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Verdens have myldrer af liv – og de er 

også med til at give os mennesker liv. 

Havet regulerer vores klima, producerer 

ilt og er med til at skabe regn og 

drikkevand. Men havet er et også et stort 

spisekammer. Faktisk er mere end 750 

millioner mennesker over hele verden 

afhængige af biodiversiteten i hav- og 

kystområder. De fanger fisk for at spise 

dem eller sælge dem videre til mennesker 

i andre lande. 

Desværre har havet det ikke særlig godt. 

90 procent af Jordens fiskebestande 

er fuldt udnyttede eller overfiskede, 

mens millioner af hajer, havfugle, 

havskildpadder og andre dyr ender 

som bifangst. Samtidig forurener vi 

også havene med for eksempel olie, 

næringsstoffer fra landbruget og plastik. 
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Formålet med verdensmål 14 er at 

nedbringe forureningen af verdenshavene 

betydeligt samt sætte en stopper for 

overfiskning. Også i Danmark er vi 

forpligtet til, at vores havområder ikke 

bliver forurenet, og at de bliver udnyttet 

bæredygtigt. Vi skal sørge for, at der 

fortsat er fisk at fange i vores farvande. 

Også til fremtidige generationer. 

Del børnene op i små grupper eller par, 

der udfordrer hinanden i, hvordan de 

fanger flest fisk. Både så de sælger 

flest for at tjene penge, og så deres 

lokalsamfund kan få nok at spise. De 

skal så at sige være deres egen lille 

fiskerflåde. 

Fisker for  
  en dag
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• en stor presenning, som skal være jeres hav 

• nogle småting, som kan være fisk

• afskårne mælkekartoner, som er jeres 
fiskekuttere, hvor I kan samle jeres fisk 

• et bord, som kan bruges som bod, når fisken 
sælges på markedet. 

I skal bruge:  

1. Start med 30 fisk for hver patrulje (eller par).

2. Hvert TREDJE minut kommer der nye fisk i 
havet

3. For hver FIRE fisk i havet, kommer der TO nye 
til.

4. Spejderne kan sælge deres fisk for 20 kr. 
stykket. 

Sådan foregår spillet: 
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Spørgsmål til refleksion

Videreudvikling af aktiviteten

 Hvad var jeres første reaktion, 
da I fik at vide, at I skulle være 
fiskere? 

 Hvordan kan vi sørge for, at 
fremtidige generationer også 
nyder godt af livet i havet? 

 Hvorfor er det en fordel at 
støtte op om de små fiskere? 

 Kender I til ordninger eller 
mærker for bæredygtigt 
fangede fisk?

  Hvis I skulle lave en 
certificering eller et 
kvotesystem, hvad ville I så 
prioritere at have med?

Tal om jeres oplevelser bagefter:

For at gøre aktiviteten endnu mere udfordrende kan 
I inddrage flere forskellige fisk, der yngles i et andet 
interval. 

I kan også gå videre med bæredygtigt fiskeri ved at 
lave jeres egne fiskestænger og snakke om, hvad der 
kendetegner bæredygtigt fiskeri. 

Få mere viden om bæredygtigt fiskeri      Læs mere
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Gå på opdagelse i de 
små dyrs verden

Bliv klog på biodiversitet 
og bæredygtighed

Lav frøbomber

Forvandl jer til det 
sejeste dyr i verden

Snup en artsdebat

Bliv havdyr for en dag

Mød skovens giganter

Bliv klog på 
bæredygtigt fiskeri

Byg et dyrehjem og 
lave vildere natur

Tag på natureventyr

Find biodiversiteten

Bliv artsambassadør

Gør naturen ren

Find spor i skoven
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