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LIVØ

LIVØ
 

Idéer til ekskursioner og feltarbejde i naturfag 
for folkeskolen og ungdomsuddannelserne 

 

Udsigt mod det sydlige Livø med dådyr, en speltmark og Liv Tap. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
Naturen på Livø.
 
De fleste af Danmarks naturtyper findes på Livø: Sten- og sandstrand, strandeng, overdrev, kystskrænter, 
hede, moser, vandhuller og vandløb, marker, plantager og gammel egeskov. Det er meget oplagt at bruge 
øen som mål for ekskursioner og feltarbejde i fagene natur/teknik, geografi og natur/teknik. Det man kan 
se og lære om på øen giver indsigt i Danmarks natur som helhed. Livø er en lille perle i Limfjorden kun 
en lille sejlads fra Rønbjerg. 
 
Livø ligger midt i Limfjorden. Den er kun 320 ha stor (2 km øst-vest og 3 km nord-syd). På den sydlige 
del er der en tre kilometer lang odde, som kun er nogle få meter bred. Odden er fredet som sælreservat. 
 
Øen har formodentlig været beboet siden stenalderen, og gennem historien har dens natur været udnyttet 
og ændret på adskillige måder. Der er ikke mange konkrete oplysninger om øens natur før 1600-tallet. I 

file:///C|/Livø/Naturfag/Livø%20intro%20natfag.htm (1 af 3)11-04-2007 14:12:00



LIVØ

den første omtale fra 1200-tallet blev det bemærket, at der var mange harer på øen. De er der stadigvæk 
og påvirker sikkert stadigvæk plantelivet på øen med deres græsning. Lang tid før det første skriftlige 
materiale om øen, for omkring 6000 år siden, har der været en boplads for fangere og jægere, samtidigt 
med den berømte boplads ved Ertebølle lige over vandet på vestkysten af Himmerland. Folk levede af 
fiskeri og jagt, især af sæler, men de har også holdt tamsvin.     
 
Også i 1600-tallet holdt man tamsvin. De levede af de store mængder nødder i hasselskoven, der dækkede 
det meste af øen. Det gav fødegrundlag for mere end hundrede svin.
Egeskoven er startet som frøplanter omkring 1700-tallet. De samme træer findes i dag på øen. Egeskoven 
på øen er således en rest af en middelalderskov, som mærkeligt nok ikke er blevet domineret af bøgen, 
som i så mange andre danske skove. Den oprindelige danske egeskov var yderst almindelig i hele 
Danmark, før bøgen indvandrede sydfra. De bøgetræer der findes på øen er ikke indvandret naturligt, men 
stammer fra en beplantning fra cirka 100 år siden. Der er i øvrigt diverse beplantninger af nåletræer 
(blandt andet lærk, ædelgran, og fyr) og andre løvtræer (blandt andet ask, bøg og ahorn). 
 
Siden 1700-tallet har mennesket brugt øen til mange forskellige formål, såsom landbrug, svine-, heste- og 
kvægopdræt, indsamling af nødder og fiskeri. Igennem tre århundreder har skoven delvis været ryddet og 
genplantet og nye marker er blevet anlagt. Opstemning af vandløb og mergelgravning har været med til at 
skabe vandhuller til gavn for mennesker og kreaturer og til udbredelse af naturen på øen.     
 
Der har i perioder siden 1960erne været problemer med vandrotter på øen. De har været med til at påvirke 
øens mennesker og natur. Vandrotten er en gnaver, der æder planter. Dens talrige population har givetvis 
givet gode jagtmuligheder for øens musvåger, tårnfalke, ræve og lækatte.
 
Livø danner rammer for at lære om og undersøge naturen på mange forskellige måder. Det gælder bare 
om at komme ud og undersøge og udforske.
 
God fornøjelse
 
Kilde: Qvistorff, H. V. (2002). Livø. Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen.
 
 
Lærervejledning 
 
Natur/teknik – indskolingen 
 
Natur/teknik – mellemtrinnet 
 
Geografi – overbygningen 
 
Biologi – overbygningen 
 
Geografi/naturgeografi – gymnasiet/HF 

 
Biologi – gymnasiet/HF
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LIVØ

 
 

Der slikkes sol ved købmanden. Foto: Ole Bang Nielsen ©
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Historie

Historie

Stenalder                       1600-1800                             20.
århundrede                            Sagn fra Livø
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Lærervejledning

Lærervejledning
 
Denne tekstsamling har til formål at give undervisere fra børnehaveklassen til afgangsklasserne på gymnasiet/HF inspiration til 
ekskursioner og feltarbejde under et ophold på Livø. 
 
Den henvender sig til fagene natur/teknik, biologi, geografi og naturgeografi.
 
Materialet er ikke grydeklart. Læreren må sætte sig ind i det og foretage en udvælgelse af aktiviteter og tilpasse dem ved selv at 
redigere i teksterne inden de bruges i den konkrete klasse.
 
Materialet er ikke afsluttede undervisningsforløb. Men der gives under de enkelte emner forslag til undervisningsforløb, hvori 
aktiviteterne på Livø kan indgå. Det må derfor typisk forudsættes, at der går en forberedelsesfase forud for Livø-opholdet, hvor 
eleverne får relevante generelle faglige forudsætninger, og at opholdet efterfølges af en efterbehandling, igen af mere generel og 
perspektiverende art.
 
De enkelte emner rummer afsnit til læreren, hvor der er baggrundslæsning, oplysninger, vejledning, forslag, elevaktiviteter, 
opgaveløsninger m. m. til læreren, og afsnit til eleverne, som kun rummer elevaktiviteterne. Det skal bemærkes, at det bliver 
lærerens opgave at udvælge og differentiere, for der er stort set samme lærerdel og samme elevdel uanset niveau. Så igen: Læreren 
må selv udvælge og redigere. Vores skøn over niveau kan kun være vejledende. Så hvis en lærer mener, at en aktivitet vi vurderer til 
at være for svær til for eksempel natur/teknik mellemtrin sagtens kan bruges på dette niveau, eventuelt med en justering, så er det 
naturligvis lærerens udmærkede valg. 
 
Under de relevante links er der anført Trinmål og Faglige mål ud fra hvad man efter vores skøn kan komme omkring ved at arbejde 
med aktiviteterne under de enkelte emner og ved gennemførelse af en passende forbedelses- og efterbehandlingsfase. De anvendte 
farvekoder for emnerne er ens hele vejen igennem.
 
Bemærk Livø-laboratoriets udmærkede samling, som man vil gøre alt for at holde komplet.
 
Literaturlisten fokuserer på Livø. Den er således ikke beregnet til at sammensætte ovennævnte samlede undervisningsforløb med.
 
Litteraturliste – specielt Livø:
 
Skov- og Naturstyrelsens materialer:
Folderen ”Det økologiske landbrug på Livø” – om bestilling se 
                      http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Livoe.htm
Samme i elektronisk form, men forkortet og uden vigtige illustrationer i forhold til folderen:
 http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Foldere/oeko_Livoe.htm
Folderen ”Livø Limfjorden” – om bestilling se 
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Livoe.htm
Samme i elektronisk form: http://www2.skovognatur.dk/vandretursfoldere/56/56livoe.htm
Qvistorff: ”Livø” Skov- og Naturstyrelsen
Geologisk set Det nordlige Jylland Geografforlaget 1992
 
Kort:
 
1:25.000 topografisk kort 1216 IV SV
Orienteringsløbskort Livø
 
Internetadresser:
 
http://www.degulesider.dk/vbw/firma/kort.do?
hitsPerPageSitemap=10&hitsPerPage=10&compTrade=Lejrskoler&compCatHierarchyID=00000571&&backParameters=compTrade
%3DLejrskoler%26compCatHierarchyID%3D00000571%26&backPath=%2Fvbw%2Ffirma%2Fhierarki.do%3Bjsessionid%
3DbzCVaWjvk2x8&&compInfCustID=04839198&compInfAdID=04839198@0019634330@SP&compInfCatID=00025215
                      Kort- og matrikelstyrelsens teleatlas, kort over Livø
http://www2.skovognatur.dk/vandretursfoldere/56/images/56livoekort.jpg
                      Kort over Livø
 
Litteraturliste – generel:
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Lærervejledning

 
Abrahamsen, S. E. (1968). Biologisk mikroskopi. Jul. Gjellerup Forlag A-S, Kbh.
Abrahamsen, S. E. (1976). Biologisk ferskvandsundersøgelse.  Forum A-S, Kbh.
Abrahamsen, S. E. (1986). Biologisk jordbundsundersøgelse, bind 3 i serien Vort Miljø 1. del: Biologisk jordbundsøkologi, 
Gyldendal.
Abrahamsen, V. & Pedersen, K.M. (1964). Biologi for real 2, ”Søen, Engen, & Mosen. Heden & Klitten”. Jul. Gjellerups Forlag, 
Kbh.
Andersen, P. E. (1991). Besøg naturen – børn og forældre. Komma & Clausen Bøger A/S.
Berthelsen, H. E. (1980). Skoven som levested. Gyldendal.
Berthelsen, H. E. (1998) Ny biologi 1. Gyldendal Undervisning.
Bjerrum, A. et al. (1981). Biologi 7. klassetrin grundbog. Gjellerups biologi system.
Burnie, D. (1991). Din bog om naturen. Politikens Forlag.
Chinery, M. & Enghoff, H. (1986). Vesteuropas insekter. Gads Forlag. Kbh.
Christiansen, M. S. & Hancke, V. (1977). Græsser i farver. Politikens Forlag, Kbh.
Coombes, A. J. (1996). Træer i farver. Politikens Forlag.
Dybbro, T. (1997). Politikens naturguide: Strandens dyr og planter. Politikens Forlag A/S.
Dybbro, T. (2000). Det åbne lands dyr og planter – mark, hede, eng og overdrev. Politikens Forlag.
Dyhr-Larsen: Sten Geografforlaget 2005
Feilberg, J. & Christensen, J. O. (1999). Blomsterne omkring os. GEC. Gads Forlag.
Fitter, R. et al. (1985). Nordeuropas Vilde Planter. G.E.C. Gads Forlag, Kbh.
Frederiksen, S. et al. (1997). Planternes udvikling – fra mosser til dækfrøede. G. E. C. Gads Forlag.
Gisselø, T. (1982). Biologi i sjette. Gyldendal
Gjelstrup, P. & Petersen, H. (1987). Jordbundens mider & springhaler. Natur & Museum. Naturhistorisk Museum, Århus.
Harritz, P. H. (2001). Danmarks fredede områder. Danmarks Naturfredningsforening/ Politikens Håndbøger
Jacobsen, K. M. (2004). Fælles Mål – Faghæfte 13 – Natur/teknik. Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for 
Grundskolen.
Jacobsen, K. M. (2004). Fælles Mål – Faghæfte 15 – Biologi. Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for 
Grundskolen. 
Jensen, F. (1992). De ferske vande. Natur & Museum. Naturhistorisk Museum, Århus.
Jensen, V. & Madsen, B. L. (1972). Kredsløb og tilpasning. Gyldendal.
Jørum, P. (1997). Løbebiller. Natur & Museum. Naturhistorisk Museum, Århus.
Køie, M. et al. (1999). Havets dyr og planter. G.E.C. Gads Forlag, Kbh.  
Mossberg, B. et al. (1994). Den store nordiske flora. G.E.C. Gads Forlag, Kbh.
 Møller, P. F. & Staun, H. (2002) Politikens naturguide: Skovens dyr og planter. Politikens Forlag, A/S.
Olsen, L.-H. et al. (2003). Små dyr i sø og å. Gad Natur.
Olsen, L-H. et al. (2003). Små dyr i Skoven. GEC Gads Forlag, Kbh.
Petersen, I. C. (1995). Naturundersøgelse 1. De ferske vande. Nucleus.
Piekut, T. B. et al. (2004). Biologissytemet BIOS – Grundbog A. Gyldendal.
Qvistorff, H. V. (2002). Livø. Miljøministeriet. Skov- og Naturstyrelsen. Jysk Lokalhistorisk Forlag.
Rehfeldt, N. (1985). Heden & Skoven. Natur & Museum. Naturhistorisk Museum, Århus.
Rehfeldt, N. (1987). Klit, kyst og hav. Natur & Museum. Naturhistorisk Museum, Århus.
Sand-Jensen, K. (2001). Søer – en beskyttet naturtype. Gads Forlag.
Schack-Nielsen, L. et al. (2005). Biologissytemet BIOS – Grundbog B. Gyldendal.
Smed: Sten i det danske landskab Geografforlaget 1995 
Thomsen, A. V. & Jensen, N. T. (2005). De bedste øveoplæg – Inspiration til undervisning og afgangsprøve i biologi, fysik,/kemi og 
geografi. Gyldendal.
van Tilburg, M. & Adema, H. (1995). Muslinger og andre havdyr langs stranden. Skarvs naturbøger.
Warncke, E. (1996). Feltbiologens Håndbog. G. E. C. Gads Forlag.
 
Atlas: Folkeskolens Atlas Alinea 2005 (5-10 stk.)
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Natur/teknik – indskolingen 

Natur/teknik – indskolingen 
 

Landbrug: Ekskursion på gården 
Landbrug: Feltarbejde på gården 
Terrestriske smådyr 
Smådyr i ferskvand 
Biavl: Ekskursion til bigården 
Kystprocesser 

                                            Sten 
                                            Billede og kort                                           

Trinmål for natur/teknik – indskoling 
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Natur/teknik - mellemtrinnet

Natur/teknik - mellemtrinnet
 

Landbrug: Ekskursion på gården
Landbrug: Feltarbejde på gården
Terrestriske smådyr 
Smådyr i ferskvand 
Planter i skoven 
Biavl: Ekskursion til bigården 
Kystprocesser 

                                            Jordbund        
                      Vejr 
                                            Sten
                                            Orienteringsløb 
                                            Billede og kort 

 
Trinmål for natur/teknik – mellemtrin 
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Geografi – overbygningen 

Geografi – overbygningen 
 

Landbrug: Ekskursion på gården
Landbrug: Feltarbejde på gården
Biavl: Ekskursion til bigården 

                      Landskabsformer
Kystprocesser 

                                            Jordbund 
                                            Arealudnyttelse 
                                            Vejr
                                            Sten
                                            Orienteringsløb 
                                            Billede og kort 
 

Trinmål for geografi
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Geografi/naturgeografi – gymnasiet/HF 

Geografi/naturgeografi – gymnasiet/HF 
 
Landbrug: Ekskursion på gården
Landbrug: Feltarbejde på gården
Biavl: Ekskursion til bigården

                      Landskabsformer
Kystprocesser

                                            Jordbund
Arealudnyttelse

                                            Vejr
                                            Sten
                                            Orienteringsløb
                                            Billede og kort
                      

Faglige mål for geografi/naturgeografi HF/gymnasiet
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Biologi – gymnasiet/HF 

Biologi – gymnasiet/HF 
 

Landbrug: Ekskursion på gården
Landbrug: Feltarbejde på gården
Biavl: Ekskursion til bigården

                                            Planteklassifikation
                                            Skovens planteøkologi
                                            Jordbund
                                            Jordbundsforhold på hede og overdrev
                                            Vejr
                                            Linietaksering
                                            Fødekæder i ferskvand
                                            Fødekæder i jorden
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Til læreren

Til læreren
 Afsnittet her om stenalderen på Livø har  historiebevidsthed,  kulturmøder og indlevelse som nøgleord.
På Livø er der fundet spor af den såkaldte  grubekeramiske kultur  fra ca  2800 - 2500  f.Kr. Dvs lerkar med små gruber i som på billedet her.
Det var en jæger-samlerkultur  i en tid, hvor landbruget for længst var slået igennem.  Ovre på fastlandet var man  bønder.   
Det kunne være en pointe at vise eleverne,  at 2 helt forskellige kulturer her levede side om side. Fredeligt med handel og gensidig påvirkning ?   Eller sommetider i 
strid med hinanden ?  Det er det nogle af opgaverne lægger op til at eleverne skal tænke over. 
Det kulturmøde mellem jægere og bønder, som Peter Seeberg behandlede litterært  i ungdomsromanen Uden et navn. ( Der dog foregår i  jernalderen).
Ideer: 
Jørgen Bay og Benny Staal: En stenalderboplads. Ideer til historiske værkstedsaktiviteter og tværfagligt arbejde i skolen og friluftslivet. Skoletjenesten Lejre 
Forsøgscenter   2003.   Den handler om jægerstenalderen, men kan fint bruges til grubekeramisk kultur i bondestenalderen også. Mange af ideerne er dog ret ambitiøse i 
folkeskolesammenhæng.
Bondestenalderen. Hjerl Hedes Frilandsmuseum  Skoletjenesten  1995.   Flere ideer til aktiviteter:  http://www.primitiv.nu/
Litteratur til læreren:   Ingrid Falktoft Andersen: Vejviser til Danmarks oldtid.                  Poul Otto Nielsen: Oldtiden i Danmark. Bondestenalderen
  Lidt om jægerne på Livø               På vej til Livø              I land på Livø                                Jægerne og bønderne
 
                  Jægernes boplads         Livet på bopladsen                         Kogegruber til mad                        Lav mad i kogegrube
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Livø i 1600- 1800-tallet
 

Til læreren  At bo på en ø - 1   At bo på en ø - 2
 

Et fæstebrev fra Ranum            Et fæstebrev fra Livø
 

Afsluttende om fæstebønder
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Baggrund – Livø i det 20. århundrede
 

Livø          Livø og omegn – elev                   Livø og omegn - lærer
 
 

De indsatte
 

Hvem blev indsat på Livø og hvordan lød straffen ?
De indsatte led af noget  - elev                      De indsatte led af noget - lærer

 
Fritid                          Fritid – lærer                               Partisanerleg

 
Livø kun for mænd – elev            Livø kun for mænd – lærer

 
Flugten fra Livø

 
 

De ansatte
 

Arbejde på Livø – elev                                  Arbejde på Livø - lærer
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Ny side 1

SAGN OM LIVØ
 Der findes forskellige sagn om Livø. Her er 2 af dem.

En jætte fra Fur og en jætte fra Himmerland kom op at 
skændes.  Jætten fra Himmerland kastede en stor klump 
jord efter jætten på Fur.
Jætten havde ikke kræfter nok, så jordklumpen faldt i 
Limfjorden.      Det blev til Livø.

En trold på Livø blev forelsket i en troldkvinde i 
Rønbjerg.
Trolden besluttede at bygge en dæmning til Rønbjerg. Da han 
gik i gang med byggeriet, blev der en tæt tåge. 
Efter en tid lettede tågen, og trolden opdagede, at han havde 
taget forkert af retningen.
I stedet for at bygge ind mod Rønbjerg havde han bygget 
dæmningen imod Ertebølle. Så opgav trolden.

Den håndfuld jord, han stod med i hånden, smed han på 
jorden.  Sådan opstod Livø tap og Hesselbjerg høj.
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Landbrug: 

Landbrug: 
 
 

Aberdeen Angus – kvæg på det sydlige Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
 
Ekskursion på gården
 
Til læreren: 
 
En ekskursion er kendetegnet ved, at læreren eller en anden ekspert er den primært aktive, mens eleverne 
er de modtagende hvad angår informationer og sanseindtryk. 
En ekskursion bør forberedes. I dette tilfælde bør eleverne dels skaffe sig generel baggrundsviden om 
landbrug, dels sætte sig ind i pjecen ”Det økologiske landbrug på Livø”, udgivet af Skov- og 
Naturstyrelsen (se litteraturlisten). Altsammen med lærerens hjælp. Med det overordnede formål at 
hverken elever eller lærer står og stiller alt for mange spørgsmål, som man kunne have afklaret før 
ekskursionen ved at sætte sig ind i let tilgængelige kilder.
Selve ekskursionen kan bestilles hos landmanden, Karsten Kjærgaard, 98676712. Han medvirker gerne, 
også fordi det forventes af ham undtagen når særlige forhold omkring gården gør det umuligt. Ved 
bestilling bør man gøre rede for elevernes forudsætninger og hvad man ønsker at fokusere på.

file:///C|/Livø/Naturfag/Livø%20landb%20eks.htm (1 af 2)11-04-2007 14:12:12



Landbrug: 

 
Eksempler på undervisningsforløb:
 
”Drøvtyggere”, ”Husdyr”, ”Økologisk landbrug”, ”Kvægavl”, ”Husdyrbrug”, ”Kulturplanter”, 
”Foderplanter”.
 
Materialer:
 
Kort over øen – eventuelt kortet i folderen ”Det økologiske landbrug på Livø” (se litteraturlisten), men 
også et 1:25.000-kort er nyttigt  (begge slags findes i laboratoriet), digitalkamera, papir og blyant.
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, biologi/geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/
HF.
 

