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HVALROSSEN FREYA  
PÅ VILLE VEIER

Om sommeren er det et yrende 
badeliv langs kysten av Norge. 
Mange er turister som kommer 
langveisfra og har brukt lang tid  
på reisen – med bil, buss, tog, fly 
eller båt. Det hender faktisk at 
noen også svømmer 5000 kilo
meter for å besøke kysten i sør.

I sommer dukket det nemlig opp 
en svært sjelden badegjest. Det var 
en stor hvalrosshunn som hadde 
svømt hele veien fra Svalbard. 
Hun har svømt rundt i flere norske 
byer og solte seg på brygger og i 
gummibåter. Folk strømmet til for 
å se og ta bilder, og hun virket ikke 
redd. Men kommer du for nærme 
en hvalross kan den reise seg opp, 
hvese sint og klaske sveivene i 
bakken. «Sveiver» er navnet på  
de fire flate armene og beina  
hvalrossen har. 

Hvalrossen har fått navnet Freya. 
Hun har vært på rundreise i 
NordEuropa. Biologer har sett 
henne på Shetland, i Nederland, 
Tyskland, Danmark, Sverige og så 
kom turen til Norge. Hun har vært 
flere steder her, slik som Tromsø, 
Sarpsborg, Kragerø og Risør.  
Forskeren tror hun liker seg der 
hun finner mye stillehavsøsters 
å spise. Hun kan spise hele 6000 
muslinger på en tur. Når Freya 
leter etter skjell, står hun nesten 
loddrett i vannet og bruker  
skjegget på snuten til å finne  
maten. Er det sand på skjellene 
kan hun fylle munnen med vann, 
og sende en kraftig vannstråle 
og spyle skjellene rene. 

• Hvalross har vært fredet i 70 år. 

• En hannhvalross synger under 
vann når han vil få seg en  
kjæreste. 

• Hvalross spiser for det meste  
skjell, men kan også ta sel og fisk.  

• Hvalross kan holde pusten  
under vann i 25 minutter.  

• Hvalrossen bruker støt tennene 
sine til å trekke seg opp av  
vannet med. Hvalrossens  
latinske navn kan oversettes  
til «tanngående sjøhest». 

• Støttennene til en hann kan  
bli opptil en meter lang og veie 
over 5 kilo.  

• En hvalrosshann kan bli  
3,5 meter lang og veie rundt 1500 
kilo. Hunnene blir ca. 2,5 meter 
lange og veier ca. 900 kilo.
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Oppgaver til teksten  
«Hvalrossen Freya på ville veier»

• Hva handler teksten du nettopp har lest om?
• Forklar hva overskriften «Hvalrossen Freya på ville veier» betyr.
• Forklar hva en sveiv er.
• Hva er favorittretten til Freya?
• Hva gjør hvalrossen med sandete skjell? 
• Hvor burde Freya egentlig oppholde seg? 
• Hvordan bruker hvalrossen støttennene sine til å bevege seg? 
• I hvilket år ble hvalrosser fredet? 
• Hvor mye tror du Freya veier?
• Finn et kart over Europa og sjekk reiseruten til hvalrossen Freya.
• Veldig mange forskere er glade for at hvalrossen Freya spiser stillehavsøsters.  

Hva tror du er grunnen til at forskerne liker dette?
• Freya bor egentlig ved Svalbard. Finn 3 ulikheter og 3 likheter mellom sjøen  

på Svalbard og Kragerø. 
• Finn en vekt. Mål like mye vann som en støttann veier. 

Se video av Freya og Wally

5.–7. trinn

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8Q4PBd/hvalrossen-freya-har-forlatt-baaten-sikkert-ute-for-aa-spise
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