
Spørgsmål og svar
Molboløb den 26. februar 2012

Naturligvis

Butikskæden "Naturligvis" sælger:

Grøntsager

Helseprodukter

☺☺☺☺ Outdoorbeklædning

Hvilket af disse er ikke et naturfænomen:

☺☺☺☺ Blålys

Nordlys

Sydlys

Hvor stor en del af øen Lanzarote er dækket af lava?

22 procent

☺☺☺☺ 33 procent

44 procent

Hvor kommer planten Kæmpe Bjørneklo fra:

Sumatra

☺☺☺☺ Kaukasus

Tasmanien

Hvem har sagt følgende: "Sex er en naturlig ting, og jeg 

går ind for det naturlige" ?

Madonna

Sharon Stone

☺☺☺☺ Marylin Monroe

Hvornår går solen ned i dag i Rude Skov?

17:32

☺☺☺☺ 17:37

17:44

Hvor mange procent af Danmark er dækket af skov:

8 procent

☺☺☺☺ 11 procent

17 procent



Hvordan får hugormen sine unger:

☺☺☺☺ Føder levende unger

Lægger æg

Hugger dem fra snogen

Hvilken familie tilhører stålormen?

☺☺☺☺ Firbenene

Metalvare i metermål

Slangerne

Hvilket af disse dyr går i dvale om vinteren?

Ræven

Sikahjorten

☺☺☺☺ Flagermusen

Hvilken and er den mest almindelige i Danmark?

☺☺☺☺ Gråanden

Anders And

Juleanden

Hvor mange hektar er Rude Skov

480

☺☺☺☺ 580

680

Toppen af Højbjerg i Rude Skov

er 72 meter over havets overflade

☺☺☺☺ er 82 meter over havets overflade

er 92 meter over havets overflade

Hvilken Ø i Øresund kan man se fra Højbjerg?

☺☺☺☺ Ven

Saltholm

Middelgrunden

Hvor mange måneder om året kan du løbe orienteringsløb 

i Rude Skov?

10

11

☺☺☺☺ 12



Hvor tog Grevinde Danner og Frederik d. 7 hen på tur?

Maglebjerg

☺☺☺☺ Højbjerg

Høje Sandbjerg

Hvorfra kommer navnet Løjesø?

Fra løgbillen

Fra vilde løg

☺☺☺☺ Fra Den lille Løjefisk

Hvilken dato i 2012 kom den første storm til Danmark?

1. januar

☺☺☺☺ 3. januar

5. januar

I hvilken by i Danmark faldt der i sommermånederne 2011 

608mm regn?

☺☺☺☺ Gedser

Esbjerg

København

Hvilken fugl er verdens største rovfugl?

Kongegrippen

☺☺☺☺ Andeskondoren

Kongeørnen
 

Hvor stor en del af Danmarks samlede landbrugsareal 

udgjorde økologisk landbrug i 2010?

2,5 procent

4,5 procent

☺☺☺☺ 6,5 procent

Hvor meget koldere ville Jorden gennemsnitligt være uden 

den naturlige drivhuseffekt?

Cirka 3 grader koldere

Cirka 18 grader koldere

☺☺☺☺ Cirka 33 grader koldere



Hvor langt er uvejret væk, hvis man ser lynet 21 sekunder, 

før man hører tordenbraget?

Ca. 5 km

☺☺☺☺ Ca. 7 km

Ca. 9 km

Hvor mange arter af 1000-benet findes der i Danmark?

24

32

☺☺☺☺ 43

Hvilket af disse dyr kan man se i Øresund:

Lomvig

☺☺☺☺ Sæl
Blåhval

Hvor lang er lysløjpen i Rude Skov?

1,5km

☺☺☺☺ 2,5km

3,5km

Hvorfra kommer navnet Rude i Rude Skov?

☺☺☺☺ En landsby

En bæk

En tæt skov

Hvem brygger, når der ligger tågedis over mosen?

Moseanden

Mosegrisen

☺☺☺☺ Mosekonen

Hvilken af disse øer ligger længst mod nord?

Anholt

☺☺☺☺ Læsø

Hesselø



Hvor lang er tyktarmen på et menneske?

1 meter

☺☺☺☺ 1,5 meter

2 meter

Hvad gør en en so når den føder pattegrise?

☺☺☺☺ Farer

Lemmer

Føder

Fra hvilke dyr får man bacon?

Køer

☺☺☺☺ Grise

Får

Hvor mange maver har en ko?

2

3

☺☺☺☺ 4

Hvor kom pingvinerne fra?

Maribo

Malta

☺☺☺☺ Madagaskar

Hvilket dyr kom man i fastlavnstønderne i gamle dage?

☺☺☺☺ En kat

En rotte

En mus


