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Vad är en val? 
Valar är däggdjur som andas luft och ger sina ungar mjölk. Till formen 
liknar de fiskar eftersom de är anpassade till ett liv i vatten. Bästa sättet 
att skilja dessa vattendjur åt är stjärtfenan, som är liggande på val och 
stående på fisk. 

Vem var valarnas anfader? 
Samtidigt med de sista dinosaurierna levde valarnas förfader -ett litet 
hundliknande partåigt hovdjur- på land. För ungefär 50 miljoner år sedan 
anpassade sig dessa djur mer och mer till att leva i havet. Huvudet blev större 
och bakbenen försvann. Frambenen blev sidfenor och näsan flyttade upp till 
mitt på huvudet. Den närmaste nu levande släktingen är flodhästen. 

Vad finns det för valar? 
Det finns två olika grupper av valar: tandvalar och bardvalar. De flesta 
tandvalar, till exempel delfiner och tumlare, har jämna rader med vanliga 
tänder, eftersom födan består av fisk och lite större djur. Bardvalarnas tänder 
har försvunnit och istället finns långa barder i munnen, som sitter tätt för att 
sila plankton och andra smådjur. Världens största djur, blåvalen, är en 
bardval. Den kan bli 33 meter lång och väga 190 ton. Den minsta valen, 
tumlaren, är en tandval som blir ca 1,5 meter lång och väger ca 60 kilo. 
Tumlaren är Sveriges vanligaste val. 

Vad hände med valarna? 
Fram till 1500-talet var de flesta valarter vanliga både ute i världshaven och i 
kustnära vatten. Då började en intensiv valfångst efter kött och späck, som 
under kommande århundraden nästan utrotade flertalet valarter i världen. 
Späcket användes bland annat som bränsle till oljelampor, eftersom elektriskt 
ljus ännu inte börjat användas. 

Valjakten minskade i mitten av 1900-talet och numera har nästan all fångst 
upphört. De flesta valarter börjar så sakteliga att återhämta sig i hela världen, 
och i svenska farvatten syns fler och fler arter.  

Vill du veta mera? 
För dig som vill veta mer - besök gärna Valsalen på Göteborgs 
Naturhistoriska Museum i Slottsskogen. Du kan även lära dig mycket på 
webbsidan www.valar.se där det går att läsa många intressanta saker om de 
hemlighetsfulla djuren och följa aktuella valobservationer längs Sveriges 
kuster. 
Text Svante Lysén, Göteborgs Naturhistoriska museet. 
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