
Haier er kjent som rovdyr. 
Hvem skulle trodd at de også 
hadde sjøgress på menyen?
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A merikanske forskere opp-
daget at hammerhaier ofte 
hadde sjøgress i magen. 

Ofte var det faktisk mer sjøgress enn 
fisk, krabber og reker der. 

Merkelig, syntes forskerne. Men 
kanskje det var tilfeldig? Haier kan 
nemlig sluke mye rart. Også ting de 
ikke kan leve av. Forskerne bestemte 
seg for å undersøke saken nærmere.

Bare gress
Fem hammerhaier ble fanget inn. I 
tre uker fikk de nesten bare sjøgress 
å spise. Det viste seg at haiene klarte 
seg godt på plantekost. De vokste og 
la på seg, og de fordøyet sjøgresset 
helt fint. Disse haiene var altså ikke 
bare kjøttetere – de var altetere!

Puslespillet
Dette er viktige nyheter. Livet i 
havet er som et stort puslespill. 
Både sjøgress og haier er viktige 
puslespillbrikker. Nå vet vi litt 
mer om hvordan de passer 
sammen. 

  Noen arter hammerhai 
spiser både kjøtt og planter.

har sjøgress på menyen?



Nysgjerrigper – Forskningsdagene 2022

Oppgaver til leseteksten 
«Hai som gresser»
Lesetekst for 3.–4. trinn

1. Les artikkelen om haier som gresser.
2. Hva er det artikkelen forteller som er 

overraskende?
3. Forklar hvordan forskerne gjorde sine under-

søkelser for å finne ut mer om hammerhaiene.
4. Hva heter haiarter som bor i Norge?

Søk på nettet eller se på lesekortene.
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A merikanske forskere opp-
daget at hammerhaier ofte 
hadde sjøgress i magen. Ofte var det faktisk mer sjøgress enn fisk, krabber og reker der. 

Merkelig, syntes forskerne. Men kanskje det var tilfeldig? Haier kan nemlig sluke mye rart. Også ting de ikke kan leve av. Forskerne bestemte seg for å undersøke saken nærmere.

Bare gress
Fem hammerhaier ble fanget inn. I tre uker fikk de nesten bare sjøgress å spise. Det viste seg at haiene klarte seg godt på plantekost. De vokste og la på seg, og de fordøyet sjøgresset helt fint. Disse haiene var altså ikke bare kjøttetere – de var altetere!

Puslespillet
Dette er viktige nyheter. Livet i havet er som et stort puslespill. Både sjøgress og haier er viktige puslespillbrikker. Nå vet vi litt mer om hvordan de passer 

sammen. 

 Noen arter hammerhai 
spiser både kjøtt og planter.


