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Hvor meget ved du om Danmarks 
skove og skovenes energier? Hop ind 
på www.skovquiz.dk og svar rigtigt på 
disse 10 spørgsmål senest mandag den 
15. maj kl. 10. Så har du chancen for at 
vinde en lækker rygsæk. Et godt tip: 
www.skoven-i-skolen.dk har MASSER 
af viden om skoven og gode ideer til 
hvad man kan lave i den. Måske kan 
du også finde svar dér. God fornøjelse. 
 
 
1. Hvor meget olie skal du fyre med for at 
få samme varme som fra en rummeter bø-
gebrænde? 
 20 liter 
 200 liter 
 2000 liter 
 
2. Fotosyntesen sørger for, at planter kan 
vokse og dyr kan spise og ånde. Den sørger 
også for, at vi kan få papir at skrive på. 
Hvilket stof, som skabes i planter gennem 
fotosyntesen, laver man papir af? 
 Cystein 
 Collagen 
 Cellulose 
 

3. Hvilke dele af træet anvendes ofte til 
grøn energi? 
 Grene, trætoppe og tynde stammer 
 Kun rødderne 
 Man brænder ikke træ af 
 
4. I 1989 udgjorde skovarealet 12,5 % af 
Danmarks samlede areal. Regeringen be-
sluttede dengang, at det danske skovareal 
til år 2100 skal: 
 Halveres 
 Som minimum vedligeholdes 
 Fordobles 
 
5. Hvornår bliver de fleste træer køns-
modne til at blomstre og formere sig ved 
bestøvning?  
 4-8 års alderen 
 15-30 års alderen 
 60-80 års alderen 
 
6. En tur i skoven kan hjælpe mange med 
at genoplade batterierne, hvis de mangler 
energi. Men hvad elsker danskerne ifølge 
undersøgelser mest ved en skovtur? 
 At nyde stilheden 
 At opleve dyrelivet 
 At hygge sig om et bål 
 

7. Hvor mange besøg fra voksne danskere 
har de danske skove hvert år?  
 Cirka 700.000 
 Cirka 47 millioner 
 Cirka 70 millioner 
 
8. Konge-egen i Jægerspris er Danmarks 
ældste levende væsen. Hvor mange år har 
det gamle træ på bagen?  
 Omkring 600 år  
 Omkring 1500 år 
 Omkring 3500 år 

 
9. Hvad kalder man også planterne? 
 Primærproducenterne 
 Primærkonsumenterne 
 Primærkilderne 
 
10. Hvis vi mennesker forlader et stykke 
bar jord, vil nye planter hurtigt overtage 
det. I Danmark vil nogle af de første arter 
ofte være træarter som birk, pil, skovfyr, 
røn og eg. Hvad kaldes den slags arter? 
 Invasive arter 
 Pionerarter 
 Klimax-arter

Præmier: Vi sætter 5 rygsække på højkant: 
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