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Hvalsafari 

Med ordet safari tenker vi på ville dyr i Afrika. Men det finnes safari i Norge også. Flere 

steder i Nord-Norge kan man være med på hvalsafari om sommeren. Det er en spennende tur.  

Etter å ha gått en times tid fra land, stopper båten. Det blir veldig stille. Bare lyden av noen 

måker som leter etter fisk høres. Folk om bord sier ingenting. De bare speider ut på havet. Da 

de nesten har gitt opp, skjer det som alle har ventet på. Luft og vann spruter opp i lufta. Det 

skrikes ”hvaaal, hvaal”. Båten starter opp og går langsomt mot hvalen. En stor skygge glir av 

sted nede i vannet.  

Er vi heldige, er det flere hvaler i nærheten, og det blåses og pustes over alt. Noen ganger 

løfter hvalen halen i været når den dykker. Det høres et kraftig plask og vannet står høyt til 

værs før halen forsvinner ned i dypet. Det er et flott syn. Alle om bord tar bilder hele tiden. 

Noen klatrer også opp i masten for å se bedre. 

Det er en stor opplevelse å se disse svære dyrene. Mange kommer fra utlandet for å være med. 

Det er derfor lett å tenke seg at mange er imot å fange og drepe dem. Både Norge og Japan 

fanger hval, men det har vært store protester mot hvalfangst. Folk i Nord-Norge har alltid 

jaktet etter hval. De sier at jakt på hval er det samme som jakt på andre dyr. Hvalkjøtt er 

populært og godt, men er ikke lett å få tak i. Det smaker som biff. 

Når hvalene presser luften gjennom nesen lager de en lyd som kalles hvalsang. Det er bare 

hannene som gjør dette. Fordi hvalene har så god hørsel, kan de høre en annen hval på flere 

hundre kilometers avstand. 

  