Avlsgården på Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
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Landbrug: 

Landbrug: 
 
Feltarbejde på gården
 

Fedtmule. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 

Til læreren: 
 
Et feltarbejde er kendetegnet ved, at eleverne er de primært aktive, at de selv opsøger informationer og 
sanseindtryk på stedet, og at læreren eller en anden ekspert kun fungerer som konsulent. 
Et feltarbejde bør forberedes. I dette tilfælde bør eleverne dels skaffe sig relevant baggrundsviden om 
landbrug, dels sætte sig ind i pjecen ”Det økologiske landbrug på Livø”, udgivet af Skov- og 
Naturstyrelsen (se litteraturlisten). Altsammen naturligvis med lærerens hjælp. 
 
Eksempler på undervisningsforløb:
 
”Drøvtyggere”, ”Husdyr”, ”Økologisk landbrug”, ”Kvægavl”, ”Husdyrbrug”, ”Kulturplanter”, 
”Foderplanter”.
 
Materialer: 
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Landbrug: 

 
Kort over øen – eventuelt kortet i folderen”Det økologiske landbrug på Livø” (se litteraturlisten), men 
også et 1:25.000-kort er nyttigt  (begge slags findes i laboratoriet), digitalkamera, papir og blyant, 
målebånd, poser til indsamling.
 
Aktiviteter:
 
Nogle af aktiviteterne kunne foregå indendørs hvis vejret indbyder til det. Løsningerne til opgaverne 1-8 
kan findes dels ved at spørge landmanden, dels ved at bruge folderen ”Det økologiske landbrug på Livø”.
 
1 Find ud af ved undersøgelser i felten, hvor mange stykker kvæg gården har. Del eventuelt op i 
ammekøer, avlstyre, kviekalve, tyrekalve, kvier og ungtyre. Lav tegninger af dyrene og/eller brug 
digitalkameraet til dataindsamling.
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, biologi/geografi overbygning.
 
2 Beregn ud fra undersøgelser i felten, hvor meget en ko af gennemsnitsstørrelse vejer: Lav et skøn over, 
hvor lang og bred og høj koen er. Regn så rumfanget og vægten ud. Brug digitalkameraet til 
dataindsamling.
 
N/t mellemtrin, biologi/geografi overbygning.
 
3 Find ud af, hvilke slags foder kvæget får når det er på stald og/eller på græs. Hvis man er i tvivl om, 
hvad en bestemt slags foder hedder, kan man spørge læreren eller landmanden. Brug digitalkameraet til 
dataindsamling.
Lav en samling af de forskellige slags foder. Brug plastikposer og husk at skrive på poserne. 
 
N/t mellemtrin, biologi/geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 
4 Beregn gårdens samlede dyrkede areal v. hj. af opmålinger på kortet.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
5 Beregn gårdens samlede dyrkede areal ved opmålinger i felten. Det kan gøres ved at man skridter 
markernes længde og bredde af. Brug digitalkameraet til dataindsamling..
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 
6 Beregn gårdens samlede græsningsarealer v. hj. af opmålinger på kortet.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 
7 Beregn gårdens samlede græsningsarealer ved opmålinger i felten. Brug digitalkameraet til 
dataindsamling.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 
8 Ud fra udregningerne i opgave 1 og 6/7 beregnes hvor meget plads hvert dyr har på græsningsarealerne. 
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Landbrug: 

Find også ud af, hvor megen plads hvert dyr har i staldene om vinteren.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 
9 (kan kun gennemføres en del af året) Find v. hj. af billederne følgende dyrkede planter, angiv lokaliteten 
på kortet og fotografér planterne:
 

  Triticale    Spelt   Havre
 

 Rug    Kløvergræs
 
N/t mellemtrin, biologi/geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 
10 Beskriv i ord og billeder/tegninger, hvad et bestemt stykke kvæg foretager sig i løbet af 10 minutter.
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 
11 Beskriv med ord og billeder/tegninger besøget på gården, så en læser der ikke har været med og ikke 
kender særlig meget til et økologisk kvægbrug kan forstå beskrivelsen.
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
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Landbrug: 

Der pløjes på Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
12 Lav en udstilling af fotos og/eller tegninger og ting der er samlet ind i forbindelse med feltarbejdet (for 
eksempel typer af foder). Korte tekster skrevet i forbindelse med feltarbejdet med kan indgå. Men i meget 
kort form og med meget store bogstaver.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 
13 Nedenfor ses markplanerne for Livø Avlsgaard gennem en årrække. Lav et koordinatsystem, hvor det 
samlede areal med de enkelte afgrøder i perioden indtegnes som kurver. Brug eventuelt et regneark.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF.
 

file:///C|/Livø/Naturfag/Livø%20landb%20felt.htm (4 af 17)11-04-2007 14:12:13



Landbrug: 
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Landbrug: 

Der høstes raps Foto: Ole Bang Nielsen ©
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Landbrug: 

Landbrug: 
 
 
Feltarbejde på gården
 

Aberdeen Angus – kvæg på det sydlige Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 

Til eleven:
 
1 Find ud af ved undersøgelser i felten, hvor mange stykker kvæg gården har. Del eventuelt op i 
ammekøer, avlstyre, kviekalve, tyrekalve, kvier og ungtyre. Lav tegninger af dyrene og/eller brug 
digitalkameraet til dataindsamling.
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Landbrug: 

Fedtmule. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
2 Beregn ud fra undersøgelser i felten, hvor meget en ko af gennemsnitsstørrelse vejer: Lav et skøn over, 
hvor lang og bred og høj koen er. Regn så rumfanget og vægten ud. Brug digitalkameraet til 
dataindsamling.
 
3 Find ud af, hvilke slags foder kvæget får når det er på stald og/eller på græs. Hvis man er i tvivl om, 
hvad en bestemt slags foder hedder, kan man spørge læreren eller landmanden. Brug digitalkameraet til 
dataindsamling.
Lav en samling af de forskellige slags foder. Brug plastikposer og husk at skrive på poserne. 
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Landbrug: 

Avlsgården på Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 

 
4 Beregn gårdens samlede dyrkede areal v. hj. af opmålinger på kortet.
 
5 Beregn gårdens samlede dyrkede areal ved opmålinger i felten. Det kan gøres ved at man skridter 
markernes længde og bredde af. Brug digitalkameraet til dataindsamling..
 
6 Beregn gårdens samlede græsningsarealer v. hj. af opmålinger på kortet.
 
7 Beregn gårdens samlede græsningsarealer ved opmålinger i felten. Brug digitalkameraet til 
dataindsamling.
 
8 Ud fra udregningerne i opgave 1 og 6/7 beregnes hvor meget plads hvert dyr har på græsningsarealerne. 
Find også ud af, hvor megen plads hvert dyr har i staldene om vinteren.
 
9 (kan kun gennemføres en del af året) Find v. hj. af billederne følgende dyrkede planter, angiv lokaliteten 
på kortet og fotografér planterne:
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Landbrug: 

  Triticale    Spelt   Havre
 

 Rug    Kløvergræs
 
10 Beskriv i ord og billeder/tegninger, hvad et bestemt stykke kvæg foretager sig i løbet af 10 minutter.
 
11 Beskriv med ord og billeder/tegninger besøget på gården, så en læser der ikke har været med og ikke 
kender særlig meget til et økologisk kvægbrug kan forstå beskrivelsen.
 
12 Lav en udstilling af fotos og/eller tegninger og ting der er samlet ind i forbindelse med feltarbejdet (for 
eksempel typer af foder). Korte korte tekster skrevet i forbindelse med feltarbejdet med kan indgå. Men i 
meget kort form og med meget store bogstaver.
 

file:///C|/Livø/Naturfag/Livø%20landb%20felt.htm (12 af 17)11-04-2007 14:12:13

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.etha-plus.ch/upload/galerie/matierespremieres/triticale-B.jpg&imgrefurl=http://www.etha-plus.ch/page.asp%3Fpage%3D5001&h=2283&w=2187&sz=3680&tbnid=DBiqh5MYFOMiZM:&tbnh=150&tbnw=143&hl=da&start=4&prev=/images%3Fq%3Dtriticale%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26lr%3Dlang_da%26sa%3DG%26as_qdr%3Dall
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.neon.cornell.edu/focalfarms/photogal/images/Mtsfarm/spltclvrlg.jpg&imgrefurl=http://www.neon.cornell.edu/focalfarms/photogal/martsfarm.html&h=607&w=550&sz=125&tbnid=rfGLVq5eo8coPM:&tbnh=133&tbnw=120&hl=da&start=509&prev=/images%3Fq%3Dspelt%26start%3D500%26svnum%3D10%26hl%3Dda%26lr%3Dlang_da%26sa%3DN%26as_qdr%3Dall
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://home0.inet.tele.dk/Agner/images/havre-a.gif&imgrefurl=http://home0.inet.tele.dk/Agner/newpage49.htm&h=350&w=203&sz=53&tbnid=g0gsQ_uMVhUBkM:&tbnh=116&tbnw=67&hl=da&start=6&prev=/images%3Fq%3Dhavre%2Bsite:dk%26num%3D10%26hl%3Dda%26lr%3Dlang_da%26sa%3DN%26as_qdr%3Dall
http://www.biopix.dk/Photo.asp?Language=da&PhotoId=27332


Landbrug: 

Der pløjes på Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
13 Nedenfor ses markplanerne for Livø Avlsgaard gennem en årrække. Lav et koordinatsystem, hvor det 
samlede areal med de enkelte afgrøder i perioden indtegnes som kurver. Brug eventuelt et regneark.
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Landbrug: 

Der høstes raps. Foto: Ole Bang Nielsen ©
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Insekter på eng og hede

Terrestriske smådyr
 
 
Feltundersøgelsens mål
 
At afprøve forskellige metoder til at indfanger insekter og andre smådyr på.
 
Baggrund
Både overdrev og heden er formidable steder at fange insekter og andre små dyr på på varme og vindstille dage i 
løbet af sommeren. Begge naturtyper er solrige og varierede mht. deres vegetation og derfor gode steder til at 
afprøve forskellige måder at fange små dyr på. 

 

Glimmerbøsser på Senecio ( Ole Bang Nielsen)
 

Mange insekter spiser blomster og blade, f.eks. diverse fluer, sommerfugle, plantelopper, og græshopper, og de er 
tit gode til at flyve og/eller hoppe og kan ret nemt flygte fra deres fjender. Et slånet eller ketcher kan bruges til at 
fange disse hurtige insekter.
 
Andre dyr bor på eller i jorden, og der skal andre metoder til at indfange disse dyr. 
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Insekter på eng og hede

Grøn sandspringer på hede ( Ole Bang Nielsen)
 
Lokalitet til fangst af insekter og smådyr
 
Overdrev øst fra Livø avlsgård, og hede N for gården. 
 
Feltudstyr

•        Plastikposer 
•        Sorteringsbakker 
•        Indsamlingsglas 
•        Ketcher (slagnet) 
•        Insektfælde (jordfælde)  
•        Insektsold 
•        Hvide duge 
•        Spade 
•        Spand 
•        Kartofler.

 
Fremgangsmåde til fangst af insekter og smådyr
 
Ketsjer– bruges i det øverste lag af vegetationen 
Jordfælde – grav et syltetøjsglas ned i jorden med kanten lige ved jordoverfladen. I regnvejr kan jordfælden 
dækkes over med et stykke træ eller lignende, forhøjet på nogle sten. Kontroller jordfælden tidligt om morgenen. 
Afbankning af buske og små træer – læg en hvid dug under en busk eller et lille træ. Bank på det, eller ryst 
grenene ovenover dugen (være forsigtig med ikke at skade træet). Saml smådyr der falder på dugen.
Insektsold – Indsaml vissent løv eller tørt græs fra jordbunden. Fyld posen med det og rasl med posen, så delene 
falder igennem sigten og ned i indsamlingsposen forneden. Bunden kan åbnes for at indsamle de smådyr, der er 
fanget.
Kartoffelfælde – udhulede kartofler der ligger natten over på jorden tiltrækker smådyr, som kravler ind i kartoflen.
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Insekter på eng og hede

Nogle af de anbefalede fangstmetoder kan også bruges på andre biotoper på øen.
(Hvis vejret er meget tørt midt om sommeren, vil jordprøverne sandsynligvis være bedst i fugtige engområder 
eller i det øverste lag af skovjord).

 

Trehornet skarnbasse ( Ole Bang Nielsen)
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Insekter på eng og hede

Dagpåfugleøje ( Ole Bang Nielsen)
 

I klasselokalet/laboratoriet
 
Bestem, sorter og genkend: Sorter de indfangede dyr ind i forskellige grupper efter nogle kriterier. Det kan være 
kriterier eleverne selv er med til at vælge eller vha. bestemmelsesdugen (for eksempel bløddyr, leddyr, biller, 
sommerfugle, skolopendere osv.). Hvor mange af dyrene er insekter, og hvordan genkender man dem? 
Hvad spiser dyrene? Prøv at finde ud, af hvad dyrene spiser. Giv dem noget at spise. Hvad foretrækker de? Med 
lup kan man få øje på munddele og øjne og følehorn. Er dyrene hurtige eller langsomme, og hvor blev de fundet? 
Deres levevis og adfærd fortæller en historie. Man kan f.eks. lege en leg, hvor man efterligner dyrene, deres 
kendetegn og hvor de bor.
Model af et levested for dyrene: Eleverne kan prøve at indrette et levested for dyrene. Hvad skal der være i 
terrariet, for at de har hvad de har brug for? Hvor blev de fundet i naturen?
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Fødekæder i jorden

Smådyr i ferskvand 
 
Feltundersøgelsens mål
 
At udforske og sammenligne livsformer i ferskvand på øen.
 At fange dyr i et vandhul og beskrive hvordan de lever i forhold til hinanden.
 
Baggrund
 
Smådyr i vandhullet spiser planter (f.eks. vandsnegle), eller andre dyr (f.eks. guldsmedelarver) for at få den 
næring de har brug for. Mange smådyr, (f.eks. vårfluelarver og vandbænkebidere) omsætter blade, der falder i 
vandet, mens andre planteædere (f.eks. dafnier) sigter vandet for encellede alger der svæver op og ned i 
vandsøjlen. De planteædende dyr er bytte for større kødædende insekter og mange fisk, som igen selv bliver 
fanget af fugle, så som fiskehejre og skarv. 
Nogle dyr spiser kun et enkelt fødeemne, en enkelt planteart eller nogle få beslægtede arter, mens andre spiser 
mange forskellige arter af planter eller dyr. 
 
Sted for undersøgelse af ferskvand
 
Der er flere vandhuller på øen. Ellesøen er lettest at kommer til. Den ligger inde i skoven, lige NV fra Livø 
Avlsgård.
 
Feltudstyr til undersøgelser i ferskvandet
 

●     Ketcher/fangstnet,
●     Planktonet,
●     Sorteringsbakke,
●     Vandkikkert,
●     Indsamlings cuvette/glas,
●     Bestemmelseduge og bøger til bestemmelse af ferskvandsdyr,
●     Baljer med netbund til sortering,
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Fødekæder i jorden

Ellesøen ( Ole Bang Nielsen)
 

 
Fremgangsmåde af undersøgelse vandhullet
 
I felten
 
Del klassen op i to grupper.
Fangst ved søen
Hver gruppe kan undersøge et af vandhullerne på øen. Ved vandhullet samler eleverne insekter og andre dyr 
samt planter fra vandoverfladen og under vandet:
Kik først med vandkikkert og prøv så at finde så mange dyr som muligt ved at afsøge dyrenes forskellige 
levesteder; brug ketcheren i forskellige dybder af åbent vand, langs kanten af søen og i sol og skygge, og 
vandet lige over søbunden.
Dyrene kan sorteres fra i sorteringsbakker efter at groft materiale er sorteret fra ved brug af en balje med 
netbund.  De dyr som er fanget skal indsamles i glas eller cuvetter, sammen med lidt vand fra søen for at kunne 
tage dem tilbage til laboratoriet. 
Indsaml også vandprøverne fra planktonnettet og bær dem tilbage til laboratoriet.
Noter eventuel fisk eller fugle set i søen, eller andre dyr i nærheden.
 
Hvad skal I bruge til at fange dyr ved søen?
Eleverne kan f.eks. også blive stillet opgaven at fange dyr i søen. De skal nu finde frem til, hvordan de vil gøre 
dette, og hvad de skal bruge af udstyr til dette formål. Det kan også være interessant at spørge eleverne hvad de 
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Fødekæder i jorden

tror der lever i søen, før undersøgelsen starter.
 
I klasselokalet/laboratoriet
 
Dyr i vandprøver
 
Brug lup eller stereolup til at kigge på smådyrene i de vandprøver der er taget med planktonnet. Lad først 
indsamlingscuvette-/glas stå uforstyrrede nogen tid, inden man tager en lille dråbe ud til videre undersøgelse på 
et objektglas med fordybning. 
Nogle af de større organismer vil være lettest at finde i bundfaldet af en vandprøve, mens andre er 
fritsvømmende i vandsøjlen.
Søg efter organismer i nogle dråber af bundfald fra søen. Det skulle være muligt at finde små krebsdyr som 
vandlopper og dafnier.
 
Prøver fra ketcher/fangstnet
 
Sæt navn på  så mange af dyrene som mulig. Kik på hvordan de bevæger sig og find ud af hvilke der er 
fritsvømmende og hvilke der lever på bunden af søen.  

 

Frøformering ( Ole Bang Nielsen)
 
Model af en sø i et akvarium
Dyrene fra søen kan holdes et par dage i et akvarium med luftpumpe tilsluttet. Akvariet indrettes som en model 
af søen. Hvilke planter var der der hvor blev dyrene fundet? Er det udelukkende overfladedyr er der ingen 
grund til at lave bund i søen. Dette sætter fokus på tilpasning og behov hos dyrene. 
Grupperne kan fortælle om deres sø for den anden gruppe ud fra modellen. 
 
Planche af fødenet
Lav en planche af fødenettet fra søen, baseret på de dyr, I har fundet. Indiker hvilke dyr spiser hvad. Hvilke er 
hovedsagelig planteædere og hvilke er kødædere? (Husk også at inkludere eventuelt større dyr eller fugle set i 
indsamlingsområdet).
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Fødekæder i jorden

 
Grupperne kan udstille deres planche og lave et lille oplæg for de andre grupper. 
Grupperne kan dermed på mange måder sammenligne de to søer med hinanden. 
 
Lad vårfluen bygge sit hus
Husbyggende vårfluer plejer at være temmelig almindelige i rent ferskvand, og hvis der er indfanget flere, kan 
man undersøge, hvordan de bygger det beskyttende hus de bærer på. 
 
De fleste vårfluelarvers huse er lavet af småsten eller små plantestykker. Hvis man forsigtigt kan skubbe larven 
ud af sit hus, kan man få den til at bygge et nyt hus. Del vårfluens hus i småstykker og placer dem i et glas eller 
akvarium med vand og larven. Iagttag hvordan larven genopbygger sit hus.   
 
Når undersøgelserne er færdige, sæt så mange som mulig af de indfangede dyr ud i søen igen.
 
 
Spørgsmål til videre diskussion
 
Var der forskel på de dyr, der blev fundet på de forskellige levesteder i søen (langs kanten, i sol og skygge, i 
forskellige dybder)?
 
Hvordan kan man fange dyr i søen? Er der mon bedre metoder?
Hvad gør en fisker eller en biolog?
 
Hvilke af dyrene hører til klassen insekter? 
Hvad er det der kendetegner et insekt?
Hvilke af de dyr der er fanget er larver eller nymfer af insekter? 
Hvad bliver de til når de er fuldt udviklede vokset (imago)? 
Hvor lever de, og hvad spiser de? 
 
