


Formidlingen og undervisningen  
Formidlingsprojektet projektets primære formål er at for at beskrive dyrets 
grundliggende biologi, dets historie og samspil med mennesket. Vi beskriver kort, de 
forskellige udfordringer der er for at lave bæredygtigt tilgang til dyret i den fremtidige 
forvaltning. Vi undersøger de videnskabelige krav, der er til at beskytte bestanden. Og 
ved at pege på, hvilken ny viden vi har opnået i dag, får vi mere erkendelse om hvordan 
vi kan udvikle vores forståelse og administration af den arktiske fødekæde. 

Projektet undersøger og dokumenterer, hvordan toprovdyr som Grønlandshajen er 
afgørende for et sundt og balanceret økosystem. Generelt demonstrerer projektet, 
hvordan vi gennem biologisk viden kan rådgive om en balanceret udnyttelse af vores 
levende ressourcer. Projektet demonstrerer, at fortidens udnyttelse af det, der kan vise 
sig at være verdens ældste dyr, var udtryk for en unuanceret udnyttelse at naturen og 
dens ressourcer, og at vi i dag med vores viden kan etablere en langt mere nuanceret 
tilgang til vores naturgrundlag, baseret på en bred biologisk forståelse. Med dette 
eksempel skal målgruppen forstå, at vi skal ind i en ny naturforståelse, hvor 
afhængigheden af de levende ressourcer definerer vores egne levevilkår og fremtid.  

Der lægges op til at gennemse materialet og tage udgangspunkt i de beskrevne opgaver, 
hvor eleverne selv besvarer de givne opgaver, og skriver en mindre rapport over hvad 
vores viden om dyret i dag betyder.  

Derfra kan der evalueres og bearbejdes på materielt ud fra de 17 Verdensmål. 

Opgaver 

1. Hvilke af FN’s 17 Verdensmål relevante over for verdens måske ældst dyr, og i så fald 
hvorfor? 

2. I Danmark skal vi både arbejde for at opnå verdensmålene herhjemme, og samtidigt 
skal hjælpe til med, at målene bliver opnået ude i verden. FN’s 17 nye Verdensmål 
for bæredygtig udvikling kræver dansk handling lokalt og globalt. Hvad kan vi gøre i 
vores del at verden, for at sikre at et af verdens ældste dyr lever videre? 

3. Også de som udnytter de levende ressourcer, skal tænke mere bæredygtigt - men 
hvordan?  

4. Hajen er et symbol på havet overudnyttelse. Men hvad kan hhv. regeringer, 
producenter og forbrugere gøre for at sikre en bæredygtigt udnyttelse og forbrug af 
de marine ressourcer? Find på mindst fem tiltag for hver gruppe  af  af rovdyr der er 
vigtige at bevare! 

  

http://verdensmaalene.dk/


 

Hajen 
Introduktion 
  
Den Grønlandske Haj (Somniosus microcephalus), en ikonisk art i det arktiske hav, vokser 
langsomt og når + 500 centimeter (cm) i total længde, hvilket antyder en levetid langt 
ud over andre hvirveldyrs. Radiocarbon-datering af kernen fra øjenlinser udtaget fra 28 
grønlandske hajer af hunkøn (81 til 502 cm i samlet længde) afslørede en levetid på 
mindst 272 år. Kun de mindste hajer (220 cm eller mindre) viste tegn på radiocarbon-
bombeimpulsen, en tidsmarkering fra begyndelsen af 1960'erne. Aldersintervaller for 
alderen ved seksuel modenhed viste sig at være mindst 156 ± 22 år, og det største dyr 
(502 cm) var 392 ± 120 år gammel. De videnskablige resultater viser, at den grønlandske 
haj er det længstlevende kendte hvirveldyr, og det rejser bekymring for bevaring af 
arten. 

