ni ser att plast finns överallt och 
det är skadligt för våra hav och det skadar djuren 
som lever i dom. 

• Det är ett stort problem att djuren äter plastpåsar 
eller fastnar i nät och rep som kan leda till deras död.  

Plast finns överallt! 



Lite statistik

I världen används cirka 500 billioner plastpåsar om året.

Det är 500 000 000 000 st

Det är 150 påsar per person per år.

Om vi sätter ihop dem når dom runt jorden

4 200 gånger!



Plast är farligt

•100,000 havsdjur dör varje år av plast som kväver 

dom. Detta är våra vänner Sköldpaddan Timmy, 

hajen, valen och sälen.

•1 million sjöfåglar dör också av samma sak. 

•2.8 miljon ton plast kommer in i haven varje år.

•Det är som att hälla i 5 badkar fulla av plast på 

västkusten varje timma. Eller 300 000 påsar i 

minuten över hela jorden. 

•Och plast tar över 1 000 år att bryta ner.



Plast i våra vatten

•Det sägs att det fins 46 000 

bitar av plast i varje kubikmeter  

hav.

•Tänk om det fanns 46 000 bitar 

plast i er lekplats, det hade inte 

varit så kul eller hur? 

•Men så ser det ut i haven. 

Hawaii har 6 gånger mer plast än 

plankton i sina hav. 

Det är mycket plast! Vattenprov från havet som visar små plastbitar.



Hur hammnar det i vattnet?

Alla mina sopor går till tippen, hur 

hamnar det i vattnet?   



Lätt som en fjäder

Plastpåsar väger så lite att dom lätt flyger iväg med vinden.



Väg och avlopp

Från våra vägar och brunnar……….



Vidare till havet

Så småningom hamnar det i våra hav…



Det hamnar inte bara i våra hav...



Det här är inte svankärlek



Rådjur som fastnat i plastpåsar



Rengnrock kanske?



Lätt för djuren att ta fel.

Ser ni likheten mellan en plastpåse och manet?



Vilken bild tror du är en plastpåse?

Lätt att ta fel. Plasten dödar 

också revet som inte får någon 

näring under den.



Delfinmat….

Delfiner och tumlare har hittats med upp till 300 g plast i magen. 

Det är lika mycket som en plastpåse full med plast!   



Godis för sköldpaddor… 

Sköldpaddor älskar att äta maneter. Lika mycket som ni säkert älskar att äta 

godis. Och stackars liten ser inte skillnaden på den dödliga påsen och 

maneten… Timmy tror han ska få godis….



Fastna i nät

I havet fins det många spöknät (nät som flyter fria) som fångar 

djur som kan drunkna eller bli strypta.            



Tur i oturen…..

Denna 160 år gamla sköldpadda hittades I sista sekund… Hjälparbetare 

lyckades få bort plasten innan han kvävdes till döts. 



Vill du simma här?



Vad kan vi göra?

Nu vet vi problemet, vad kan vi göra?

Att inte använda plastpåsen från 

början är bäst

Om vi inte använder så mycket plast, gör vi inte 

så mycket skräp som vi måste ta hand om.  

Om vi inte stökar ner behöver vi inte städa upp!



Reducera, Återanvänd, Återvinn

• Reducera hur mycket plast du 
andvänder använd mindre!

• Återanvänd så mycket du kan! 

• Och när du är klar med 
plastföremålet lämna det till 
återvinning om du kan!



Reducera

• Använd dina egna kassar när 
ni går och handlar.

• Om varje familj använder 1 
plastpåse mindre varje vecka, 
blir det totalt 80,5 miljard 
mindre i världen  varje år. 

• Nästa gång du är i affären säg 
NEJ till plastpåsen.

• Lär dina vänner att säga nej 
också.



Återandvänd

• Om du måste använda en 
plastpåse, försök att 
återanvända den så mycket du 
kan. Till exempel som 
skräppåse.

• Var kreativ, kanske du kan 
göra ett hopprep, vindspel 
eller något annat fint.

• Vi gjorde flottar av gamla 
plastflaskor, som vi sedan 
hade paddeltävlingar med. 



Återvinn

• Men till slut är det bäst att 
återvinna plasten.

• I Sverige har vi bra 
återvinningscentraler, så se till 
att plasten kommer till rätt 
ställe.  

• Idag finns det mycket som görs 
av återvunnen plast.



Enkelt va!?

=

Om du säger nej till plastpåsar, kommer haven att älska dig!



Ditt uppdrag

Uppdrag #1 – Återvinningskassar till bilen/affären

När du kommer hem idag, fråga mamma eller pappa var era återvinningskassar är! 
Se till att ni har dem nästa gång ni åker och handlar, se till att de fins vid ytterdörren 
så ni inte glömmer dem. Om ni har en bil, lägg dem i bagageluckan så ni inte 
glömmer dom.

Uppdrag #2 – Återvinn plastpåsar

Ditt nästa uppdrag är att se till så alla gamla plastpåsar ni har hemma kommer iväg 
till återvinningscentralen, så de inte hamnar i vanliga soppåsen.

Uppdrag #3 – Säg nej till plastpåsen

Varje gång någon försöker ge dig en plastpåse i affären, säg nej! Just den plastpåsen 
kanske skulle hamna i vattnet och om du säger nej kanske du räddar en sköldpadda.



Glada sköldpaddor

Om du hjälper oss med 
dessa uppdrag kommer 
alla sköldpaddor bli 

jätteglada!

Så glada att dom kanske 
ser ut så här………..