Hvilke af dyrene bor hele deres liv i vandet, og hvilke har livsstadier (æg, larve, puppe eller voksen) andre 
steder end i vandet?
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Biavl

Biavl
 

Biavleren på Livø fremviser tavle med yngel. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
 

Ekskursion til bigården
 
Til læreren: 
 
 
En ekskursion er kendetegnet ved, at læreren eller en anden ekspert er den primært aktive, mens eleverne 
er de modtagende hvad angår informationer og sanseindtryk. 
En ekskursion bør forberedes. I dette tilfælde bør eleverne skaffe sig generel baggrundsviden om biavl.  
Med lærerens hjælp. Med det overordnede formål at hverken elever eller lærer står og stiller alt for 
mange spørgsmål, som man kunne have afklaret før ekskursionen ved at sætte sig ind i let tilgængelige 
kilder.
Selve ekskursionen kan bestilles hos biavler Knud Sørensen 97922848. Man skal ringe til ham i god tid, 
helst senest 14 dage i forvejen. Og han skal have 400 kr. for ulejligheden, til benzin og til færgebillet. Ved 
bestilling bør man gøre rede for elevernes forudsætninger og hvad man ønsker at fokusere på. 
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Biavl

Vokstavle med honning og dronning med gul maling. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
Materialer:
 
Kort over øen – eventuelt kortet i folderen”Det økologiske landbrug på Livø” (se litteraturlisten), men 
også et 1:25.000-kort er nyttigt  (begge slags findes i laboratoriet), digitalkamera, papir og blyant.
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, biologi/geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/
HF.
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Biavl

Biavleren på Livø med bistader. Foto: Ole Bang Nielsen © 
 
 

file:///C|/Livø/Naturfag/Livø%20biavl.htm (3 af 3)11-04-2007 14:12:17



Billede og kort 
  
Til læreren:  
  
Eksempler på undervisningsforløb: 
  
”Kortlære”, ”Kortlægning”, ”Orienteringsløb” (tværfagligt med idræt),  
  
1 Billede og kort 1: 
  
Materialer: 
 
Qvistorffs hæfte ”Livø” (findes på laboratoriet) 
  
Gå på opdagelse på kortet nedenunder og i det flotte flyfoto i Qvistorffs hæfte ”Livø” side 16-17 
(findes i laboratoriet). 
Prøv at finde de samme ting på kort og billede. Man kan gå ud fra signaturforklaringen til kortet og 
teksten på billedet. Det vil være nemmest, hvis man printer kortet ud, så man kan vende det på 
hovedet, for så passer det til billedet. Men kortet findes også i folderen ”Livø Limfjorden” fra Skov- 
og Naturstyrelsen. Man kan selvfølgelig også bare vende hæftet med flyfotoet på hovedet. 
  



 
  
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF 
  
2 Billede og kort 2: 
  
Hvor er billederne taget? Se på billederne og kortet nedenunder og sæt bogstaver og tal rigtigt 
sammen. Ved billederne står der, hvilken retning de er taget i. 
  



 
  

 
                               a VNV                               b SSØ          
  
  



 
              c Ø    d VNV    
  
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning. 
  
Nøgle til læreren: 1, a; 2, c; 3, b; 4, d. 
  
3 Billede og kort 3: 
  
Hvor er billederne taget? Se på billederne og kortet nedenunder og sæt bogstaver og tal rigtigt 
sammen (bemærk: Det ene sted er der taget to billeder). Ved billederne står der, hvilken retning de 
er taget i. 
  



 
  

 
                    a NNV     b VNV          c SSØ 
  

 
                   d ØSØ                    e Ø                         f NV 



  

 
             g SØ              h VNV 
  
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF 
  
Nøgle til læreren: 1, b; 2, f; 2, g; 3, e; 4, a; 5, c; 6, d; 7, h. 
  
4 Maleri og landskab: 
  
Materialer: 1:25.000 kort og malerierne i krostuen. 
  
Kig grundigt på de to malerier af kyster på Livø inde i krostuen. Tag eventuelt digitalfotos. Find 
stederne på kortet – og gå ud i virkeligheden for at studere den. Hvilke forskelle er der på 
maleriernes fremstilling af kysterne og kysterne som de ser ud i dag? 
  
N/t mellemtrin, geografi overbygning. 
  
5 3-d-billede(stereogram) og kort: 
  
Materialer: 1:25.000 kort og stereogrammer over Livø, stereobriller. 
  
Hvis man ikke har brugt stereobriller før, skal man nok være tålmodig og bruge nogle minutter på at 
vænne øjnene til at se på den særlige måde. 
Brug brugsanvisningen til briller og stereogrammer. 
Brug god tid til at studere stereogrammet over Livø. Gå selv på opdagelse. 
Et stereogram er især godt til at se højdeforskelle med, så læg mærke til landskabsformerne på øen. 
Brug nogen tid på at kigge på kortets højdekurver og kig samtidig på stereogrammet, så får man en 
bedre fornemmelse for højdekurver. Prøv for eksempel at se på højdekurverne langs nordvestkysten 
af øen – og derefter på samme område på stereogrammet. Og prøv at se på højdekurverne i området 
syd for byen – og så på stereogrammet. Og at finde hullerne, der ligger cirka 500 syd for punkt 40 
og cirka 250 m fra sydvestkysten, på både kort og billede. 
  
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF 
  
6 Fremstilling af reliefkort over Livø: 



  
Materialer: Fotokopier af 1:25.000-kort eller kurvekort, pap/spånplader, sakse, limstifter. 
  
Hvis hele holdet hjælpes ad, kan man ret hurtigt lave et reliefkort over Livø. På laboratoriet kan 
man få forstørrede fotokopier af 1:25.000-kortet og pap til at lime kortet op på. 
Sådan gør man: Den første kopi: Livø limes på en papplade eller, endnu bedre, en spånplade. Den 
anden kopi: Man klipper langs 5 m højdekurverne og limer resultatet på det første lag (her kan man 
jo bare bruge 5 m kurven til at rette ind efter). Og så tager man 10 m kurven osv. På samme måde. 
Vær opmærksom på, at der godt kan være flere kurver med samme højde på kortet; mod syd er der 
for eksempel en meget lille høj med 5- og 10 m kurver omkring. – Med 5 meter for hvert 
”trappetrin” bliver der i alt 8 trappetrin (fra 5 til og med 40 m). Måske bliver kortet så temmelig 
groft. Man kunne jo også vælge at klippe for hver 2,5 m. Så passer opgaven jo også fint til et hold 
med 17 eller derover (fra 2,5 til og med 42,5 m). Her er én måde at løse opgaven på. Måske kunne 
man lægge farver på efter 1:25.000-kortet (findes i laboratoriet), og måske kunne man vælge at 
udjævne ”trappetrinene” med papmaché eller andet. 
  
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF 
  
7 Opmåling og kortlægning af skrænt 1: 
  
Materialer: Klinometer, kompas, målebånd, snor 
  
Se kortudsnittet her: En skrænt løber langs med kysten forbi punkt 21 (som er et hul, vist med et V). 
Bestem skræntens nøjagtige retning med et kompas. 
  

 
  
Nøgle til læreren: 324o 
  
Find ud af klintens højde: Se på tegningen her: 



 
Stil dig i vandkanten, så du kan sigte vinkelret fra vandkanten mod punkthøjen B (vist på kortet 
med  ●) og sigt med klinometret mod den øverste kant af skrænten du kan se (B). Aflæs vinklen på 
klinometret. Mål med et målebånd eller en snor afstanden fra vandkanten til den øverste kant af 
klinten (AB). Nu kan du beregne skræntens højde ved at lave en tegning: 
Du skal bruge et kvadreret papir, og du skal tegne en tegning der svarer til den ovenover. Tegn en 
ret  linje med blyant på papiret. Skriv A ved venstre ende af linien. Afsæt med en vinkelmåler 
vinkel A. Det er den vinkel, du målte fra vandkanten op til kanten af skrænten, altså vinklen mellem 
siden AB og siden AC på tegningen ovenover. Afsæt din afstand fra A til B på din tegning – måske 
passer det med at afsætte 1 cm for hver m? Tegn så en linie fra B ned til C, så den kommer til at stå 
vinkelret på den første linie du tegnede (altså, så BC står vinkelret på AC). Nu kan du måle BC på 
tegningen. Hvis du har valgt at lade 1 cm på din tegning svare til 1 m i virkeligheden, så er 
skræntens højde for eksempel 6 meter, hvis BC er 6 cm. 
  
Tegn en kortskitse over skrænten med nærmeste omgivelser.  
Lav en profil over skrænten ved at tegne skræntens forløb på din egen tegning (se ovenfor). 
  
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF 
  
  
8 Opmåling og kortlægning af skrænt 2: 
  
Samme som foregående opgave, men du vælger selv en skrænt. 
  
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF 
  
  
9 Nivellering: 
  
Materialer: Et kompas, et klinometer, to stadier, et målebånd, millimeterpapir, en passer. 
  
  

Skrænten er den uregelmæssige            B 
linie fra A til B, A er vand- 
kanten og B er kanten 
af skrænten. 

 
 
 
A 
                                                                 C 



 
  
Eksempel: Du skal undersøge området langs en ret linie fra A i retningen 251o mod Å på kortet 
ovenfor. Man skal mindst være 3 om opgaven. 
Aflæs A’s højde på kortet og skriv den ned. I dette tilfælde er højden jo 0 m (ved normal 
vandstand). Hold et stadie ved A. Lad os kalde det stadie 1. Sigt vandret fra stadiet i højden 150 cm 
(C på tegningen) ved A. Bed en kammerat tage et stadie (nummer 2) og holde en finger ud for 50 
cm (D på tegningen). Bed hende så gå frem og tilbage langs AÅ med stadiet og stille det på jorden, 
indtil din sigtelinje rammer kammeratens finger. Så står stadie 2 nemlig 1 m højere end stadie1. På 
tegningen står stadie 2 i punkt E. Mål nu afstanden CD med et målebånd eller en snor. På tegningen 
er linien CD sigtelinien, og den skal være vandret. Afstanden CD måles til 3 m. – Nu flyttes stadie1 
til punkt E, og stadie 2 flyttes videre langs AÅ på samme måde som før. 



 
  
Sådan laver du en profil af skrænten i et koordinatsystem på mm-papiret (brug blyant): 
Afsæt afstandene mellem stadiernes positioner langs x-aksen. Afsæt højderne (1, 2, 3, m, osv. 
Meter) op ad y-aksen. Vælg passende enheder på de to akser, så I kan få papiret fyldt nogenlunde 
ud. Så bliver figuren mere overskuelig. I kommer nok til at lave overhøjning. Det betyder, at for 
eksempel 1 cm på y-aksen viser en mindre længde end 1 cm på x-aksen. Uden overhøjning bliver 
profilen meget ”flad”. – I kunne naturligvis også vælge at bruge regneark til at tegne profilen med. 
  
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF 
  

  
Billede og kort 
  
Til eleven: 
  
1 Billede og kort 1: 
  
Materialer: 
  
Qvistorffs hæfte ”Livø” (findes på laboratoriet) 
  
Gå på opdagelse på kortet nedenunder og i det flotte flyfoto i Qvistorffs hæfte ”Livø” side 16-17 
(findes i laboratoriet). 
Prøv at finde de samme ting på kort og billede. Man kan gå ud fra signaturforklaringen til kortet og 
teksten på billedet. Det vil være nemmest, hvis man printer kortet ud, så man kan vende det på 



hovedet, for så passer det til billedet. Men kortet findes også i folderen ”Livø Limfjorden” fra Skov- 
og Naturstyrelsen. Man kan selvfølgelig også bare vende hæftet med flyfotoet på hovedet. 
  

 
  
2 Billede og kort 2: 
  
Hvor er billederne taget? Se på billederne og kortet nedenunder og sæt bogstaver og tal rigtigt 
sammen. Ved billederne står der, hvilken retning de er taget i. 



  

 
  

 
                               a VNV                               b SSØ          
  
  



 
              c Ø    d VNV    
  
3 Billede og kort 3: 
  
Hvor er billederne taget? Se på billederne og kortet nedenunder og sæt bogstaver og tal rigtigt 
sammen (bemærk: Det ene sted er der taget to billeder). Ved billederne står der, hvilken retning de 
er taget i. 
  

 
  



 
                    a NNV     b VNV          c SSØ 
  

 
                   d ØSØ                    e Ø                         f NV 
  

 
             g SØ              h VNV 
  
4 Maleri og landskab: 
  
Materialer: 1:25.000 kort og malerierne i krostuen. 
  
Kig grundigt på de to malerier af kyster på Livø inde i krostuen. Tag eventuelt digitalfotos. Find 
stederne på kortet – og gå ud i virkeligheden for at studere den. Hvilke forskelle er der på 
maleriernes fremstilling af kysterne og kysterne som de ser ud i dag? 
  
5 3-d-billede(stereogram) og kort: 
  
Materialer: 1:25.000 kort og stereogrammer over Livø, stereobriller. 
  



Hvis man ikke har brugt stereobriller før, skal man nok være tålmodig og bruge nogle minutter på at 
vænne øjnene til at se på den særlige måde. 
Brug brugsanvisningen til briller og stereogrammer. 
Brug god tid til at studere stereogrammet over Livø. Gå selv på opdagelse. 
Et stereogram er især godt til at se højdeforskelle med, så læg mærke til landskabsformerne på øen. 
Brug nogen tid på at kigge på kortets og kig samtidig med på stereogrammet. Så får man en bedre 
fornemmelse for højdekurver. Prøv for eksempel at se på højdekurverne langs nordvestkysten af 
øen – og derefter på samme område på stereogrammet. Og prøv at se på højdekurverne i området 
syd for byen – og så på stereogrammet. Og at finde hullerne, der ligger cirka 500 syd for punkt 40 
og cirka 250 m fra sydvestkysten, på både kort og billede. 
  
6 Fremstilling af reliefkort over Livø: 
  
Materialer: Fotokopier af 1:25.000-kort eller kurvekort, pap/spånplader, sakse, limstifter. 
  
Hvis hele holdet hjælpes ad, kan man ret hurtigt lave et reliefkort over Livø. På laboratoriet kan 
man få forstørrede fotokopier af 1:25.000-kortet og pap til at lime kortet op på. 
Sådan gør man: Den første kopi: Livø limes på en papplade eller, endnu bedre, en spånplade. Den 
anden kopi: Man klipper langs 5 m højdekurverne og limer resultatet på det første lag (her kan man 
jo bare bruge 5 m kurven til at rette ind efter). Og så tager man 10 m kurven osv. På samme måde. 
Vær opmærksom på, at der godt kan være flere kurver med samme højde på kortet; mod syd er der 
for eksempel en meget lille høj med 5- og 10 m kurver omkring. – Med 5 meter for hvert 
”trappetrin” bliver der i alt 8 trappetrin (fra 5 til og med 40 m). Måske bliver kortet så temmelig 
groft. Man kunne jo også vælge at klippe for hver 2,5 m. Så passer opgaven jo også fint til et hold 
med 17 eller derover (fra 2,5 til og med 42,5 m). Her er én måde at løse opgaven på. Måske kunne 
man lægge farver på efter 1:25.000-kortet (findes i laboratoriet), og måske kunne man vælge at 
udjævne ”trappetrinene” med papmaché eller andet. 
  
7 Opmåling og kortlægning af skrænt 1: 
  
Materialer: Klinometer, kompas, målebånd, snor 
  
Se kortudsnittet her: En skrænt løber langs med kysten forbi punkt 21 (som er et hul, vist med et V). 
Bestem skræntens nøjagtige retning med et kompas. 
  

 
  
Nøgle til læreren: 324o 



  
Find ud af klintens højde: Se på tegningen her: 

 
Stil dig i vandkanten, så du kan sigte vinkelret fra vandkanten mod punkthøjen B (vist på kortet 
med  ●) og sigt med klinometret mod den øverste kant af skrænten du kan se (B). Aflæs vinklen på 
klinometret. Mål med et målebånd eller en snor afstanden fra vandkanten til den øverste kant af 
klinten (AB). Nu kan du beregne skræntens højde ved at lave en tegning: 
Du skal bruge et kvadreret papir, og du skal tegne en tegning der svarer til den ovenover. Tegn en 
ret  linje med blyant på papiret. Skriv A ved venstre ende af linien. Afsæt med en vinkelmåler 
vinkel A. Det er den vinkel, du målte fra vandkanten op til kanten af skrænten, altså vinklen mellem 
siden AB og siden AC på tegningen ovenover. Afsæt din afstand fra A til B på din tegning – måske 
passer det med at afsætte 1 cm for hver m? Tegn så en linie fra B ned til C, så den kommer til at stå 
vinkelret på den første linie du tegnede (altså, så BC står vinkelret på AC). Nu kan du måle BC på 
tegningen. Hvis du har valgt at lade 1 cm på din tegning svare til 1 m i virkeligheden, så er 
skræntens højde for eksempel 6 meter, hvis BC er 6 cm. 
  
Tegn en kortskitse over skrænten med nærmeste omgivelser.  
Lav en profil over skrænten ved at tegne skræntens forløb på din egen tegning (se ovenfor). 
  
8 Opmåling og kortlægning af skrænt 2: 
  
Samme som foregående opgave, men du vælger selv en skrænt. 
  
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF 
  
  
9 Nivellering: 
  
Materialer: Et kompas, et klinometer, to stadier, et målebånd, millimeterpapir, en passer. 
  
  

Skrænten er den uregelmæssige            B 
linie fra A til B, A er vand- 
kanten og B er kanten 

af skrænten. 
 

 
 
A 
                                                                 C 



 
  
Eksempel: Du skal undersøge området langs en ret linie fra A i retningen 251o mod Å på kortet 
ovenfor. Man skal mindst være 3 om opgaven. 
Aflæs A’s højde på kortet og skriv den ned. I dette tilfælde er højden jo 0 m (ved normal 
vandstand). Hold et stadie ved A. Lad os kalde det stadie 1. Sigt vandret fra stadiet i højden 150 cm 
(C på tegningen) ved A. Bed en kammerat tage et stadie (nummer 2) og holde en finger ud for 50 
cm (D på tegningen). Bed hende så gå frem og tilbage langs AÅ med stadiet og stille det på jorden, 
indtil din sigtelinje rammer kammeratens finger. Så står stadie 2 nemlig 1 m højere end stadie1. På 
tegningen står stadie 2 i punkt E. Mål nu afstanden CD med et målebånd eller en snor. På tegningen 
er linien CD sigtelinien, og den skal være vandret. Afstanden CD måles til 3 m. – Nu flyttes stadie1 
til punkt E, og stadie 2 flyttes videre langs AÅ på samme måde som før. 
  



 
  
Sådan laver du en profil af skrænten i et koordinatsystem på mm-papiret (brug blyant): 
Afsæt afstandene mellem stadiernes positioner langs x-aksen. Afsæt højderne (1, 2, 3, m, osv. 
Meter) op ad y-aksen. Vælg passende enheder på de to akser, så I kan få papiret fyldt nogenlunde 
ud. Så bliver figuren mere overskuelig. I kommer nok til at lave overhøjning. Det betyder, at for 
eksempel 1 cm på y-aksen viser en mindre længde end 1 cm på x-aksen. Uden overhøjning bliver 
profilen meget ”flad”. – I kunne naturligvis også vælge at bruge regneark til at tegne profilen med. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Kystprocesser

Kystprocesser
 
 

Louisedal med Fur i baggrunden. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 

Til læreren: 
 
Eksempler på undervisningsforløb:
 
”Hvad sker der på stranden?”, ”Strømmende vand”, ”Vandet former landskabet”,”Erosion og aflejring”, 
”Kystformer i Danmark”
 
Aktiviteter:
 
1 Undersøgelse af kystklint:
 
Materialer:
 
Topografisk kort (1:25.000), klinometer (hældningsmåler), snor+målebånd, papir og blyant, 
digitalkamera.
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Udgangspunkt: Nedenfor den levende kystklint i istidslandskabet (tydeligst ved nordvest-kysten  fra 
Livøs vestligste punkt og ca. 600 m mod nordøst). 
Mål klintens hældning med en hældningsmåler – stil dig helt inde foden af klinten.
Find eventuelt ud af klintens højde (se under ”Billede og kort”: Opmåling og kortlægning af skrænt 1).
Hvor bliver materialet (ler, sand, grus, sten og blokke) af, når det er styrtet ned på stranden?
Hvorfor styrter materialet ned?
Er der andre kræfter end bølgernes erosion, der påvirker klinten?
Hvis der er stenblokke ude i vandet, hvordan er de så kommet derud?
Beskriv stranden foran kystklinten (mål hældning og undersøg materialet).
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
2 Bygning af høfde:
 
Materialer: 
 
Sten eller spånplade (ca. 30 gange 200 cm), tykke og tynde pinde, papir og blyant, digitalkamera.
 
Byg en høfde af sten fra vandkanten og vinkelret ud i havet (højde ca. 20 cem og længde ca. 2 m). Man 
kan også bruge en spånplade på ca. 30 gange 200 cm, som sættes ned i sandet og støttes af sten eller 
kraftige pinde. – På begge sider af høfden sættes tynde pinde langs vandlinjen (havstokken).
Følg med i, hvordan der eroderes/aflejres materiale omkring høfden. Gerne i et par timer. Tag billeder af 
udviklingen. Beskriv processerne.
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
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Modeller af høfder af grus og sten på det nordlige Livø
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Kystens livsformer
 
Feltundersøgelsens Mål
 
Målet er at indsamle og beskrive dyr og planter (livsformer) og beskrive deres tilpasninger til livet på sten- 
og sandstrand og i havet på henholdsvis den vestlige og østlige kyst af Livø.
  