Opgaver 

1.Hvorfor er det afgørende at forvalte de største predatorere? 
2.Hvad betyder Grønlandshajen for de øvrige bestandes sundhed? 
3.Hvilke muligheder har vi for at arbejde med at skabe en bedre forståelse for 

fødekæden, med dyr vi ikke kender så meget til? 
4. Beskriv havet som økosystem: Hvilke elementer indgår i økosystemet, og hvordan spiller 

de forskellige dele af økosystemet sammen?  



5. Bæredygtighed er et bredt begreb, der kan beskrives på mange forskellige måder. Fra et 
biologisk perspektiv kan bæredygtigt fiskeri bestemmes som fiskeri, der holder sig inden 
for “biologisk sikre grænser.” Hvad er de biologisk sikre grænser for fiskeri, og hvordan 
ved fiskeren, om han fisker inden for biologisk sikre grænser? 

6. Forklar begreberne ressourcegrundlag, biomasse, forsigtighedsprincippet, 
fiskeridødelighed, mål-fangst og bifangst. Hvad har begreberne med fiskeri at gøre?  

7. Hvordan påvirker fiskeri det marine økosystem set fra et biologisk perspektiv? Og  - 
historisk  - hvordan set fra et industrielt perspektiv? 

8. Forklar de “biologisk sikre grænser for fiskeri”, og hvordan ved fiskeren, om han fisker 
inden for biologisk sikre grænser. 

 



Dyret 

Vi har en tendens til at tænke på hvirveldyr som lever omkring så lige længe som vi gør, 
op til 50  eller 100 år. Marine arter er sandsynligvis meget langlevede, men det er særlig 
vanskeligt at bestemme deres alder. Julius Nielsen og andre forskere har til sammen 
brugt pulsen fra kulstof-14 – et restprodukt produceret ved nukleare forsøg i 1950'erne – 
der specifikt er inkorporering i øjet under dyrets udvikling - til at bestemme alderen på 
de grønlandske hajer. Formodningen er at de ældste af dyrene, havde levet i næsten 400 
år, og de konkluderer, at arten når modenhed ved omkring 150 års alder.  

Opgaver 

1. Hvad er vedvarende og ikke-vedvarende naturressourcer (renewable/non-renewable 
resources)? Giv eksempler på begge typer. 

2. Hvordan kan dyrets alder måles?  
3. Hvorfor kan man bygge aldersvurdering på ideen op radioaktive materialer? 
4. Hvorfor er biopsier et brugbart instrument?   
5. Hvad betyder det at man kan kortlægge bestandes levealder?  
6. Hvorfor er det interessant at kende dyres levealder? 
7. Hvad betyder det at den kan være verdens ældste dyr? 

Videoer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O73Ts-uxgFE 
https://www.youtube.com/watch?v=PG9HmOfYuN0 
https://www.youtube.com/watch?v=y68bQGZen_k 
https://www.youtube.com/watch?v=3673_EemaQQ 
https://www.youtube.com/watch?v=3Pw0JUk0kr8 

https://www.youtube.com/watch?v=O73Ts-uxgFE
https://www.youtube.com/watch?v=PG9HmOfYuN0
https://www.youtube.com/watch?v=y68bQGZen_k
https://www.youtube.com/watch?v=3673_EemaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Pw0JUk0kr8


Biologi  
Til sit ph.d.-projekt havde Julius Nielsen sammen med sin vejleder professor John Fleng 
Steffensen og dennes forskerteam taget udfordringen op med at forsøge at finde frem til 
grønlandshajens alder. 

En af deres udfordringer var, at grønlandshajen er svær at forske i – dels på grund af 
dens svært tilgængelige tilholdssteder og dels, fordi den ikke har nogle hårde knogler i 
kroppen. 

»Den lever i arktiske farvande og på meget dybt vand, og så tilhører den en art af hajer, 
der ikke har nogen hårde strukturer i sig, kun blødt brusk. Derfor er der ingen vækstlag – 
à la årringe i træer – som forskerne normalt kan tælle, når de skal bestemme alderen på 
fisk,« fortæller Julius Nielsen.  

