
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 5. Januar 2014

Skovens dyr

Hvad hakker flagspætten i, når vi kan høre dens 

karakteristiske hakkelyd?

Den hakker hul i barken, for at få fat på insekter under 

barken.

Den hakker i barken og spiser små planter og vækster, der 

gror i barken.

J Den kiler kogler fast i barken og hakker frøene fri

Hvis man er heldig, kan man møde en snog i Jægersborg 

Hegn. Hvor stor er den største snog, der er fundet i 

Danmark?

En 134 cm stor han-snog

J En 132 cm stor hun-snog

En 136 cm stor han-snog

Eghjorten blev udsat i Jægersborg hegn i forsommeren, 

efter at være uddød i Danmark siden 1873. Er den:

Danmarks største bille

J Europas største bille

Verdens største bille

Hjortene i Jægersborg Hegn bliver fodret fra november til 

april. Hvad er der på menuen?

J Græs, majs og roer

Halm, roer og grøntpiller

Hø, kartofler og grøntfoder

Hvilken frø er mest udbredt i Danmark?

Latterfrøen

J Butsnudet frø

Løvfrøen



En konge yndede at fiske i søerne i Jægersborg Hegn. Der 

blev sat fisk ud, så han ikke blev skuffet. Hvad hed 

kongen?

Christian den 7.

Christian den 8.

J Frederik den 7. 

Hvem har lavet tophittet “What does the fox say” i 2013?

J Ylvis

Envy

Daft punk

Rovfugle har et skarpere syn end mennesker. Hvor meget 

skarpere?

J Otte gange skarpere

Fire gange skarpere

Syv gange skarpere

Hvorfor er der naturzoner (vildtlommer) i skoven?

J For at give dyrene fred under orienteringsløb

For at dyrene har et sted hvor de kan yngle

For at jægerne ved hvor de må skyde

Hvor mange hjorte er der ca. i Jægersborg Dyrehave?

4000

3000

J 2000

Hvornår synger nattergalen?

Om natten

Når den er gal

J Om sommeren



Hvor lever der flest skovmus?

I skoven

J I naturen udenfor skoven

I vores huse

Kan en musvåge angribe en løber i skoven?

Ja - men kun hvis løberen er skaldet

J Ja - men kun hvis løberen er alene

Nej

Komponisten Fritz Andersen skrev i 1864 sangen: “I 

skovens dybe stille ro”. To dyr er med i sangen - hvilke?

J Fugl og frø

 Fugl og hjort

Ræv og kanin

Hvor mange røde skovmyrer kan bo i en myretue?

500.000

J 100.000

Røde skovmyrer laver ikke myretuer

Hvad blev dette maleri af Adolf Henrik Mackeprang ’En 

brølende kronhjort ved en skovsø’ vurderet til i 2008?

3.000 kr

J 30.000 kr

300.000 kr

Hvor mange forskellige fugle inviterer ørnen til fest i 

sangen ’I skoven skulle være gilde’ ?

5

7

J 9



Hvor mange pigge har et pindsvin?

100

1000

J 5000

Er det en lort fra

J En ræv

En hjort

En hare

Når der er sne i skoven er det tydeligt at se dyrenes spor. 

Hvilket dyr har sat dette spor?

Egern

Lækat

J Hare
 

Antboy er en dansk film fra 2013. Hvad hedder 

hovedpersonen i filmen?

Palle

J Pelle

Peter

Egernet går ikke rigtigt i vinterhi, men kan godt sove et par 

dage i træk. Hvor sover egernet?

I et hul i et træ

J I en kugleformet rede, øverst i træerne

I en hule under træet

Hvad hedder skovmusen i ”Dyrene i hakkebakkeskoven”?

Magnus

J Morten

Marius



Hvorfor skal hunde gå i snor i skoven? 

For at tage hensyn til dyrene

For at tage hensyn til menneskene i skoven

J For at tage hensyn til dyrene og menneskene i skoven

 Hjortene i Jægersborg Dyrehave taber hvert år sit gevir 

(kastestænger). Hvornår på året foregår dette:

J Februar til maj

September til oktober
Oktober til november

Hvad er en skovløber?

En hurtig bille

Et andet ord for en orienteringsløber

J En mand der arbejder i skoven

Hvor stor er en Eghjort (han) ?

J  10 cm

 1 m

1,5 m

Hvor mange pigge har et pindsvin på maven?

J 0

100

1000