Baggrund
 
Kysterne på Livø er meget forskellige og danner grundlag for mange forskellige livsformer. Baggrunden 
for dette er, at vind og strøm påvirker kysterne forskelligt: Vind- og strømforholdene i Limfjorden påvirker 
øen sådan, at ler, sand og grus bliver eroderet væk fra de vestvendte og nordvendte kyster og aflejres langs 
den østlige og sydlige side af øen. Det er netop ved aflejring at Liv Tap er dannet.
Den nordlige kyst er særligt kuperet og har en stenstrand, hvor mange af de mindre, løse partikler er vasket 
væk. På den østlige og sydlige side af øen aflejres fine sand- og lerpartikler fra de nordlige og vestlige 
erosionskyster. Havets påvirkning af øen har dannet de stenede nord- og vestkyster som står i kontrast til 
sandstranden langs østkysten samt Liv Tap. Denne mangfoldighed af kyster giver rige muligheder for at 
sammenligne livsformerne på de to forskellige kysttyper.
 
 Adgang er forbudt til Liv Tap pga. sælreservatet på odden.  

 

Blåmusling ( Ole Bang Nielsen)
 
Sted
 
Sandstrand på østkysten af øen og stenstrand på vestkysten.
 
Feltudstyr



 
●     Waders eller gummistøvler
●     Vandnet/fangstsigte
●     Planktonnet
●     Sorteringsbakke
●     Vandkikkert
●     Indsamlingscuvette/-glas,
●     Spand
●     Bestemmelsesduge og bøger til bestemmelse af saltvandsdyr.
●     Baljer med netbund
●     Dreg med line
●     Kikkert
●     Blyant, papir og skriveunderlag.

 
 
Fremgangsmåde
 
I felten
 
Del klassen i to. En gruppe tager ud til vestkysten af øen og en gruppe til østkysten.
 
Ved fjorden arbejder eleverne i par og bruger først vandkikkert til at undersøge havbunden for smådyr og 
alger. Det man ser noteres. 
 
•        Prøv at fange rejer og fisk fra bunden med net. Tøm fangstnettet i en sorteringsbakke og noter hvad der 
er fanget. Saml eksempler af muslinger og andre dyr i en spand med lidt sand, sten og friske alger i bunden. 
Husk at tage vand med hjem i en dunk.
 
•        Indsaml gode eksempler af de forskellige alger (tang), man kan finde ved standen.
 
•        Indsaml vandprøver taget med planktonnet til nærmere undersøgelse i laboratoriet.
 
•        Undersøg opskyl langs stranden for skaller og rester af andre dyr og planter der lever på dybere vand.
 
•        Grav nogle huller i sandet på lavt vand og søg efter sandorm, muslinger og slikkrebs. 
 
•        Noter andre dyr og fugle som man ser ved kysten. 
 
I klasselokalet/laboratoriet
 
Plantesamling (herbarium):
 
Et algeherbarium kan laves ved at presse alger på hvidt papir, dække dem med gazebind eller stanniol og 
presse dem i en plantepresse. Algerne kan så klæbes op på papiret, når de er tørre.
 
Observationer af alger og smådyr:
 
Det skulle være muligt at finde små krebsdyr så som tanglopper og slikkrebs iblandt de alger og skaller, 



der er indsamlet.
Brug lup og mikroskoper til at kigge på alger og smådyr som er indsamlet med planktonnet. Lad først 
indsamlingscuvette/-glas stå uforstyrrede nogen tid, inden der tages en lille dråbe ud til videre undersøgelse 
på et objektglas med fordybninger.
 
Observationer af levende muslinger: 
Muslinger kan fodres i et glas eller et lille saltvandsakvarium ved at tilføje nogle dråber af gæropslæmning. 
Efter et stykke tid vil muslingerne åbne sig, og der kan observeres vandbevægelse gennem ind- og 
udstrømningsrørene.    
 
Lister over de dyr der findes
 
Lav en liste af dyrene fundet på hhv. stenkyst og sandkyst.
 
Notere hvor mange af dyrene der 
                                            1/ svømmer fri i vandsøjlen
                                            2/ kravler på havbunden
                                            3/ er fæstnet til havbunden
                                            4/ lever i havbunden.
 
 
Saltvandsakvarium
 
Et saltvandsakvarium kan etableres med nogle af de indfangede smådyr. Fyld akvariet 1/3 med sand og 2/3 
med saltvand fra havet. Tænk på hvor dyrene lever, og hvad de lever af og lad dette være styrende for 
indretningen. Er de f.eks. bunddyr eller fritsvømmende dyr?

 

Hjertemusling ( Ole Bang Nielsen)
 



Spørgsmål til videre diskussion
 
Hvordan har de forskellige dyr, I har fundet, tilpasset sig til livet i havet ved hhv. sandbund og  stenbund? 
 
Hvordan forhindres de forskellige bunddyr i at være vasket væk med strømmen og bølgerne ved kysten?
  
Hvad lever de forskellige dyr af? Lav en planche over det mulige fødenet i Limfjorden. Glem ikke 
mennesker og andre terrestriske dyr.

 

Knivmusling ( Ole Bang Nielsen)
 
 

 
 



Kystprocesser

 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
4 Dannelse af odde:
 
Materialer: 
 
Vandkander, digitalkamera.
 
En strøm langs med en kyst kan gnave  (erodere) i kysten nogle steder og aflejre materialet andre steder. 
Ud for en bugt eller et sted, hvor kystlinjen bøjer væk fra strømmens retning kan der aflejres en odde. Den 
kan både være krum og lige (ret).
Lav forsøget som det er vist på tegningen her:
 

 
Det er fint at stå nede ved fjorden, for der er der masser af vand, og der gør det ikke noget, at man pjasker. 
Lav en lang ”ø” af sand. med bugter og halvøer langs den ene kyst. Øen skal hælde ned mod 
strandkanten. Fyld så vandkanden og hæld vandet ud, så der løber en ”havstrøm” ned langs kysten som 
vist på tegningen, og således at strømmen eroderer i kysten. Prøv på denne måde at få lavet en odde ved 1.
Der skal nok bruges en del kander med vand for at få dannet en odde. Det er bedst, hvis flere arbejder 
sammen, så der hele tiden løber en strøm langs ”kysten”, så tre mand med en kande hver er nok ikke for 
meget. – Tag fotos undervejs i forløbet.
Forsøget kunne udvides til at man danner en retodde ligesom Liv Tap. Så skal der jo løbe en ”havstrøm” 
på begge sider af øen.
Lav en kommenteret billedserie over forsøget. 
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
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Skred på Livøs sydvestkyst. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
 

Kystprocesser
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Louisedal med Fur i baggrunden. Foto: Ole Bang Nielsen ©

 
Til eleven:
 
1 Undersøgelse af kystklint:
 
Materialer:
 
Topografisk kort (1:25.000), klinometer (hældningsmåler), snor+målebånd, papir og blyant, 
digitalkamera.
 
Udgangspunkt: Nedenfor den levende kystklint i istidslandskabet (tydeligst ved nordvest-kysten  fra 
Livøs vestligste punkt og ca. 600 m mod nordøst). 
Mål klintens hældning med en hældningsmåler – stil dig helt inde foden af klinten.
Find eventuelt ud af klintens højde (se under ”Billede og kort”: Opmåling og kortlægning af skrænt 1).
Hvor bliver materialet (ler, sand, grus, sten og blokke) af, når det er styrtet ned på stranden?
Hvorfor styrter materialet ned?
Er der andre kræfter end bølgernes erosion, der påvirker klinten?
Hvis der er stenblokke ude i vandet, hvordan er de så kommet derud?
Beskriv stranden foran kystklinten (mål hældning og undersøg materialet).
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2 Bygning af høfde:
 
Materialer: 
 
Sten eller spånplade (ca. 30 gange 200 cm), tykke og tynde pinde, papir og blyant, digitalkamera.
 
Byg en høfde af sten fra vandkanten og vinkelret ud i havet (højde ca. 20 cem og længde ca. 2 m). Man 
kan også bruge en spånplade på ca. 30 gange 200 cm, som sættes ned i sandet og støttes af sten eller 
kraftige pinde. – På begge sider af høfden sættes tynde pinde langs vandlinjen (havstokken).
Følg med i, hvordan der eroderes/aflejres materiale omkring høfden. Gerne i et par timer. Tag billeder af 
udviklingen. Beskriv processerne.
 
 

Modeller af høfder af grus og sten på det nordlige Livø
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Model af høfder af grus og sten på det nordlige Livø
 
3 Dannelse af udligningskyst:
 
Materialer: 
 
Vandkander, digitalkamera.
 
Strømme i Limfjorden langs både Livøs sydvestkyst og nordøstkyst (se f. eks. på kortet her eller på 
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et 1:25.000 kort fra laboratoriet) prøver at lave kysterne lige ved at gnave (erodere) noget af kysten nogle 
steder og ved at aflejre materialet andre steder. På samme måde som havstrømme langs vestkysten af 
Jylland har lavet kysten til en udligningskyst. Se på et Danmarkskort i atlas (der er atlas i laboratoriet).
Lav et forsøg, hvor du viser hvordan en udligningskyst dannes. Det er fint at stå nede ved fjorden, for der 
er der masser af vand, og der gør det ikke noget, at man pjasker. Lav en lang ”ø” af sand med bugter og 
halvøer langs den ene kyst. Kysten skal hælde ned mod strandkanten. Fyld så vandkanden og hæld vandet 
ud, så der løber en ”havstrøm” ned langs den bugtede kyst, og således at strømmen eroderer i kanten af de 
”halvøer”, der rager ud. Se på tegningen her:
 

 
Man skal nok bruge en del kander med vand for at få udlignet ”kysten”. Det er bedst, hvis flere arbejder 
sammen, så der hele tiden løber en strøm langs ”kysten”, så tre mand med en kande hver er nok ikke for 
meget. – Tag fotos undervejs i forløbet.
 
Forsøget kunne udvides med at man prøver at lave ”halvøerne” af forskellige materialer (ler, sand, grus).
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Lav en kommenteret billedserie over forsøget. 
 
4 Dannelse af odde:
 
Materialer: 
 
Vandkander, digitalkamera.
 
En strøm langs med en kyst kan gnave  (erodere) i kysten nogle steder og aflejre materialet andre steder. 
Ud for en bugt eller et sted, hvor kystlinjen bøjer væk fra strømmens retning kan der aflejres en odde. Den 
kan både være krum og lige (ret).
Lav forsøget som det er vist på tegningen her:
 

 
Det er fint at stå nede ved fjorden, for der er der masser af vand, og der gør det ikke noget, at man pjasker. 
Lav en lang ”ø” af sand. med bugter og halvøer langs den ene kyst. Øen skal hælde ned mod 
strandkanten. Fyld så vandkanden og hæld vandet ud, så der løber en ”havstrøm” ned langs kysten som 
vist på tegningen, og således at strømmen eroderer i kysten. Prøv på denne måde at få lavet en odde ved 1.
Der skal nok bruges en del kander med vand for at få dannet en odde. Det er bedst, hvis flere arbejder 
sammen, så der hele tiden løber en strøm langs ”kysten”, så tre mand med en kande hver er nok ikke for 
meget. – Tag fotos undervejs i forløbet.
Forsøget kunne udvides til at man danner en retodde ligesom Liv Tap. Så skal der jo løbe en ”havstrøm” 
på begge sider af øen.
Lav en kommenteret billedserie over forsøget. 
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Skred på Livøs sydvestkyst. Foto: Ole Bang Nielsen ©
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Sten
 

Rhombeporfyr som gangbjergart. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 

Til læreren: 
 
Finde bestemte sten i bygningernes mure:
 
Materialer: Kompas, målebånd, bøgerne Sten og Sten i det danske landskab (findes på Livøs 
laboratorium), digitalkamera, papir og blyant.
 
Man finder stenene ved at gå ud fra de numre, der står på bygningerne i byen og ved at bruge kompas og 
målebånd.
 
Opgave 1:
 
Disse 5 sten findes forskellige steder i murene på bygning 7, 9, 11 og gården: Granit, påskallavikporfyr, 
lys larvikit, basalt og gnejs.
Find dem først i bogen Sten og dernæst i murene:
Granit: Side 34-35 – bygning 11 østsiden 420 cm fra SØ-hjørne

file:///C|/Livø/Naturfag/Livø%20sten.htm (1 af 10)11-04-2007 14:12:19



Sten

Påskallavikporfyr: Side 44-45 (øverst til venstre på s. 45 er der en påskallavikporfyr) – bygning 9 
vestsiden 745 cm fra SV-hjørnet
Lys larvikit: Side 38 – bygning 9 sydsiden 465 cm fra SV-hjørnet
Basalt: Side 42 – gårdens vestligste mur 1360 cm fra SV-hjørnet
Gnejs: Side 48-49 – bygning 7 vestsiden 700 cm fra SV-hjørnet.
 
Læs om de 5 sten i bogen.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Opgave 2:
 
Disse 5 sten er ledeblokke og findes forskellige steder i murene på bygning 7, 9, 11 og på gården: Mørk 
larvikit, lys larvikit, rhombeporfyr, påskallavikporfyr og salagranit. Men hvor?
 
Her kan man finde billeder af samme slags sten: 
1 mørk larvikit (Sten s. 30-31, Sten i det danske landskab s. 143 nr. 112)
2 lys larvikit (Sten s. 30-31, Sten i det danske landskab s. 143 nr. 113)
3 rhombeporfyr (Sten s. 44-45, Sten i det danske landskab s. 111 nr. 39-40)
4 påskallavikporfyr (Sten side 44-45 (øverst til venstre på s. 45 er der en påskallavikporfyr), Sten i 
det danske landskab s. 99 nr. 10)
5 salagranit (Sten i det danske landskab s. 129 nr. 80-81).
Og her kan man finde stenene i murene: 
a bygning 11, østsiden, 935 cm fra SØ-hjørnet
b gårdens vestligste mur 1280 cm fra SV-hjørnet 210 cm fra jorden
c bygning 7, vestsiden, 160 cm fra NV-hjørnet
d bygning 7, vestsiden, 180 cm fra NV-hjørnet
e bygning 9, vestsiden, 370 cm fra NV-hjørnet
 
Opgaven går nu ud på at finde ud af hvor de enkelte sten sidder. Man svarer for eksempel ved at skrive 3, 
c, hvis man mener, at sten 3 rhombeporfyr sidder i c bygning 7, vestsiden, 160 cm fra NV-hjørnet.
 
Læs om de 5 sten i Sten og i Sten i det danske landskab.
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Nøgle til læreren: 1, c; 2, d; 3, b; 4, e, 5, a.
 
Opgave 3:
 
Disse 5 sten findes forskellige steder i murene på bygning 9 og 11: 1 sandsten, 2 kvartsit, 3 øjegnejs, 4 
åregnejs (migmatit), 5 granit. Men hvor?
 
Her kan man finde billeder af samme slags sten:
1 sandsten (Sten s. 13, s. 16-17, Sten i det danske landskab s. 149 nr. 128, s. 151  nr. 130)
2 kvartsit (Sten s. 54-55)
3 øjegnejs (Sten s. 51)
4 åregnejs (migmatit) (Sten s. 50)
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5 granit (Sten s. 34-35).
Og her kan man finde stenene i murene:
a bygning 9, sydsiden, 260 cm fra SV-hjørnet
b bygning 9 sydside 175 cm fra SV-hjørnet
c bygning 9 sydsiden 810 cm fra SV-hjørne
d bygning 11 østsiden 50 cm fra SØ-hjørnet
e bygning 11 sydsiden 50 cm fra SØ-hjørnet.
 
Opgaven går nu ud på at finde ud af hvor de enkelte sten sidder. Man svarer for eksempel ved at skrive 2, 
c, hvis du mener, at sten 2 kvartsit sidder i c bygning 9 sydsiden 810 cm fra SV-hjørne.
 
Læs om de 5 sten i Sten og i Sten i det danske landskab.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Nøgle til læreren: 1, e; 2, b; 3, a; 4, c; 5, d.
 
Opgave 4:
 
Besvar nogle af spørgsmålene nedenunder om nogle af disse sten:
 
1 gnejs (bygning 7, vestsiden 470 cm fra SV-hjørne)
2 gnejs (bygning 9, østsiden 255 cm fra SØ-hjørne)
3 øjegnejs (bygning 7, vestsiden, 360 cm fra SV-hjørnet)
4 fyllit/glimmerskifer (bygning 11, østside 305 cm fra NØ-hjørne)
5 kvartsit (gårdens vestligste mur, 2590 cm fra SV-hjørnet 180 cm oppe)
6 basalt (gårdens vestligste mur, 1550 cm fra SV-hjørnet 75 cm oppe)
7 påskallavikporfyr (bygning 8, sydsiden, 960 cm fra SV-hjørnet)
8 rhombeporfyr (gårdens vestligste mur, 32900 cm fra SV-hjørnet 50 cm oppe)
9 lys larvikit (gårdens vestligste mur, 3650 cm fra SV-hjørnet 80 cm oppe)
 
Mål stenens størrelse (længde, bredde)
Beskriv stenens kornstørrelse: Grovkornet (>5 mm), mellemkornet (mellem 1 og 5 mm), finkornet (<1 
mm); enskornet (nogenlunde ens størrelse korn),  uenskornet (forskellig størrelse)
Beskriv farverne så nøjagtigt som muligt
Beskriv mønstre i stenen: Lag, folder, sprækker: Er der lag, folder, sprækker? Hvis der er, hvor 
tykke/brede er de (i mm/cm)? Er de lige tykke/brede? Hvilke farver har de? Folder: Hvor lange
er folderne? Andet, der kan måles?
 
Læs om stenene i bøgerne Sten og Stenene i det danske landskab.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Finde sten ved stranden:
 
Opgave 5:
 
Saml 10 flotte sten (højst 8 cm store) på stranden og klæb dem op på en krydsfinérplade (findes i 
laboratoriet).
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Find en sten, som er interessant. Se meget grundigt på den. Brug lup og vand. Find et godt kælenavn til 
den. 
Find en sten. Kig godt på den fra alle sider. Brug lup og vand. Forbered en beskrivelse af stenen for de 
andre i klassen. Fortæl de andre om din sten.
Find en sten ud. Forklar hvorfor den er flot ved at beskrive den. Fremlæg for de andre i klassen.
Vælg en sten og fortæl en historie om den. Gør eventuelt stenen levende.
Vælg en interessant sten. Hvilke farver har stenen? Tegn stenen og læg farver på tegningen. Prøv så, om 
kammeratene kan genkende stenen efter tegningen.
Find en sten og svar på følgende spørgsmål: Hvad kan man se på stenen? Hvordan føles overfladen (er 
der huller, revner, tegninger, der ligner noget eller andet, der gør stenen speciel)?
Find en sten. Skriv fem spørgsmål, man kunne stille til stenen, hvis den kunne tale.
Find en sten. Få din lærer til at hjælpe dig med at finde navnet på stenen. Lav så et digt om stenen, så du 
bruger bogstaverne i navnet som det første bogstav i hver linie. Her er et eksempel med navnet GNEJS:

Glat og flot
Nede på stranden
Endnu dejlig våd
Jeg ved du er gammel

Så lad mig varme dig i min hånd.
 
N/t indskoling, n/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Opgave 6:
 
Find én eller fler sten og beskriv den/dem ud fra disse punkter (eller nogle af dem):
 
Stenens størrelse (længde, bredde, højde)
Stenens ydre form (f. eks. bøf-, ægge-, eller pudeformet; naturlig/formet af mennesker)
Stenens overflade (f. eks. glat, furet, nopret)
Kornstørrelse: Cirka lige store korn eller korn med meget forskellig størrelse
Farver så nøjagtigt som muligt. Herunder indhold af lyse og mørke mineraler
Struktur (f. eks. lagdeling, foldninger, sprækker)
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Opgave 7:
 
Materialer: GPS-modtager.
 