Marinebiolog John Fleng Steffensen arbejdede imidlertid allerede med en anden metode 
end vækstlagene til at bestemme et dyrs alder på, da Julius Nielsen mødte professoren i 
forbindelse med en forelæsning i 2011. Det er denne metode, forskerne har anvendt til 
bestemmelsen af grønlandshajens alder. Princippet har tidligere været anvendt på 
hvaler, men aldrig på en fisk.  

Metoden går ud på at skære øjenlinsen ud af hornhinden på en død grønlandshaj. Vævet 
i sådan en prøve består af proteiner, der ikke har forandret sig gennem hajens liv. Der er 
nemlig ingen blodårer og intet stofskifte i proteinerne, når en øjenlinse skal være 
gennemsigtig. 

Kernen af hvirveldyrs øjenlinsers opbygning minder om et løg med koncentriske lag. I 
centrum af dem sidder kernen, som blev dannet, da dyret var et foster.  

Øjenlinsen vokser imidlertid igennem hele en hajs liv, og derfor skal forskerne bruge en 
vævsprøve fra kernen af linsen for at finde det tidspunkt, hvor hajen er født. Det er 
dette væv, som de laver en aldersdatering af ved hjælp af vævets indhold af kulstof 14, 
som er en radioaktiv isotop, hvor henfaldstiden er kendt og vævets alder derfor kan 
bestemmes. 

Forskerne havde dog med den udfordring, at hajen ude i havet svømmer rundt i mange 
forskellige vandmasser, som alle har forskellige indhold af kulstof 14. Derfor får 
forskerne relativt stor usikkerhed på deres målinger, når de måler indholdet af kulstof 14 
i linsen af en grønlandshaj. 

Det gælder for den traditionelle kulstof 14-datering. Forskerne anvendte nemlig også en 
anden metode, den såkaldte ’bombe-kulstof 14-metode’. Den udnytter, at de første 
brintbomber blev sprængt for cirka 50 år siden, og de lavede ekstra store mængder af 
kulstof 14 i atmosfæren. Den ændring kan forskerne aflæse direkte i prøverne fra hajens 
øjenlinser.  

Begge metoder er blevet brugt i studiet, men alligevel er der usikkerheder, for ingen af 
de to metoder er perfekte:  



»Det bedste ville have været, om man i de sidste 500 år med 50 års interval havde fyret 
nogle rigtig beskidte brintbomber af, der havde lavet en hel masse ekstra kulstof 14. Så 
havde vi kunnet ændre titlen på vores artikel fra aldersestimering til 
aldersbestemmelse,« siger Julius Nielsen med et grin.  

Hvad angår spørgsmålet om at skaffe mange dyr til projektet, så er det blandt andet her, 
at Julius Nielsen har kunnet bidrage med noget særligt.  

Hver sommer siden 2009 har han haft et sommerferiejob på et forskningsskib fra 
Grønlands Naturinstitut i havet ud for Grønland, hvor han måler på fisk. Derfor vidste 
han noget om, hvordan man kunne skaffe grønlandshajer nok.  

Der er nogle gedigne usikkerheder på vores estimat af grønlandshajens alder. Vores 
analyser viser, at vi er 95 procent sikre på, at vi kender dens maksimale alder og dens 
alder inden for et interval på 240 år, fra 272 til 512 år,« siger han og kommer med et 
forslag til, hvordan journalisterne også kunne have vinklet den:  

Selv for den nederste del af usikkerheden – med alderen på 272 år – gør den 
grønlandshajen til verdens længst levende hvirveldyr, og den store usikkerhed på 240 år 
gælder kun for den ene, meget store og gamle grønlandshaj, vi har ud af 28 hajer.  