Find følgende sten på stranden ved hjælp af GPS-modtageren – og læs om stenene i bøgerne:
 
1 lys larvikit (N 56o 53’ 24,0’’, E 9o 4’ 17,1’’; Sten s. 38, Sten i det danske landskab s. 143 nr. 113)
2 Kinnediabas (N 56o 53’ 22,8’’, E 9o 4’ 19,1’’; Sten s. 38, Sten i det danske landskab s. 115 nr. 48-
48a)
3 Tønsbergit/porfyrisk larvikit (N 56o 53’ 18,8’’, E 9o 4’ 24,6’’Sten i det danske landskab s. 143 nr. 
114)
4 Åregnejs/migmatit (N 56o 53’ 19,3’’, E 9o 4’ 24,5’’; Sten s. 50, Sten i det danske landskab s. 79)
5 Drammenrapakivi (N 56o 53’ 21,0’’, E 9o 4’ 21,5’’; om rapakivi: Sten i det danske landskab s. 76)
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6 Agmatit (N 56o 53’ 24,2’’, E 9o 4’ 17,3’’; Sten i det danske landskab s. 76)
7 Agmatit (N 56o 53’ 18,7’’, E 9o 4’ 25,2’’; Sten i det danske landskab s. 76)
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 

Granatamfibolit. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 

Sten
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Sten

Rhombeporfyr som gangbjergart. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
Til eleven:
 
Opgave 1:
 
Disse 5 sten findes forskellige steder i murene på bygning 7, 9, 11 og gården: Granit, påskallavikporfyr, 
lys larvikit, basalt og gnejs.
Find dem først i bogen Sten og dernæst i murene:
Granit: Side 34-35 – bygning 11 østsiden 420 cm fra SØ-hjørne
Påskallavikporfyr: Side 44-45 (øverst til venstre på s. 45 er der en påskallavikporfyr) – bygning 9 
vestsiden 745 cm fra SV-hjørnet
Lys larvikit: Side 38 – bygning 9 sydsiden 465 cm fra SV-hjørnet
Basalt: Side 42 – gårdens vestligste mur 1360 cm fra SV-hjørnet
Gnejs: Side 48-49 – bygning 7 vestsiden 700 cm fra SV-hjørnet.
 
Læs om de 5 sten i bogen.
 
Opgave 2:
 
Disse 5 sten er ledeblokke og findes forskellige steder i murene på bygning 7, 9, 11 og på gården: Mørk 
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larvikit, lys larvikit, rhombeporfyr, påskallavikporfyr og salagranit. Men hvor?
 
Her kan man finde billeder af samme slags sten: 
1 mørk larvikit (Sten s. 30-31, Sten i det danske landskab s. 143 nr. 112)
2 lys larvikit (Sten s. 30-31, Sten i det danske landskab s. 143 nr. 113)
3 rhombeporfyr (Sten s. 44-45, Sten i det danske landskab s. 111 nr. 39-40)
4 påskallavikporfyr (Sten side 44-45 (øverst til venstre på s. 45 er der en påskallavikporfyr), Sten i 
det danske landskab s. 99 nr. 10)
5 salagranit (Sten i det danske landskab s. 129 nr. 80-81).
Og her kan man finde stenene i murene: 
a bygning 11, østsiden, 935 cm fra SØ-hjørnet
b gårdens vestligste mur 1280 cm fra SV-hjørnet 210 cm fra jorden
c bygning 7, vestsiden, 160 cm fra NV-hjørnet
d bygning 7, vestsiden, 180 cm fra NV-hjørnet
e bygning 9, vestsiden, 370 cm fra NV-hjørnet
 
Opgaven går nu ud på at finde ud af hvor de enkelte sten sidder. Man svarer for eksempel ved at skrive 3, 
c, hvis man mener, at sten 3 rhombeporfyr sidder i c bygning 7, vestsiden, 160 cm fra NV-hjørnet.
 
Læs om de 5 sten i Sten og i Sten i det danske landskab.
 
Opgave 3:
 
Disse 5 sten findes forskellige steder i murene på bygning 9 og 11: 1 sandsten, 2 kvartsit, 3 øjegnejs, 4 
åregnejs (migmatit), 5 granit. Men hvor?
 
Her kan man finde billeder af samme slags sten:
1 sandsten (Sten s. 13, s. 16-17, Sten i det danske landskab s. 149 nr. 128, s. 151  nr. 130)
2 kvartsit (Sten s. 54-55)
3 øjegnejs (Sten s. 51)
4 åregnejs (migmatit) (Sten s. 50)
5 granit (Sten s. 34-35).
Og her kan man finde stenene i murene:
a bygning 9, sydsiden, 260 cm fra SV-hjørnet
b bygning 9 sydside 175 cm fra SV-hjørnet
c bygning 9 sydsiden 810 cm fra SV-hjørne
d bygning 11 østsiden 50 cm fra SØ-hjørnet
e bygning 11 sydsiden 50 cm fra SØ-hjørnet.
 
Opgaven går nu ud på at finde ud af hvor de enkelte sten sidder. Man svarer for eksempel ved at skrive 2, 
c, hvis du mener, at sten 2 kvartsit sidder i c bygning 9 sydsiden 810 cm fra SV-hjørne.
 
Læs om de 5 sten i Sten og i Sten i det danske landskab.
Opgave 4:
 
Besvar nogle af spørgsmålene nedenunder om nogle af disse sten:
 
1 gnejs (bygning 7, vestsiden 470 cm fra SV-hjørne)
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2 gnejs (bygning 9, østsiden 255 cm fra SØ-hjørne)
3 øjegnejs (bygning 7, vestsiden, 360 cm fra SV-hjørnet)
4 fyllit/glimmerskifer (bygning 11, østside 305 cm fra NØ-hjørne)
5 kvartsit (gårdens vestligste mur, 2590 cm fra SV-hjørnet 180 cm oppe)
6 basalt (gårdens vestligste mur, 1550 cm fra SV-hjørnet 75 cm oppe)
7 påskallavikporfyr (bygning 8, sydsiden, 960 cm fra SV-hjørnet)
8 rhombeporfyr (gårdens vestligste mur, 32900 cm fra SV-hjørnet 50 cm oppe)
9 lys larvikit (gårdens vestligste mur, 3650 cm fra SV-hjørnet 80 cm oppe)
 
Mål stenens størrelse (længde, bredde)
Beskriv stenens kornstørrelse: Grovkornet (>5 mm), mellemkornet (mellem 1 og 5 mm), finkornet (<1 
mm); enskornet (nogenlunde ens størrelse korn),  uenskornet (forskellig størrelse)
Beskriv farverne så nøjagtigt som muligt
Beskriv mønstre i stenen: Lag, folder, sprækker: Er der lag, folder, sprækker? Hvis der er, hvor 
tykke/brede er de (i mm/cm)? Er de lige tykke/brede? Hvilke farver har de? Folder: Hvor lange
er folderne? Andet, der kan måles?
 
Læs om stenene i bøgerne Sten og Stenene i det danske landskab.
 
Finde sten ved stranden:
 
Opgave 5:
 
Saml 10 flotte sten (højst 8 cm store) på stranden og klæb dem op på en krydsfinérplade (findes i 
laboratoriet).
Find en sten, som er interessant. Se meget grundigt på den. Brug lup og vand. Find et godt kælenavn til 
den. 
Find en sten. Kig godt på den fra alle sider. Brug lup og vand. Forbered en beskrivelse af stenen for de 
andre i klassen. Fortæl de andre om din sten.
Find en sten ud. Forklar hvorfor den er flot ved at beskrive den. Fremlæg for de andre i klassen.
Vælg en sten og fortæl en historie om den. Gør eventuelt stenen levende.
Vælg en interessant sten. Hvilke farver har stenen? Tegn stenen og læg farver på tegningen. Prøv så, om 
kammeratene kan genkende stenen efter tegningen.
Find en sten og svar på følgende spørgsmål: Hvad kan man se på stenen? Hvordan føles overfladen (er 
der huller, revner, tegninger, der ligner noget eller andet, der gør stenen speciel)?
Find en sten. Skriv fem spørgsmål, man kunne stille til stenen, hvis den kunne tale.
Find en sten. Få din lærer til at hjælpe dig med at finde navnet på stenen. Lav så et digt om stenen, så du 
bruger bogstaverne i navnet som det første bogstav i hver linie. Her er et eksempel med navnet GNEJS:

Glat og flot
Nede på stranden
Endnu dejlig våd
Jeg ved du er gammel

Så lad mig varme dig i min hånd.
 
Opgave 6:
 
Find én eller fler sten og beskriv den/dem ud fra disse punkter (eller nogle af dem):
 
Stenens størrelse (længde, bredde, højde)
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Stenens ydre form (f. eks. bøf-, ægge-, eller pudeformet; naturlig/formet af mennesker)
Stenens overflade (f. eks. glat, furet, nopret)
Kornstørrelse: Cirka lige store korn eller korn med meget forskellig størrelse
Farver så nøjagtigt som muligt. Herunder indhold af lyse og mørke mineraler
Struktur (f. eks. lagdeling, foldninger, sprækker)
 
Opgave 7:
 
Materialer: GPS-modtager.
 
Find følgende sten på stranden ved hjælp af GPS-modtageren – og læs om stenene i bøgerne:
 
1 lys larvikit (N 56o 53’ 24,0’’, E 9o 4’ 17,1’’; Sten s. 38, Sten i det danske landskab s. 143 nr. 113)
2 Kinnediabas (N 56o 53’ 22,8’’, E 9o 4’ 19,1’’; Sten s. 38, Sten i det danske landskab s. 115 nr. 48-
48a)
3 Tønsbergit/porfyrisk larvikit (N 56o 53’ 18,8’’, E 9o 4’ 24,6’’Sten i det danske landskab s. 143 nr. 
114)
4 Åregnejs/migmatit (N 56o 53’ 19,3’’, E 9o 4’ 24,5’’; Sten s. 50, Sten i det danske landskab s. 79)
5 Drammenrapakivi (N 56o 53’ 21,0’’, E 9o 4’ 21,5’’; om rapakivi: Sten i det danske landskab s. 76)
6 Agmatit (N 56o 53’ 24,2’’, E 9o 4’ 17,3’’; Sten i det danske landskab s. 76)
7 Agmatit (N 56o 53’ 18,7’’, E 9o 4’ 25,2’’; Sten i det danske landskab s. 76)
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Granatamfibolit. Foto: Ole Bang Nielsen ©
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Trinmål for natur/teknik - indskoling

Trinmål for natur/teknik - indskoling

Efter 2. klassetrin
 

A Landbrug: Ekskursion på gården 
A Landbrug: Feltarbejde på gården 
B Biavl: Ekskursion til bigården 
D Kystprocesser 
H Sten 
J Billede og kort
K Smådyr i ferskvand
L Terrestriske smådyr

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         sortere materialer og stoffer efter egne kriterier og enkle givne kriterier H K L
•         demonstrere ændringer af stoffer og materialer, bl.a. smeltning og opløsning D
•         undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og tyngdekraft D 
•         beskrive dele af lokalområdet for andre A D H J K L
•         beskrive udvalgte dyr og planter A B K L
•         kende de naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever B K L
•         kende menneskets sanser 
•         undersøge enkle kropsfunktioner, herunder bevægeapparatet 
•         give eksempler på forhold, der har betydning for deres egen sundhed, herunder 
søvn, mad og trivsel A B
•         anvende vigtige regler for god hygiejne 
•         kende forhold, der karakteriserer de forskellige årstider A B K L
•         undersøge enkle forhold vedrørende vejret. 

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         fortælle, hvordan dyr præsenteres i medierne A
•         kende dyr og planter fra forskellige naturområder B K L
•         fortælle om årstider, sol og måne samt ændringer i længde på dag og nat. 

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd A B K L
•         give eksempler på livsnødvendige ressourcer, der indgår i deres dagligdag A H
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Biologi – overbygningen (links virker ikke)
 
Landbrug: Ekskursion på gården
Landbrug: Feltarbejde på gården
Biavl: Ekskursion til bigården 
                                            Insekter og andre smådyr
Skovens planteøkologi 
Jordbund 
Jordbundsforhold på hede og overdrev 
Vejr 
Kystens livsformer
Fødekæder i ferskvand 
Fødekæder i jorden 
 
Trinmål for biologi
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Trinmål for natur/teknik - indskoling

•         fortælle om, hvordan samfundet håndterer nødvendige ressourcer, herunder vand 
og affald. 

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         stille enkle spørgsmål og forudsige forløb ud fra iagttagelser, oplevelser og mindre 
undersøgelser A B H K L
•         udføre enkle forsøg og eksperimenter i klassen, laboratoriet, naturen og 
lokalsamfundet A D K L
•         beskrive enkle fænomener, bl.a. et frøs spiring og lys i en pære H
•         bygge enkle modeller af konkrete genstande D
•         anvende enkelt udstyr, herunder termometer, lup og ketcher H J K L
•         bruge værktøj som hammer og skruetrækker 
•         indsamle, ordne og kategorisere efter enkle iagttagelser A D H J K L
•         kende vigtige navne og enkle grundlæggende faglige begreber A B D H J K L
•         formidle egne resultater og erfaringer, bl.a. gennem tegning, fortælling og 
dramatisering A 
•                   B D H J K L
•         indtaste og ordne enkle data. A B D H K L
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Insekter på eng og hede

Terrestriske smådyr
 
Feltundersøgelsens mål
At afprøve forskellige metoder til at indfanger insekter og andre smådyr på.
At lære nogle grupper af smådyr at kende som er almindelige i den danske natur.
 
Baggrund
Både overdrev og heden er formidable steder at fange insekter og andre små dyr på varme og vindstille dage 
i løbet af sommeren. Begge naturtyper er solrige og varierede mht. deres vegetation og derfor gode steder til 
at afprøve forskellige måder at fange små dyr på. 

 

Glimmerbøsser på Senecio ( Ole Bang Nielsen)
 

Mange insekter spiser blomster og blade, f.eks. diverse fluer, sommerfugle, plantelopper, og græshopper. De 
er tit gode til at flyve og/eller hoppe og kan ret nemt flygte fra deres fjender. Et slånet eller ketcher er lette at 
bruge til at fange disse hurtige insekter med. Andre dyr lever på eller i jorden, og der skal andre metoder til 
at fange disse dyr. 
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Insekter på eng og hede

Grøn Sandspringer på Hede ( Ole Bang Nielsen)
 
Lokalitet til fangst af insekter og smådyr
 
Overdrev øst fra Livø Avlsgård, og hede N for gården. 
 
Feltudstyr

•        Plastikposer 
•        Sorteringsbakker 
•        Ketcher (slagnet) 
•        Insektfælde (jordfælde)  
•        Insektsold 
•        Hvide duge 
•        Bestemmelsesduge og bøger til terrestriske smådyr 
•        Spade 
•        Spand 
•        Kartofler
•        Indsamlingsglas 

 
Fremgangsmåde til fangst af insekter og smådyr
 

file:///C|/Livø/Naturfag/Livø%20nt%20terrestriske%20smådyr%203-6.htm (2 af 4)11-04-2007 14:12:23



Insekter på eng og hede

Ketsjer (slagnet) bruges med en svingende bevægelse gennem det øverste lag af vegetationen 
– prøv med ketsjer på forskellige tider af dagen, for eksempel om aftenen og tidligt om morgenen. 
Jordfælde – grav et syltetøjsglas ned i jorden med kanten lige ved jordoverfladen. I regnvejr kan jordfælden 
dækkes over med et stykke træ eller lignende, forhøjet på nogle sten. Kontroller jordfælden tidligt om 
morgenen og sent om aftenen hver dag. Hvad er forskellen mellem fangsten om dagen og om natten fra 
jordfælderne?
Afbankning af buske og små træer – læg en hvid dug under en busk eller et lille træ. Bank på det, eller ryst 
grenene ovenover dugen (være forsigtig med ikke at skade træet). Saml smådyr der falder på dugen vha. 
hånd eller insektsuger.
Insektsold – Indsaml vissent løv eller tørt græs fra jordbunden. Fyld posen med det og rasl med posen, så 
delene falder igennem sigten og ned i indsamlingsposen forneden. Bunden kan åbnes for at indsamle de 
smådyr, der er fanget.
Kartoffelfælde – udhulede kartofler der ligger natten over på jorden tiltrækker smådyr, som kravler ind i 
kartoflen.
Nogle af de anbefalede fangstmetoder kan også bruges på andre biotoper på øen.
(Hvis vejret er meget tørt midt om sommeren, vil jordprøverne sandsynligvis være bedst i fugtige 
engområder eller i det øverste lag af skovjord).

 

Dagpåfugleøje ( Ole Bang Nielsen)
 

I klasselokalet/laboratoriet
 
Bestem, sorter og genkend: Sorter de indfangede dyr ind i forskellige grupper efter nogle kriterier. Det kan 
være kriterier eleverne selv er med til at vælge, eller det kan ske vha. bestemmelsesdugen (for eksempel 
bløddyr, leddyr, biller, sommerfugle og skolopendere). Hvor mange af dyrene er insekter, og hvordan 
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Insekter på eng og hede

genkender man dem? Kik også i opslagsbøger. 
Hvad spiser de? Prøv at finde ud, af hvad dyrene spiser, og kig især på deres munddele, øjne og følehorn, 
da det altsammen har noget at gøre med at søge mad (brug lup eller stereolup). Eleverne kan prøve at sætte 
dem i forskellige terrarier med forskellig ”mad” (blade og kviste, andre insekter) fra naturen og herefter 
observere dem. 
Model af et levested for dyrene:  Eleverne kan prøve at indrette et levested for dyrene. Hvad skal der være 
i terrariet, for at de har hvad de har brug for? Hvor blev de fundet i naturen? Læreren kan støtte denne proces 
ved at holde eleven fast på at argumentere for alle de genstande, der indrettes med.
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Fødekæder i jorden

Smådyr i ferskvand 
 
Feltundersøgelsens mål
 
At udforske og sammenligne livsformer i ferskvand på øen. 
At fange dyr i et vandhul, og beskrive hvordan de lever i forhold til hinanden.
 
Baggrund
 
Smådyr i vandhullet spiser dødt eller levende plantestof (f.eks. vandsnegle), eller andre dyr (f.
eks. guldsmedelarver) for at få den næring, de har brug for. Mange smådyr (f.eks. vårfluelarver 
og vandbænkebidere) og mikroskopiske svampe og bakterier er involveret i omsætning af de 
blade, der falder i vandet, mens andre planteædere (f.eks. dafnier) sigter vandet for encellede 
alger der svæver op og ned i vandsøjlen. De planteædende dyr er bytte for større kødædende 
insekter og mange fisk, som igen selv bliver fanget af fugle, såsom fiskehejre og skarv. 
Nogle dyr spiser kun et enkelt fødeemne, en enkelt planteart eller nogle få beslægtdet arter, 
mens andre spiser mange forskellige arter af planter eller dyr. 
 
Nedbryderfødekæde                                                                           Græsningsfødekæde
 
 
                                                                                       Død plante eller dyr                      
                                                                                                                                                 stort rovdyr
                                                                                                                                                 skalle (fisk)
planteæder
vandbænkebider                                                                                                                  større rovdyr
                                                                                                                                                 vandkalve larve
                                                                                       
svamp                                                                                                        Rovdyr
                                                                                                                                                 haletudse           
bakterie                                                                                                      
                                                                                                                                                 planteæder
                                                                                                                                                 dafnie 
 
mineraler  næringssalte                                                                           encellede alger
                                                                                                                    
Figur 1: Eksempel på et fødenet sammensat af en græsnings- og en nedbryderfødekæde.
                             
 
Lokalitet til undersøgelse af ferskvand
 
Der er flere vandhuller på øen. Ellesøen er lettest at kommer til. Den ligger inde i skoven, lige 
NV fra Livø Avlsgård.
 
Feltudstyr til undersøgelser i ferskvandet
 

●     Ketcher eller fangstnet
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Fødekæder i jorden

●     Planktonnet
●     Sorteringsbakke
●     Vandkikkert
●     Indsamlingscuvette/-glas
●     Bestemmelseduge og bøger til bestemmelse af ferskvandsdyr
●     Baljer med netbund til sortering
●     Bundskrabernet med line
●     Kikkert
●     Waders og gummistøvler.

 

Ellesøen ( Ole Bang Nielsen)
 
 

Fremgangsmåde ved undersøgelse af fødekæder
 
I felten
 
Del klassen op i to grupper.
Fangst ved søen
Hver gruppe kan undersøge et af vandhullerne på øen. Ved vandhullet samler eleverne insekter 
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Fødekæder i jorden

og andre dyr og planter fra vandoverfladen og under vandet:
Kik først med vandkikkert og prøv så at finde så mange dyr som muligt ved at afsøge dyrenes 
forskellige levesteder; brug ketcheren i forskellige dybder i åbent vand, langs kanten af søen og i 
sol og skygge, og vandet lige over søbunden.
Dyrene kan sorteres fra i sorteringsbakker efter at groft materiale er sorteret fra ved brug af en 
balje med netbund. De dyr som er fanget skal indsamles i glas eller cuvetter for at kunne tage 
dem tilbage til laboratoriet. 
Indsaml også vandprøverne fra planktonettet og bær dem tilbage til laboratoriet.
Noter eventuel fisk eller fugle set i søen, eller andre dyr i nærheden.
 
Hvad skal I bruge til at fange dyr ved søen?
Eleverne kan f.eks. også blive stillet opgaven at fange dyr i søen. De skal nu finde frem til, 
hvordan de vil gøre dette, og hvad de skal bruge af udstyr til dette formål. Det kan også være 
interessant at spørge eleverne hvad de tror der lever i søen, før undersøgelsen starter.
 
I klasselokalet/laboratoriet
 
Planktonnet prøver
 
Brug lup og mikroskop til at kigge på alger og smådyr i de vandprøver der er taget med 
planktonnet. Lad først indsamlingscuvette-/glas stå uforstyrret nogen tid, inden man tager en 
lille dråbe ud til videre undersøgelse på et objektglas med fordybning. 
Søg efter encellede alger med grønne, røde eller gule pigmenter og tegn nogle af dem.
De større encellede organismer vil være lettest at finde i bundfaldet af en vandprøve.
Søg efter amøber, større ciliater og andre encellede organismer i nogle dråber af sigtet bundfald 
fra søen. Amøber er nogle af de største protister (indtil 1/10 mm diameter) men er næsten 
gennemsigtige, så at husk at maksimere fasekontrasten i mikroskopet mest muligt. 
I øvrigt skulle det være muligt at finde små krebsdyr som vandlopper og dafnier.
 
Prøver fra ketcher/fangstnet
 
Sæt navn på  så mange af dyrene som mulig og find ud af, hvad de spiser.  
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Fødekæder i jorden

Frøformering ( Ole Bang Nielsen)
 

Model af en sø i et akvarium
Dyrene fra søen kan holdes et par dage i et akvarium med luftpumpe tilsluttet. Akvariet indrettes 
som en model af søen. Hvilke planter var der, hvor dyrene blev fundet? Er det udelukkende 
overfladedyr er der ingen grund til at lave bund i søen. Dette sætter fokus på tilpasning og behov 
hos dyrene. 
Grupperne kan fortælle om deres sø for de andre grupper ud fra modellen. 
 
Planche af fødenet
Lav en planche af fødenettet fra søen, baseret på de dyr, I har fundet. Indiker hvilke dyr spiser 
hvad. Hvilke er hovedsagelig planteædere og hvilke er kødædere? (Husk også at inkludere større 
dyr eller fugle der eventuelt er set i indsamlingsområdet).
 
Grupperne kan udstille deres planche og lave et lille oplæg for de andre grupper. 
Grupperne kan dermed på mange måder sammenligne de to søer med hinanden. 
 
Lad vårfluen bygge sit hus
Husbyggende vårfluer plejer at være temmelig almindelige i rent ferskvand, og hvis der er 
indfanget flere, kan man undersøge, hvordan de bygger det beskyttende hus de bærer på. 
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Fødekæder i jorden

 
De fleste vårfluelarvers huse er lavet af småsten eller små plantestykker. Hvis man forsigtigt kan 
skubbe larven ud af sit hus, kan man få den til at bygge et nyt hus. Del vårfluens hus i 
småstykker og placer dem i et glas eller akvarium med vand og larven. Iagttag hvordan larven 
genopbygger sit hus.   
 
Når undersøgelserne er færdige, sæt så mange som mulig af de indfangede dyr ud i søen igen.
 
 
Spørgsmål til videre diskussion
 
Var der forskel på de dyr, der blev fundet på de forskellige levesteder i søen (langs kanten, i sol 
og skygge og i forskellige dybder?) 
 
Hvordan kan man fange dyr i søen? Er der mon bedre metoder?
Hvad gør en fisker eller en biolog?
 
Hvilke af dyrene hører til klassen insekter? 
Hvad er det der kendetegner et insekt?
Hvilke af de dyr der er fanget er larver eller nymfer af insekter? 
Hvad bliver de til nå de er fuldt udviklede vokset (imago)? 
Hvor lever de, og hvad spiser de? 
 
Hvilke af dyrene bor hele deres liv i vandet, og hvilke har livsstadier (æg, larve, puppe eller 
voksen) andre steder end i vandet?
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Gammel egeskov (løvskov)

Skovens planteøkologi
 
Feltundersøgelsens mål
 
At beskrive plantesamfundene i nåleskov og løvskov med hensyn til typer af planter (mos, bregner, 
klatreplanter) og hvor mange etager der er i skoven.
At undersøge mikroklimaet inde i skoven og sammenligne det med mikroklimaet på græsmark og 
hede. 
 
Baggrund 
 
Skovene på Livø er af to typer: Gammel egeskov og yngre plantager. Rester af den gamle egeskov 
betragtes som den naturlige skovtype på øen. Plantagerne består af nåletræ samt ask og bøg nogle 
udvalgte steder. Den ældste plantage er cirka 100 år gammel. Der er forskel mellem plantager af 
stedsegrønne nåletræer og skov af løvfældende træer. 
Der kan forventes nogle forskelle i lys, fugtighed og temperatur alt efter skovens sammensætning hvad 
angår træer og skovens alder. Jordens dyre- og svampeliv er meget afhængigt af skovtypen. 
En uforstyrret skov er sammensat af flere etager med de modne træers kroner som øverste lag. Under 
det findes flere andre lag af vegetation, samt epifyter og klatreplanter, som i princippet kan findes i 
hele skovens højde, hvor der er fugt og lys nok. 
 
1. Skovlag, > 8 m (høje træer, meste enkeltstammede)  
2. Kratlag, 2 – 8 m (lavere træer, mange stammede buske)
3. Feltlag, 0,2 – 2 m (lave buske og høje urter)
4. Marklag, < 0,2 m (lave urter og jordboende mosser)
epifyter - planter der spirer og gror hele deres liv på andre planter. F.eks. forskellige laver og mosser 
og arter af buske
klatreplanter - planter der bruger andre som støtte for at nå til lyset
 
Et eksempel på etagevækst i skov:
 
Skovlag                               Eg (Quercus)
Kratlag                                Hyld (Sambucus)
Feltlag                                  Brombær (Brombus) plus græs og urter i skovbund
Marklag                               mos, levermos på jord og sten
Epifyter                                mos, levermos på træstammer
Klatreplanter                        Kaprifolium (Lonicera)
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Gammel egeskov (løvskov)

Agern ( Ole Bang Nielsen)
 
 
Lokaliteter til undersøgelse af skovens planteøkologi
 
Nåleskov og egeskov N og NV for Livø Avlsgård.
 
Feltudstyr
 

●     Målebånd – mindst 10 meter langt
●     4 pæle til markering
●     Blyant, papir og skriveunderlag
●     Beskæresaks
●     Lysmåler
●     Fugtighedsmåler
●     Vindmåler
●     Jord pH testsæt/kit
●     Jordtermometer
●     Bestemmelsesduge og bøger til træer, blomster og svampe.

 
Fremgangsmåde for skovens planteøkologi
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Gammel egeskov (løvskov)

I felten 
 
Eleverne deles i grupper på 4.
 
Et kvadratisk område på 10 gange 10 meter opmåles af hver gruppe, ét i løvskov og ét i nåleskov. Det 
markeres med pæle i hvert hjørne af området.
 
Navngiv de træer, der vokser på det markerede område.
I hver område navngives så mange planter som muligt, og hvilken slags plante de er (f.eks. træ, buske, 
urt, græs). Det noteres også, i hvilken etage af skoven de findes.
 
Noter eventuelle svampe på jorden. Frugtlegemer på jorden kan tyde på, at træet og svampen danner 
svamperod med hinanden. Mange svampe angriber friskt og dødt ved og vidner altså om, at træet er 
ved at blive nedbrudt. 

 

Birkeporesvamp ( Ole Bang Nielsen)
 
 
Mængden af epifyter (f.eks. mos og lav på bark)
 
Vælg træet med den største omkreds. Mål ved brysthøjde (150 cm fra jordoverfladen). Prøv at estimere 
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hvor mange procent af barken op til brysthøjde er dækket af  hhv. mos og lav.  
Er der forskellige mængder af epifyter på de forskellige træarter?
 
Mikroklima
 
Tag klimamålinger i midten af hvert område.
Tag målinger for lys, luft fugtighed, vind og temperatur i 1 meters højde, og jordtemperatur og pH i 10 
cm’s dybde.
 
Tag de samme klimamålinger i en åbent overdrev og hedeområde udenfor skoven.
 
I klasselokalet/laboratoriet
 
Lav et klassegennemsnit af lys, luft fugtighed og temperatur, samt jordens pH og temperatur i løvskov, 
nåleskov, og på åbent land.
Sammenlign de forskellige økosystemer.
Beskriv de to skovtypers (nåleskov og løvskov) struktur og variation – skovens træarter, etager og 
forskellige livsformer. Husk at notere eventuelle forskelle i mos og lav på forskellige træarter.
 
Lav en fælles liste over arter af træer, buske, urter og klatreplanter fundet i de 4 etager (skov, krat, felt 
og mark) i hver skovtype.
 
Beskriv klimaforskellene mellem løvskov, nåleskov, og det åbne land. Hvordan påvirker klimaet de 
planter og dyr, der kan findes i de forskellige skovtyper?
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Gammel egeskov (løvskov)

Anemone ( Ole Bang Nielsen)
 
 

Spørgsmål til diskussion
 
Hvordan er der sammenhæng mellem skovens struktur og påvirkningen af vind og sol, eller mellem 
hvordan træerne står i forhold til hinanden? 
Hvordan er der sammenhæng mellem mængden af lav og mos og lysforhold og fugtighed i den 
omgivende underskov? 
I hvilken skovtype findes der fleste plantearter?
Hvilken skovtype kunne forventes at have flest forskellige dyrearter?
Hvilke skovtype har den største biologiske mangfoldighed (antal arter pr. areal)?
Hvilke plantedele i hver skovtype kan dyr på øen spise?
Hvilke af de dyr I har fundet på øen kan spise disse plantedele?
Hvilken rolle har svampe i skoven?
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Jordbund

Jordbund
 
 

Der pløjes på Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
Til læreren: 
 
Eksempler på undervisningsforløb:
 
”Sortering”, ”Vand i jorden”, ”Vand”, ”Kemisk analyse”, ”Jordbund og planteavl”, ”Jordbund og 
plantesamfund”, ”Jordbund og naturlandskab”. 
 
Aktiviteter:
 
1 Udtagelse af prøve af råjord: 
 
Råjord er jord, der ikke er påvirket af organismer og vejret. Den skal altså tages under jordbunden. Tag 
cirka et par deciliter. Hæld prøven i en plastikpose og læg en seddel i samme pose med nøjagtig angivelse 
af hvor prøven er taget (brug gerne GPS, men i hvert fald et kort; der er kort til låns i laboratoriet). – Tag 
prøverne med til laboratoriet og undersøg dem (se aktiviterne). 
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Materialer:
 
Skovl/spade, plastikposer, kort og/eller GPS-modtager.
 
N/t mellemtrin, geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
2 Udtagelse af profiler i jordbund: 
 
Jordbund er jord, der er påvirket af organismer og vejret. Der skelnes mellem jord fra haver, marker og 
anden menneskepåvirket jordbund og så naturlig jordbund som for eksempel jordbunden under en 
bøgeskov og klitjord.
En jordbund er delt op i vandrette horisonter. Der skal graves dybt hvis man skal have flere horisonter 
med. Grav et hul med en pæn lodret flade. Læg mærke til, hvordan jordbunden ændrer farve og andre 
egenskaber med dybden. Tegn et snit gennem profilet på et stykke papir. Mål med tommestok og notér 
afstanden fra overfladen til enhver farve- eller strukturtype. Tag en prøve af hver farve- eller strukturtype. 
Læg en seddel ned i hver pose, hvor I har skrevet: Den geografiske lokalitet, hvor prøven er taget, 
bevoksningen ovenpå jorden, dybde under overfladen, farve i frisk tilstand, hårdhed i frisk tilstand, 
sammenhængskraft (se nedenunder) i frisk tilstand.
 
Materialer:
 
Skovl/spade, plastikposer, kort og/eller GPS-modtager.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
Undersøgelser af råjord:
 
3 Sammenhængskraft: 
 
Kan jorden rulles i en pølse mellem fingrene (hvis ja, er der ler og/eller silt i prøven)? Hvor tynd kan 
pølsen blive, inden den brækker (jo tyndere, desto mere ler og/eller silt i prøven)? Er pølsen elastisk (hvis 
ja, er der meget silt i – denne prøve kaldes gimpeprøven og bruges netop til at vurdere siltindholdet)?
 
N/t mellemtrin, geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
4 Markkapacitet: 
 
Vej en tør, ildfast beholder. Hæld noget jord i. Tør prøven ved 110 grader i et døgn. Vej beholder + prøve 
og udregn prøvens masse. Hæld vand i beholderen, så vandet lige akkurat dækker prøven. Lad det hele stå 
et døgns tid. Tag et tørt filtrerpapir, fugt det og lad det dryppe af. Vej det fugtige filtrerpapir. Tag en tragt 
og sæt filtrerpapiret i. Sæt tragten i et cylinderglas. Hæld den gennemvåde jordprøve i tragten. Vent til det 
ikke mere drypper ud ad tragten. Vej jord og filtrerpapir. Træk vægten af det fugtige filtrerpapir fra og 
skriv resultatet ned. Hvor meget vejer den fugtige jordprøve i forhold til den tørrede i %?
 
Materialer:
 
Tørreovn, vægt, ildfast beholder, filtrerpapir. 
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Jordbund

 
N/t mellemtrin, geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
5 Kornstørrelsesfordeling 1:
 
Denne metode er ikke så præcis som den næste form for undersøgelse hvad angår silt, sand og grus: Hæld 
en prøve i et måleglas, hæld vand i, så det rigeligt dækker prøven, og ryst meget grundigt. Stil så det hele 
til side i et døgn. Så kan du aflæse, hvor mange cirka hvor mange mm ler, silt, sand og grus prøven består 
af. Regn de forskellige bestanddele ud i %. Se skemaet nedenunder:
 
Ler Under 0,002 mm (kan ikke ses i lup)
Silt Over 0,002 mm, under 0.06 mm (kan ses i lup)
Sand Over 0.06 mm, under 2 mm
Grus Over 2 mm, under 2 cm
 
Materialer:
 
Måleglas, lineal.
 
N/t mellemtrin, geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
6 Kornstørrelsesfordeling 2:
 
Egner sig i princippet kun til prøver uden ler: Tør prøven ved 110 grader i et døgn. Vej prøven. Tag et 
sigtesæt og vej de enkelte sigter. Sæt sættet sammen igen i den rigtige rækkefølge. Ryst prøven meget 
grundigt i sigtesættet. Vej det der bliver tilbage i hver sigte (vej hver sigte med sin del af prøven og træk 
sigtens vægt fra). Regn ud, hvor stor en andel de forskellige kornstørrelser udgør i % af hele prøven.
 
Materialer:
 
Tørreovn, vægt,  sigtesæt.
 
N/t mellemtrin, geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
7 Gennemstrømmelighed: 
 
Hæld prøven (læs hele forsøgsvejledningen for at finde ud af, hvor stor prøven skal være) i en beholder 
og hæld vand i, så vandet dækker prøven. Lad det hele stå et døgns tid. Mål 100 ml vand op (eller hvad 
der nu passer bedst til forsøget). Tag et filtrerpapir. Tag et glasrør og sæt filtrerpapiret for enden af røret. 
Fyld noget af den våde jordprøve i glasrøret (nøjagtigt i højden 10 cm). Lad jordprøven dryppe af. En 
makker skal nu stå klar med stopuret. Hæld de 100 ml vand i glasset og tag tid når I starter. Når der er 
mere end 20 sekunder mellem dryppene ud ad filtrerpapiret tages der tid.
 
Materialer:
 
Måleglas, glasrør, lineal, filtrerpapir. 
 
N/t mellemtrin, geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
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8 pH-værdi: 
 
Opslem ca. 10 g jord i mindst lige så meget destilleret vand. Lad prøven stå i ca. et kvarter. Mål pH-
værdien med et pH-meter eller med indikatorpapir eller andre målemetoder.
 
Materialer:
 
Destilleret vand, pH-meter/indikatorpapir.
 
N/t mellemtrin, geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
9 Kalkindhold: 
 
Tag en mindre jordprøve (nogle få gram). Tør prøven ved 110 grader i et døgn. Tag et filtrérpapir og vej 
det. Fyld prøven i filtrérpapiret. Vej prøve+filtrérpapir nøjagtigt. Dryp fortyndet saltsyre (HCl) på, så 
længe prøven bruser. Skyl prøve+filtrerpapir godt igennem med destilleret vand. Tør prøve+filtrérpapir 
ved 110 grader i et døgn. Vej prøve+filtrérpapir. Træk filtrerpapirets vægt fra. Regn prøvens vægttab ud. 
Regn tabet ud i %. Vægttabet svarer ret præcist til indholdet af kalk (CaCO3). 

 
Materialer:
 
Tørreovn, ildfast beholder, vægt, fortyndet saltsyre, filtrerpapir.
 
N/t mellemtrin, geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
Undersøgelser af af profiler i jordbund:
 
10 Organisk indhold: 
 
Tør prøven ved 110 grader i et døgn. Vej den. Anbring den i en porcelænsdigel og bring den i glød over 
en bunsenbrænder. Glød i et kvarter. Vej igen. Regn ud, hvor meget det organiske stof udgør i % af 
prøven.
 
Materialer:
 
Tørreovn, ildfast beholder, porcelænsdigel, gasblus
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
11 Sammenhængskraft: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Fugt prøven passende. Gå så frem som 
under ”Undersøgelser af råjord” ovenfor. 
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
12 Markkapacitet: 
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Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under ”Undersøgelser af 
råjord” ovenfor.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
13 Kornstørrelsesfordeling 1: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under ”Undersøgelser af 
råjord” ovenfor.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
14 Kornstørrelsesfordeling 2: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under ”Undersøgelser af 
råjord” ovenfor.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
15 Gennemstrømmelighed: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under ”Undersøgelser af 
råjord” ovenfor.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
16 pH-værdi: Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under 
”Undersøgelser af råjord” ovenfor.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
17 Kalkindhold: Gå frem som under ”Undersøgelser af råjord” ovenfor.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
18 Jordbundsforhold langs et profil:
 
Se i opgave 8 under ”Billede og kort”, hvordan man laver et profil efter en nivellering. Tag nogle 
jordbundsprøver (måske 4-5) nogle karakteristiske steder langs profilet. Det er vigtigt at få prøver fra 
forskellige højder i terrænet. Profilet kunne blandt andet starte i strandkanten.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 

Jordbund
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Der pløjes på Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 
Til eleven:
 
1 Udtagelse af prøve af råjord: 
 
Råjord er jord, der ikke er påvirket af organismer og vejret. Den skal altså tages under jordbunden. Tag 
cirka et par deciliter. Hæld prøven i en plastikpose og læg en seddel i samme pose med nøjagtig angivelse 
af hvor prøven er taget (brug gerne GPS, men i hvert fald et kort; der er kort til låns i laboratoriet). – Tag 
prøverne med til laboratoriet og undersøg dem (se aktiviterne 
 
Materialer:
 
Skovl/spade, plastikposer, kort og/eller GPS-modtager.
 
2 Udtagelse af profiler i jordbund: 
 
Jordbund er jord, der er påvirket af organismer og vejret. Der skelnes mellem jord fra haver, marker og 
anden menneskepåvirket jordbund og så naturlig jordbund som for eksempel jordbunden under en 
bøgeskov og klitjord.
En jordbund er delt op i vandrette horisonter. Der skal graves dybt hvis man skal have flere horisonter 
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med. Grav et hul med en pæn lodret flade. Læg mærke til, hvordan jordbunden ændrer farve og andre 
egenskaber med dybden. Tegn et snit gennem profilet på et stykke papir. Mål med tommestok og notér 
afstanden fra overfladen til enhver farve- eller strukturtype. Tag en prøve af hver farve- eller strukturtype. 
Læg en seddel ned i hver pose, hvor I har skrevet: Den geografiske lokalitet, hvor prøven er taget, 
bevoksningen ovenpå jorden, dybde under overfladen, farve i frisk tilstand, hårdhed i frisk tilstand, 
sammenhængskraft (se nedenunder) i frisk tilstand.
 
Materialer:
 
Skovl/spade, plastikposer, kort og/eller GPS-modtager.
 