Links:  http://bioold.science.ku.dk/jfsteffensen/OldAndCold/ 

Supplerende online kilder:A.Københavns Universitet: Bæredygtig brug af energi og 
råstoffer B.Gerald Marten: Om teorien ”Tragedy of the commons” C.Garreth 
Hardin(1968), The tragedy of the commons. Kan findes online på: http://
www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html 

Supplerende online kilder:A.Fiskericirklen: Hav- og fiskeribiologi, 2008-Læs om havets 
økosystem på side 2-4.-Læs hvordan Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES 
definerer biologisk sikre grænser og tilhørende begreber på side 55-58.-Læs om 
fiskeriets påvirkning på havets økosystem på side 60-61. 

Opgaver 

1. Hvorfor forsker vi i så gamle  dyr?

2. Hvilken betydning kan det have, hvis vi ikke forstår hajernes betydning i fødekæden?

3. Hvad kræves der for at opnå en bæredygtigt forvaltning?

4. Hvorfor skal vi have en bæredygtigt forvaltning?


http://bioold.science.ku.dk/jfsteffensen/OldAndCold/


 
Historie 
Grønlandshajen beboer store dele af det nordlige Atlanterhav og det arktiske hav 
inklusive grønlandske fjorde og offshore farvande. De er på IUCNs rødliste som ”Nær 
truet” (IUCN 2012) på grund af deres forventede lange generationstid og dårligt 
beskrevne livshistoriske egenskaber. Selvom der ikke er skøn over den nuværende 
bestand af grønlandske hajer, viser kommercielle fiskeriregistre for hajlever i Grønland 
fra 1890 til 1938 årlige hajlandinger på 44.000 individer (Anon 1942). Disse historiske 
fangster var tæt knyttet til fiskeriindsatsen, der handlede om at fange dyret og presse 
dens lever for olie til finmekaniske industri. Populationen viste ingen tegn på 
tilbagegang i slutningen af perioden, da syntetisk olie gjorde leverne kommercielt 
værdiløse.  

Til trods for populationens modstandsdygtighed over for de høje historiske fangster og 
75 år med relativt lav bifangst sammenlignet med historiske landinger, er det 
sandsynligvis, at Grønlands hajen i øjeblikket er til stede i stort antal i grønlandske 
farvande . 

Imidlertid er der observeret store udsving i sæsonbestemte mængder. Og da 
hovedparten af de grønlandske hajer registreres som bifangst i trawl, kan den gydende 



bestand biomasse skal betragtes som lav. Derfor ser den nuværende rekruttering ud til 
at være lav, og i betragtning af arternes levetid og store størrelse ved modenhed er 
bestanden potentielt sårbar over for sammenbrud.  

Desværre betragtes grønlandske hajer for det meste som en skadelig og uønsket bifangst 
i det lokale fiskeri, og mange grønlandske samfund betaler belønninger for hajhjerter 
for at reducere den lokale befolkningstørrelse. Derudover har den nylige kommercielle 
interesse for grønlandsk hajhud og kød, gjort at fremskridt inden for biologisk viden og 
bevaringsstrategier endnu mere presserende, da en bestand af lang levende unge hajer 
skal betragtes som yderst sårbar over for udnyttelse. 

Opgave 

Bestil et besøg og lær om havets fødekæde:  

• Dept. of Biology, Marine Biological Section  
University of Copenhagen  
Helsingør, Denmark   
Øresundsakvariet  
Strandpromenaden 5  
3000 Helsingør 
Danmark  
Telefon: 35 32 19 70 Vagttelefoner: 28 75 19 70 og 28 75 19 58 (hele døgnet)   
oresundsakvariet@bio.ku.dk  

• Greenland Institute of Natural Resources  
Nuuk, Greenland  
Grønlands Naturinstitut  
Postboks 570 3900 Nuuk  
T: +299 36 12 00 F: +299 36 12 12  
info@natur.gl  
Rasmus Berg Hedeholm, Researcher rahe@natur.gl
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