Undersøgelser af råjord:
 
3 Sammenhængskraft: 
 
Kan jorden rulles i en pølse mellem fingrene (hvis ja, er der ler og/eller silt i prøven)? Hvor tynd kan 
pølsen blive, inden den brækker (jo tyndere, desto mere ler og/eller silt i prøven)? Er pølsen elastisk (hvis 
ja, er der meget silt i – denne prøve kaldes gimpeprøven og bruges netop til at vurdere siltindholdet)?
 
4 Markkapacitet: 
 
Vej en tør, ildfast beholder. Hæld noget jord i. Tør prøven ved 110 grader i et døgn. Vej beholder + prøve 
og udregn prøvens masse. Hæld vand i beholderen, så vandet lige akkurat dækker prøven. Lad det hele stå 
et døgns tid. Tag et tørt filtrerpapir, fugt det og lad det dryppe af. Vej det fugtige filtrerpapir. Tag en tragt 
og sæt filtrerpapiret i. Sæt tragten i et cylinderglas. Hæld den gennemvåde jordprøve i tragten. Vent til det 
ikke mere drypper ud ad tragten. Vej jord og filtrerpapir. Træk vægten af det fugtige filtrerpapir fra og 
skriv resultatet ned. Hvor meget vejer den fugtige jordprøve i forhold til den tørrede i %?
 
Materialer:
 
Tørreovn, vægt, ildfast beholder, filtrerpapir. 
 
5 Kornstørrelsesfordeling 1:
 
Denne metode er ikke så præcis som den næste form for undersøgelse hvad angår silt, sand og grus: Hæld 
en prøve i et måleglas, hæld vand i, så det rigeligt dækker prøven, og ryst meget grundigt. Stil så det hele 
til side i et døgn. Så kan du aflæse, hvor mange cirka hvor mange mm ler, silt, sand og grus prøven består 
af. Regn de forskellige bestanddele ud i %. Se skemaet nedenunder:
 
Ler Under 0,002 mm (kan ikke ses i lup)
Silt Over 0,002 mm, under 0.06 mm (kan ses i lup)
Sand Over 0.06 mm, under 2 mm
Grus Over 2 mm, under 2 cm
 
Materialer:
 
Måleglas, lineal.
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6 Kornstørrelsesfordeling 2:
 
Egner sig i princippet kun til prøver uden ler: Tør prøven ved 110 grader i et døgn. Vej prøven. Tag et 
sigtesæt og vej de enkelte sigter. Sæt sættet sammen igen i den rigtige rækkefølge. Ryst prøven meget 
grundigt i sigtesættet. Vej det der bliver tilbage i hver sigte (vej hver sigte med sin del af prøven og træk 
sigtens vægt fra). Regn ud, hvor stor en andel de forskellige kornstørrelser udgør i % af hele prøven.
 
Materialer:
 
Tørreovn, vægt,  sigtesæt.
 
7 Gennemstrømmelighed: 
 
Hæld prøven (læs hele forsøgsvejledningen for at finde ud af, hvor stor prøven skal være) i en beholder 
og hæld vand i, så vandet dækker prøven. Lad det hele stå et døgns tid. Mål 100 ml vand op (eller hvad 
der nu passer bedst til forsøget). Tag et filtrerpapir. Tag et glasrør og sæt filtrerpapiret for enden af røret. 
Fyld noget af den våde jordprøve i glasrøret (nøjagtigt i højden 10 cm). Lad jordprøven dryppe af. En 
makker skal nu stå klar med stopuret. Hæld de 100 ml vand i glasset og tag tid når I starter. Når der er 
mere end 20 sekunder mellem dryppene ud ad filtrerpapiret tages der tid.
 
Materialer:
 
Måleglas, glasrør, lineal, filtrerpapir. 
 
8 pH-værdi: 
 
Opslem ca. 10 g jord i mindst lige så meget destilleret vand. Lad prøven stå i ca. et kvarter. Mål pH-
værdien med et pH-meter eller med indikatorpapir eller andre målemetoder.
 
Materialer:
 
Destilleret vand, pH-meter/indikatorpapir.
 
9 Kalkindhold: 
 
Tag en mindre jordprøve (nogle få gram). Tør prøven ved 110 grader i et døgn. Tag et filtrérpapir og vej 
det. Fyld prøven i filtrérpapiret. Vej prøve+filtrérpapir nøjagtigt. Dryp fortyndet saltsyre (HCl) på, så 
længe prøven bruser. Skyl prøve+filtrerpapir godt igennem med destilleret vand. Tør prøve+filtrérpapir 
ved 110 grader i et døgn. Vej prøve+filtrérpapir. Træk filtrerpapirets vægt fra. Regn prøvens vægttab ud. 
Regn tabet ud i %. Vægttabet svarer ret præcist til indholdet af kalk (CaCO3). 

 
Materialer:
 
Tørreovn, ildfast beholder, vægt, fortyndet saltsyre, filtrerpapir.
 
 
Undersøgelser af af profiler i jordbund:
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10 Organisk indhold: 
 
Tør prøven ved 110 grader i et døgn. Vej den. Anbring den i en porcelænsdigel og bring den i glød over 
en bunsenbrænder. Glød i et kvarter. Vej igen. Regn ud, hvor meget det organiske stof udgør i % af 
prøven.
 
Materialer:
 
Tørreovn, ildfast beholder, porcelænsdigel, gasblus
 
11 Sammenhængskraft: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Fugt prøven passende. Gå så frem som 
under ”Undersøgelser af råjord” ovenfor. 
 
12 Markkapacitet: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under ”Undersøgelser af 
råjord” ovenfor.
 
13 Kornstørrelsesfordeling 1: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under ”Undersøgelser af 
råjord” ovenfor.
 
14 Kornstørrelsesfordeling 2: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under ”Undersøgelser af 
råjord” ovenfor.
 
15 Gennemstrømmelighed: 
 
Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under ”Undersøgelser af 
råjord” ovenfor.
 
16 pH-værdi: Tag en prøve hvor det organiske indhold er fjernet (se ovenfor). Gå så frem som under 
”Undersøgelser af råjord” ovenfor.
 
17 Kalkindhold: Gå frem som under ”Undersøgelser af råjord” ovenfor.
 
18 Jordbundsforhold langs et profil:
 
Se i opgave 8 under ”Billede og kort”, hvordan man laver et profil efter en nivellering. Tag nogle 
jordbundsprøver (måske 4-5) nogle karakteristiske steder langs profilet. Det er vigtigt at få prøver fra 
forskellige højder i terrænet. Profilet kunne blandt andet starte i strandkanten.
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Vejr
 
Til læreren: 
 
1 Vejrmålinger:
 
Materialer: 
 
Engelsk hytte på pæl. Pælen skal graves ned, så hytten er i 2 ms højde. Instrumenter: Termometer, 
nedbørsmåler, fugtighedsmåler (hygrometer), vindretningsmåler, vindstyrkemåler (ventometer), 
barometer og lysmåler. Disse apparater findes i Livøs laboratorium. Der er brugsanvisninger til.
 
Vejrmålinger sker i en højde på 2 m over jordoverfladen i et åbent område, altså et godt stykke vej fra 
træer, huse osv. Temperaturen skal måles i skyggen.
Vigtige størrelser at måle når man skal undersøge vejret er:
Temperatur, nedbør, luftfugtighed, vindretning, vindstyrke, lufttryk, skydække, indstråling. 
Dagen før opholdet på Livø kunne man finde vejrudsigten for de næste 5 dage for Nordjylland på http://
www.dmi.dk/dmi/index/danmark/regionaludsigten.htm. På Livø kunne man så måle vejret i perioden eller 
en del af den. Man kan bruge et skema som eksemplet nedenunder til at skrive resultaterne i. Det er bedst, 
at der måles en gang hver time. Men her kan man jo fint deles om arbejdet.
 
Mark nummer 10
 
Dato og klokkeslæt:               
Temperatur               
Nedbør               
Luftfugtighed               
Vindretning               
Vindstyrke               
Lufttryk               
Skydække               
Indstråling               
 
Her er et eksempel på en registrering for en første aflæsning:
 
 
Mark nummer 10
 
Dato og klokkeslæt: 5.5 8.00
Temperatur (oC) 8
Nedbør (mm) 2 mm
Luftfugtighed (%) 80%
Vindretning SV
Vindstyrke (m/s) 10 m/s
Lufttryk (hPa) 1003 hPa
Skydække (ottendedele) 6/8
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Indstråling (W/m2) 510 W/m2

 
Efter at målingerne er indsamlet kan man sammenligne med den vejrudsigt, man har med hjemmefra. 
Man kan også gå ind på www.dmi.dk og finde den nærmeste vejrstation for at se, om de tal man har målt 
passer med stationens tal.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
2 Målinger af mikroklimaet i punkter:
 
Materialer: 
 
Pæl, der skal graves ned, så den rager mindst 1 m op over jorden. Instrumenter: Termometer, 
fugtighedsmåler (hygrometer), vindstyrkemåler (ventometer) og lysmåler. Disse apparater findes i Livøs 
laboratorium findes disse apparater. Der er brugsanvisninger til.
 
Med mikroklima menes i daglig tale vejret lige præcis på det sted, man måler. Mikroklimaet har stor 
betydning for dyr og planter. Det kan være meget nyttigt at sammenligne vejrmålingerne i opgaven 
ovenfor med målinger af mikroklimaet eksempelvis i en løvskov og på heden. Målingerne skal ske i 
forskellige højder. Man kan bruge et skema som det nedenunder til at skrive resultaterne i. Det er bedst, at 
der måles en gang i timen. Men her kan man jo fint deles om arbejdet.
 
Løvskoven
 
Dato og klokkeslæt:               
Temperatur               
  1 ms højde               
  50 cms højde               
  20 cms højde               
  5 cms højde               
  5 cms dybde               
  20 cms dybde               
Luftfugtighed               
  1 ms højde               
  50 cms højde               
  20 cms højde               
  5 cms højde               
Vindstyrke 1 ms højde               
Indstråling 1 ms højde               
 
I skemaet nedenunder ses et eksempel på hvordan det kan gøres:
 
Løvskoven
 
Dato og klokkeslæt: 5.5 8.00
Temperatur (oC)  
  1 ms højde 7
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  50 cms højde 6
  20 cms højde 4
  5 cms højde 3
  5 cms dybde 7
  20 cms dybde 7
Luftfugtighed (%)  
  1 ms højde 85
  50 cms højde 86
  20 cms højde 88
  5 cms højde 92
Vindstyrke 1 ms højde (m/s) 5 
Indstråling 1 ms højde (W/m2) 203
 
Gør rede for, hvilken betydning temperatur, luftfugtighed, vindstyrke og indstråling i forskellig højde må 
have for planterne.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
3 Målinger af mikroklimaet langs et profil:
 
Materialer: 
 
Pæl, der skal graves ned, så den rager mindst 1 m op over jorden. Instrumenter: Termometer, 
fugtighedsmåler (hygrometer), vindstyrkemåler (ventometer) og lysmåler. Disse apparater findes i Livøs 
laboratorium. Der er brugsanvisninger til.
 
Se i opgave 8 ”nivellering”under ”Billede og ”Kort”, hvordan man laver et profil efter en nivellering. Mål 
temperatur, vindhastighed, fugtighedsgrad og lysstyrke nogle karakteristiske steder (måske 4-5) langs 
profillinien. Du skal måle 1 m over jordoverfladen, i 50 cms højde, ved jordoverfladen og i 15 cms dybde. 
Tegn kurver over resultaterne. Brug eventuelt et regneark.
Eksempel på diagram over temperaturmålinger langs et profil tværs over et vandløb:
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Eksempler på profiler: 
1 Fra en strandkant op over en kystklint.
2 Fra en søbred op gennem en løvskov.
 
Gør rede for, hvilken betydning temperatur, luftfugtighed, vindstyrke og indstråling i forskellig højde må 
have for planterne.
 
Geografi/biologi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
 
 

Vejr
 
Til eleven:
 
1 Vejrmålinger:
 
Materialer: 
 
Engelsk hytte på pæl. Pælen skal graves ned, så hytten er i 2 ms højde. Instrumenter: Termometer, 
nedbørsmåler, fugtighedsmåler (hygrometer), vindretningsmåler, vindstyrkemåler (ventometer), 
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barometer og lysmåler. Disse apparater findes i Livøs laboratorium. Der er brugsanvisninger til.
 
Vejrmålinger sker i en højde på 2 m over jordoverfladen i et åbent område, altså et godt stykke vej fra 
træer, huse osv. Temperaturen skal måles i skyggen.
Vigtige størrelser at måle når man skal undersøge vejret er:
Temperatur, nedbør, luftfugtighed, vindretning, vindstyrke, lufttryk, skydække, indstråling. 
Dagen før opholdet på Livø kunne man finde vejrudsigten for de næste 5 dage for Nordjylland på http://
www.dmi.dk/dmi/index/danmark/regionaludsigten.htm. På Livø kunne man så måle vejret i perioden eller 
en del af den. Man kan bruge et skema som eksemplet nedenunder til at skrive resultaterne i. Det er bedst, 
at der måles en gang hver time. Men her kan man jo fint deles om arbejdet.
 
Mark nummer 10
 
Dato og klokkeslæt:               
Temperatur               
Nedbør               
Luftfugtighed               
Vindretning               
Vindstyrke               
Lufttryk               
Skydække               
Indstråling               
 
Her er et eksempel på en registrering for en første aflæsning:
 
 
Mark nummer 10
 
Dato og klokkeslæt: 5.5 8.00
Temperatur (oC) 8
Nedbør (mm) 2 mm
Luftfugtighed (%) 80%
Vindretning SV
Vindstyrke (m/s) 10 m/s
Lufttryk (hPa) 1003 hPa
Skydække (ottendedele) 6/8
Indstråling (W/m2) 510 W/m2

 
Efter at målingerne er indsamlet kan man sammenligne med den vejrudsigt, man har med hjemmefra. 
Man kan også gå ind på www.dmi.dk og finde den nærmeste vejrstation for at se, om de tal man har målt 
passer med stationens tal.
 
2 Målinger af mikroklimaet i punkter:
 
Materialer: 
 
Pæl, der skal graves ned, så den rager mindst 1 m op over jorden. Instrumenter: Termometer, 
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fugtighedsmåler (hygrometer), vindstyrkemåler (ventometer) og lysmåler. Disse apparater findes i Livøs 
laboratorium findes disse apparater. Der er brugsanvisninger til.
 
Med mikroklima menes i daglig tale vejret lige præcis på det sted, man måler. Mikroklimaet har stor 
betydning for dyr og planter. Det kan være meget nyttigt at sammenligne vejrmålingerne i opgaven 
ovenfor med målinger af mikroklimaet eksempelvis i en løvskov og på heden. Målingerne skal ske i 
forskellige højder. Man kan bruge et skema som det nedenunder til at skrive resultaterne i. Det er bedst, at 
der måles en gang i timen. Men her kan man jo fint deles om arbejdet.
 
Løvskoven
 
Dato og klokkeslæt:               
Temperatur               
  1 ms højde               
  50 cms højde               
  20 cms højde               
  5 cms højde               
  5 cms dybde               
  20 cms dybde               
Luftfugtighed               
  1 ms højde               
  50 cms højde               
  20 cms højde               
  5 cms højde               
Vindstyrke 1 ms højde               
Indstråling 1 ms højde               
 
I skemaet nedenunder ses et eksempel på hvordan det kan gøres:
 
Løvskoven
 
Dato og klokkeslæt: 5.5 8.00
Temperatur (oC)  
  1 ms højde 7
  50 cms højde 6
  20 cms højde 4
  5 cms højde 3
  5 cms dybde 7
  20 cms dybde 7
Luftfugtighed (%)  
  1 ms højde 85
  50 cms højde 86
  20 cms højde 88
  5 cms højde 92
Vindstyrke 1 ms højde (m/s) 5 
Indstråling 1 ms højde (W/m2) 203
 

file:///C|/Livø/Naturfag/Livø%20vejr.htm (6 af 8)11-04-2007 14:12:30



Vejr

Gør rede for, hvilken betydning temperatur, luftfugtighed, vindstyrke og indstråling i forskellig højde må 
have for planterne.
 
3 Målinger af mikroklimaet langs et profil:
 
Materialer: 
 
Pæl, der skal graves ned, så den rager mindst 1 m op over jorden. Instrumenter: Termometer, 
fugtighedsmåler (hygrometer), vindstyrkemåler (ventometer) og lysmåler. Disse apparater findes i Livøs 
laboratorium. Der er brugsanvisninger til.
 
Se i opgave 8 ”nivellering”under ”Billede og ”Kort”, hvordan man laver et profil efter en nivellering. Mål 
temperatur, vindhastighed, fugtighedsgrad og lysstyrke nogle karakteristiske steder (måske 4-5) langs 
profillinien. Du skal måle 1 m over jordoverfladen, i 50 cms højde, ved jordoverfladen og i 15 cms dybde. 
Tegn kurver over resultaterne. Brug eventuelt et regneark.
Eksempel på diagram over temperaturmålinger langs et profil tværs over et vandløb:
 

Eksempler på profiler: 
1 Fra en strandkant op over en kystklint.
2 Fra en søbred op gennem en løvskov.
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Gør rede for, hvilken betydning temperatur, luftfugtighed, vindstyrke og indstråling i forskellig højde må 
have for planterne.
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Orienteringsløb

Orienteringsløb
 
Til læreren: 
 
Orienteringsløb skal gennemføres på landskabets præmisser. Det er derfor meningsløst 
eksempelvis at beskæftige eleverne med at svare på spørgsmål under løbet, som de ligeså godt 
kunne svare på indendørs før eller efter løbet, især da hvis spørgsmålene intet har med 
orienteringsløb at gøre. Skrækeksempler (desværre autentiske): Spørgsmål om grammatik, 
geografiske stednavne og fjernsynsreklamer.
 
Eksempler på undervisningsforløb:
 
”Kompas og GPS”, ”Kort og landskab”, ”Orienteringsløb” (tværfagligt med idræt).
 
Materialer:
 
Orienteringskort over Livø (både med og uden poster), lineal, kompas, papir til at skrive 
posternes koder på, eventuelt GPS-modtager.
 
Øvelser i forbindelse med løbene:
 
Man kan vælge at lade deltagerne lave udvalgte forøvelser, for eksempel for at indstille folk på 
løbet eller for at have en indendørs aktivitet i forlængelse af løbet. Nogle øvelser kan også 
bruges efter løbet. Nedenstående liste er langt fra udtømmende m. h. t. mulighederne.
 
Øvelse 1: Bestemmelse af posternes højde over havet. Her kunne udvælges de poster der 
indgår i et givet løb – eller nogle af posterne.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Nøgle til læreren: 1: 6-9 m. 2: 18-21 m, 3: 30-33m, 4: 42-45 m, 5: 27-30 m, 6: 15-18 m, 7: 15-
18 m, 8: 6-9 m, 9: 3-6 m, 10: 6-9 m, 11: 6-9 m, 12: 0-3 m, 13: 30-33 m, 14: 12-15 m, 15: 33-
36, 16: 0-3 m, 17: 27-30m, 18: 18-21m, 19: 27-30 m, 20: 3-6 m, 21: 3-6 m, 22: 0-3 m, 23: 0-3 
m, 24: 6-9 m, 25: 18-21 m, 26: 21-24 m, 27: 27-30 m, 28: 15-18 m, 29: 18-21, 30: 6-9 m.
 
Øvelse 2: Bestemmelse af højdeforskel mellem posterne. Her kunne man gå løbet igennem fra 
post til post og beregne højdeforskelle. Man kunne dermed også regne ud, hvor meget man i 
alt skal løbe opad – eller nedad. Læreren kan bruge nøglen under øvelse 1 til at kontrollere 
elevernes resultater.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
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Orienteringsløb

Øvelse 3: Bestemmelse af afstande mellem posterne. Her kunne man gå løbet igennem fra post 
til post og måle afstande. En let opgave, da 1 cm svarer til 100 m. Eleverne kunne så beregne 
løbets samlede længde. Og de kunne tage resultaterne af deres afstandsmålinger med ud på 
løbet.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Øvelse 4: Bestemmelse af kompasretninger fra post til post. Eksempler: Retningen fra post 1 
til post 2 er 269o, fra post 12 til post 14 162o. Deltagerne kunne tage deres resultater med ud 
på løbet.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Øvelse 5: Åbne opgaver: Hvilken post bliver lettest/sværest (begrund svarene)? Hvilke 
overvejelser vil du mon gøre når du står ved start og venter? Hvordan vil du finde post 2? 
Komme fra 5 til 6?
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Øvelse 6: Åbne opgaver: Skriv frit om hvad du forventer at opleve; hvad bliver mon det 
sociale udbytte af turen? Lav et kreativt produkt inspireret af hvad du vil komme til at opleve 
(tegning, digt, brudstykke af   novelle, dagbogsoptegnelse eller andet).
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Øvelse 7: Hvilken post var lettest/sværest (begrund svarene)? – Skriv om eventuelle 
naturoplevelser; skriv frit om hvad du oplevede; lav et kreativt produkt inspireret af hvad du 
oplevede (tegning, digt, brudstykke af novelle, dagbogsoptegnelse eller andet); dit sociale 
udbytte af løbet.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
 
Løbene 1-5 kan gennemføres enkeltvis eller i grupper. Alle bør have et kort. For at hindre 
sammenklumpning af løberne kan der startes med et passende stort tidsinterval mellem 
løberne, og man kan vælge at lade halvdelen af løberne løbe den modsatte vej rundt.
 
Løb 1:
 
Meget let, ca. 2,5 km.
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, start.
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N/t mellemtrin, geografi overbygning.
 
 
Løb 2:
 
Let, ca. 3,7 km.
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 6, 7, 8, 9, start.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Løb 3:
 
Middelsvært, ca. 3,8 km.
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 27, 3, 4, 13, 5, 11, 12, 6, 7, 8, 9, start.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Løb 4:
 
Ret svært, ca. 5,5 km.
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 27, 28, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 23, 22, 21, start.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Løb 5:
 
Svært, ca. 6,3 km.
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 23, 22, 21, 20, 18, 15, 4, 13, 5, 28, 7, 30, 9, 10, 24, start.
 
Geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
 
Løb 6 – stjerneløb:
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Let, ca. 4,2 km
 
Organisation: Deltagerne får angivet to poster ved post 7, finder posterne og kommer tilbage 
til post 7, får angivet to nye poster osv. Der skal i alt findes 8 poster fordelt på 4 ruter. Her er 
der gode muligheder for at undgå sammenklumpninger af løberne, idet grupperne kan sendes 
ud i forskellig rækkefølge i forhold til ruterne.
 
Rute 1: Post 7, 1, 2, post 7
Rute 2: Post 7, 3, 4, post 7
Rute 3: Post 7, 5, 6, post 7
Rute 4: Post 7, 8, 9, post 7.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning.
 
Løb 7 – stjerneløb:
 
 Ret svært, ca. 8,2 km
 
Organisation: Deltagerne får angivet to poster ved post 3, finder posterne og kommer tilbage 
til post 3, får angivet to nye poster osv. Der skal i alt findes 8 poster fordelt på 4 ruter. Her er 
der gode muligheder for at undgå sammenklumpninger af løberne, idet grupperne kan sendes 
ud i forskellig rækkefølge i forhold til ruterne.
 
Rute 1: Post 3, 15, 18, post 3
Rute 2: Post 3, 13, 11, post 3
Rute 3: Post 3, 12, 14, post 3
Rute 4: Post 3, 10, 16, post 3.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Løb 8 - orientering med SMS:
 
Materialer: Orienteringsløbskort, papir til at skrive posternes koder på, lineal, kompas, 
mobiltelefon.
 
Eleverne skal kunne bruge kompas.
Organisation: Der arbejdes i 4-mandsgrupper, der deles i to hold. Det ene par bliver ved start 
og leder det andet par rundt v. hj. af SMS-beskeder og har desuden kort, lineal og kompas til 
rådighed. Det andet par har kun mobiltelefon og kompas til rådighed. Efter at halvdelen af 
posterne er fundet byttes roller som angivet nedenfor.
For at hindre sammenklumpning af løberne kan der startes med et passende stort tidsinterval 
mellem løberne, og man kan vælge at lade halvdelen af løberne løbe den modsatte vej rundt.
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Find følgende poster i rækkefølge. Husk at bruge tængerne ved posterne:
Start, 1, 2, 3, 4, start – parrene bytter - start, 5, 6, 7, 8, start.
 
N/t mellemtrin, geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
Løb 9 – orientering med GPS:
 
Materialer: Orienteringsløbskort, papir til at skrive posternes koder på, kompas, GPS-modtager.
 
Eleverne skal kunne bruge en GPS-modtager.
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, start.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 

Orienteringsløb
 
Til eleven:
 
Øvelse 1: Bestemmelse af posternes højde over havet. Her kunne udvælges de poster der 
indgår i et givet løb – eller nogle af posterne.
 
Øvelse 2: Bestemmelse af højdeforskel mellem posterne. Her kunne man gå løbet igennem fra 
post til post og beregne højdeforskelle. Man kunne dermed også regne ud, hvor meget man i 
alt skal løbe opad – eller nedad. Læreren kan bruge nøglen under øvelse 1 til at kontrollere 
elevernes resultater.
 
Øvelse 3: Bestemmelse af afstande mellem posterne. Her kunne man gå løbet igennem fra post 
til post og måle afstande. En let opgave, da 1 cm svarer til 100 m. Eleverne kunne så beregne 
løbets samlede længde. Og de kunne tage resultaterne af deres afstandsmålinger med ud på 
løbet.
 
Øvelse 4: Bestemmelse af kompasretninger fra post til post. Eksempler: Retningen fra post 1 
til post 2 er 269o, fra post 12 til post 14 162o. Deltagerne kunne tage deres resultater med ud 
på løbet.
 
Øvelse 5: Åbne opgaver: Hvilken post bliver lettest/sværest (begrund svarene)? Hvilke 
overvejelser vil du mon gøre når du står ved start og venter? Hvordan vil du finde post 2? 
Komme fra 5 til 6?
 
Øvelse 6: Åbne opgaver: Skriv frit om hvad du forventer at opleve; hvad bliver mon det 
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sociale udbytte af turen? Lav et kreativt produkt inspireret af hvad du vil komme til at opleve 
(tegning, digt, brudstykke af   novelle, dagbogsoptegnelse eller andet).
 
Øvelse 7: Hvilken post var lettest/sværest (begrund svarene)? – Skriv om eventuelle 
naturoplevelser; skriv frit om hvad du oplevede; lav et kreativt produkt inspireret af hvad du 
oplevede (tegning, digt, brudstykke af novelle, dagbogsoptegnelse eller andet); dit sociale 
udbytte af løbet.
 
Løb 1:
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, start.
 
Løb 2:
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 6, 7, 8, 9, start.
 
Løb 3:
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 27, 3, 4, 13, 5, 11, 12, 6, 7, 8, 9, start.
 
Løb 4:
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at bruge tængerne ved posterne:
Start, 1, 2, 27, 28, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 23, 22, 21, start.
 
Løb 5:
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 23, 22, 21, 20, 18, 15, 4, 13, 5, 28, 7, 30, 9, 10, 24, start.
 
Løb 6 – stjerneløb:
 
Organisation: Deltagerne får angivet to poster ved post 7, finder posterne og kommer tilbage 
til post 7, får angivet to nye poster osv. Der skal i alt findes 8 poster fordelt på 4 ruter. Her er 
der gode muligheder for at undgå sammenklumpninger af løberne, idet grupperne kan sendes 
ud i forskellig rækkefølge i forhold til ruterne.
 
Rute 1: Post 7, 1, 2, post 7
Rute 2: Post 7, 3, 4, post 7
Rute 3: Post 7, 5, 6, post 7
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Rute 4: Post 7, 8, 9, post 7.
 
Løb 7 – stjerneløb:
 
Organisation: Deltagerne får angivet to poster ved post 3, finder posterne og kommer tilbage 
til post 3, får angivet to nye poster osv. Der skal i alt findes 8 poster fordelt på 4 ruter. Her er 
der gode muligheder for at undgå sammenklumpninger af løberne, idet grupperne kan sendes 
ud i forskellig rækkefølge i forhold til ruterne.
 
Rute 1: Post 3, 15, 18, post 3
Rute 2: Post 3, 13, 11, post 3
Rute 3: Post 3, 12, 14, post 3
Rute 4: Post 3, 10, 16, post 3.
 
Løb 8 - orientering med SMS:
 
Materialer: Orienteringsløbskort, papir til at skrive posternes koder på, lineal, kompas, 
mobiltelefon.
 
Organisation: Der arbejdes i 4-mandsgrupper, der deles i to hold. Det ene par bliver ved start 
og leder det andet par rundt v. hj. af SMS-beskeder og har desuden kort, lineal og kompas til 
rådighed. Det andet par har kun mobiltelefon og kompas til rådighed. Efter at halvdelen af 
posterne er fundet byttes roller som angivet nedenfor.
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 3, 4, start – parrene bytter - start, 5, 6, 7, 8, start.
 
Løb 9 – orientering med GPS:
 
Materialer: Orienteringsløbskort, papir til at skrive posternes koder på, kompas, GPS-modtager.
 
Find følgende poster i rækkefølge. Husk at skrive koderne på posterne ned:
Start, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, start.
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Trinmål for natur/teknik - mellemtrin

Trinmål for natur/teknik - mellemtrin

 
A Landbrug: Ekskursion på gården
A Landbrug: Feltarbejde på gården
B Biavl
D Kystprocesser
E Jordbund
G Vejr
H Sten
I Orienteringsløb
J Billede og kort
K Smådyr i ferskvand
L Terrestriske smådyr
M Skovens planter
 
Efter 4. klassetrin
 

Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 
ordne materialer og stoffer efter faglige kriterier E H K L M 
beskrive fænomener som lys, lyd, bevægelse D G K L M 

•                     skelne mellem, om resultatet af en forandringsproces er endelig eller reversibel 
•         beskrive hverdagsfænomener, herunder elektricitet og magnetisme 
•         redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, som det fremtræder i dag A D 
E H I J K L M
•         redegøre for, hvorledes lokalområdet har ændret sig A D K L M
•         beskrive planter og dyr samt deres levesteder A B E K L M
•         redegøre for sammenhængen mellem planter og dyrs bygning, form, funktion og 
levested B K L M
•         fortælle om menneskets sanser og kropsfunktioner, bl.a. åndedræt og 
fordøjelsessystem 
•         beskrive enkle, vigtige regler for sund levevis A B
•         bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser G
•         anvende enkle måleinstrumenter til undersøgelser af vejret. G

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         beskrive menneskers levevilkår i andre kulturer set i forhold til egne levevilkår 
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•         give eksempler på, hvordan naturkatastrofer indvirker på planter, dyr og 
menneskers levevilkår 
•         give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen A
•         beskrive dyr og planter fra forskellige naturområder B K L M
•         give eksempler på menneskers levevilkår forskellige steder på jorden 
•         kende forskellige klimazoner og plantebælter på tematiske kort 
•         kende forskellige landskabstyper A B D
•         kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen del af verden 
•         kende geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i 
vores egen verdensdel 
•         kende månens bevægelse omkring jorden og jordens bevægelse omkring solen og 
forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener 
•         give eksempler på, hvordan organismer opfylder deres livsbetingelser forskellige 
steder på jorden. 

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt A B D I K 
L M
•         give eksempler på samfundets anvendelse og udnyttelse af teknik A D
•         beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters udformning og 
anvendelse til forskellige tider. 

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         stille spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og 
mindre undersøgelser A B D G I J K L M
•         gennemføre og beskrive enkle undersøgelser og eksperimenter A D E G H K L M
•         vælge mellem og arbejde med forskellige undersøgelsesmetoder A E
•         bygge modeller og enkle apparater D
•         anvende udstyr, bl.a. kort og globus A E G H I J
•         kategorisere resultater af undersøgelser A E G H K L M
•         benytte navnestof, fagudtryk og enkelt fagsprog A B D E G H I J K L M
•         formidle egne undersøgelser og eksperimenter, bl.a. gennem tekst, grafisk 
fremstilling, foredrag og dramatisering A D E G H K L M
•         opsamle og ordne enkle data og informationer. A B D E G H K L M

 
Efter 6. klassetrin
Den nære omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
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der sætter dem i stand til at 
•         udvælge og anvende materialer og stoffer på baggrund af deres forskellige 
egenskaber som styrke, isolerings- eller ledningsevne 
•         give eksempler på, hvordan nye egenskaber fremkommer, når forskellige 
materialer og stoffer bruges sammen 
•         beskrive og fremdrage sammenhænge i enkle produktionsprocesser fra hverdagen 
A
•         beskrive og fremdrage karakteristiske træk ved lokalområdet og sammenligne med 
områder, der har en anden struktur A B D I J
•         beskrive og redegøre for, på hvilke måder lokalområdet har ændret sig A  D K L M
•         komme med forslag til, hvorledes lokalområdet kan udvikle sig D K L M
•         beskrive sammenhængen mellem planter, dyr og deres levesteder, herunder 
fødekæder og økosystemer A B G K L M
•         sammenligne forskellige levesteder og forskellige planter og dyrs tilpasning A B G 
K L M
•         diskutere forskelle på det levende og det ikke-levende 
•         beskrive vigtige menneskelige organsystemer, herunder kredsløb og væsentlige 
faktorer, der påvirker disse, som kost og motion A
•         begrunde valg om forhold, der har betydning for egen sundhed A B I
•         sammenligne egne observationer med en vejrudsigt G
•         fortælle om fænomener, der knytter sig til de forskellige årstider. A B G K L M

Den fjerne omverden

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         redegøre for karakteristiske træk ved regionale områder med udgangspunkt i egne 
forhold 
•         redegøre for, hvorledes regionale områder har ændret sig 
•         redegøre for, hvorledes naturkatastrofer indvirker på dyr og menneskers levevilkår 
•         redegøre for årsager til naturkatastrofers opståen 
•         forholde sig til mediernes fremstilling om naturfaglige forhold ud fra egen viden A
•         beskrive forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige 
levevilkår 
•         sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige 
steder på jorden 
•         knytte sammenhænge mellem oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, 
de repræsenterer 
•         sammenholde viden om regionale og globale mønstre med viden om levevilkår for 
mennesker, dyr og planter 
•         kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen og andre 
verdensdele 
•         sammenligne geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og 
stater i vores egen og andre verdensdele 
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•         kende hovedtræk af solsystemets opbygning og forbinde dette med dagslængde, 
årstider, klimaforskelle, tidevand 
•         kende hovedtræk af jordens og livets udvikling 
•         beskrive forhold, der har betydning for livets udvikling, herunder variationer og 
naturlig udvælgelse. 

Menneskets samspil med naturen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen 
I K L M
•         redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og de 
interessemodsætninger, der knytter sig hertil A B D I K L M
•         redegøre for eksempler på ressourcer, der har betydning for planter, dyr og 
menneskers levevilkår A B E G K L M
•         give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe 
problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening A
•         give eksempler på, hvordan ændringer i anvendelse af teknologi har indvirket på 
planter, dyr og menneskers levevilkår, herunder transport og landbrug A B D K L M
•         kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse 
problemer kan løses. A B K L M

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som 
grundlag for undersøgelser A B D I K L M
•         planlægge og gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter af mere 
systematisk karakter A D E G H K L M
•         sammenligne undersøgelsesresultater og sammenfatte enkle generelle regler, bl.a. 
om opløsning, fordampning og magnetisme G
•         designe og bygge apparater og modeller efter egne ideer og redegøre for form, 
funktion og hensigt 
•         vælge og benytte relevant udstyr A E G H I K L M
•         bruge relevante hjælpemidler som mikroskop og indikatorer E G H K L M
•         opsamle og formidle undersøgelser og eksperimenter A D E G K L M
•         benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber A B D E G I J K L M
•         formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante 
fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering 
A B D E G H K L M
•         give begrundede svar ved at sammenstille egne erfaringer og informationer andre 
steder fra 
•                   A B D E G K L M
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•         opsamle, ordne og formidle data og informationer. A B D E G H K L M
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Landskabsformer

Landskabsformer
 

Litorinahavbund (marint forland) med lagune på det sydøstlige Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©
 

Til læreren: 
 
Eksempler på undervisningsforløb:
 
”Livøs naturlandskab”, ”Landskabsformer i Nordjylland”, ”Danske landskabsformer”.
 
Materialer:
 
Topografisk kort (1:25.000), orienteringsløbskort (1:10.000) og markkortet i folderen ”Det økologiske 
landbrug på Livø” (alle findes i laboratoriet), digitalkamera.
 
Aktiviteter:
 
1 Find følgende naturlandskaber (eller nogle af dem) på kortet nedenunder:
Litorinahavbund (også kaldet marint forland eller stenalderhavbund) (1)
Istidslandskab (2)
Levende kystklint i istidslandskab (3)
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Levende kystklint i litorinahavbund (4)
Død (fossil) kystklint (5)
Aflejringskyst (6)
Ur (nedskredet materiale – ler, sand, grus, sten) (7)
Erosionskløfter (8)
Oddedannelse (9)
 

 
Skriv tallene ind på et orienteringsløbskort. Lav en fotoserie af disse landskaber under en rundtur på øen.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
2 (se opgave 1) Hvad bruges de forskellige naturlandskaber på Livø til? Brug det topografiske kort ved 
opgave 1 og markkortet i folderen ”Det økologiske landbrug på Livø”. Hvis opgave 1 laves, kan 
fotoserien herfra inddrages.
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
3 Naturlandskabet og råjord og/eller jordbund: Tag prøver i de forskellige naturlandskaber og lav 
jordbundsundersøgelser på dem, f. eks. som det er foreslået under afsnittet om jordbund. Hvordan svarer 
råjord og/eller jordbund til naturlandskabstyper?
 
Geografi overbygning, geografi/naturgeografi/biologi gymnasiet/HF
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Landskabsformer

Udsigt mod det sydlige Livø med dådyr, litorinahavbund og oddedannelse (Liv Tap). Foto: Ole Bang Nielsen ©
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Landskabsformer

 
Landskabsformer
 

Litorinahavbund (marint forland) med lagune på det sydøstlige Livø. Foto: Ole Bang Nielsen ©

 
Til eleven:
 
1 Find følgende naturlandskaber (eller nogle af dem) på kortet nedenunder:
Litorinahavbund (også kaldet marint forland eller stenalderhavbund) (1)
Istidslandskab (2)
Levende kystklint i istidslandskab (3)
Levende kystklint i litorinahavbund (4)
Død (fossil) kystklint (5)
Aflejringskyst (6)
Ur (nedskredet materiale – ler, sand, grus, sten) (7)
Erosionskløfter (8)
Oddedannelse (9)
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Skriv tallene ind på et orienteringsløbskort. Lav en fotoserie af disse landskaber under en rundtur på øen.
 
2 (se opgave 1) Hvad bruges de forskellige naturlandskaber på Livø til? Brug det topografiske kort ved 
opgave 1 og markkortet i folderen ”Det økologiske landbrug på Livø”. Hvis opgave 1 laves, kan 
fotoserien herfra inddrages.
 
3 Naturlandskabet og råjord og/eller jordbund: Tag prøver i de forskellige naturlandskaber og lav 
jordbundsundersøgelser på dem, f. eks. som det er foreslået under afsnittet om jordbund. Hvordan svarer 
råjord og/eller jordbund til naturlandskabstyper?
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Landskabsformer

Udsigt mod det sydlige Livø med dådyr, litorinahavbund og oddedannelse (Liv Tap). Foto: Ole Bang Nielsen ©
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Arealudnyttelse

Arealudnyttelse
 
Til læreren: 
 
Eksempler på undervisningsforløb:
 
”Kulturlandskaber”
 
Se på de to kort nedenunder og på signaturforklaringerne, der viser hvad de forskellige områder på øen blev og bliver brugt til – det man kalder 
arealudnyttelsen.  Det øverste kort er fra 1917, det nederste fra 2005. Man kan også låne kortene i laboratoriet.
Mon arealudnyttelsen på Livø har ændret sig fra 1917 til 2005? Prøv at finde ud af det ved at lave et skøn over, hvor mange hektar (en hektar er 10.000 m2 
eller et kvadrat på 100 gange 100 meter eller cirka en fodboldbane) der blev brugt til 
1 marker og vedvarende græs
2 haver
3 løvskov
4 nåleskov
5 hede
6 enge og moser
- 1917 og i 2005. Brug det blå kvadrat ved kortene, som viser 1 hektar, til at skønne ud fra. Hvis du gør dig umage, kan du faktisk komme meget nær på det 
rigtige tal. Bed din lærer komme med sit skøn.
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Arealudnyttelse

 
Gå en rundtur på øen med et kort og lav en billedserie der viser de forskellige slags arealudnyttelse. Plot de steder, du tager billederne, ind på kortet.  Mål 
desuden den retning, du tager billederne i, med kompasset. Så kan du lave et kort med billeder som her nedenunder, hvor der dog kun er vist to billeder:
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Geografi overbygning, geografi/naturgeografi gymnasiet/HF
 
 

Arealudnyttelse
 
Til eleven:
 
Se på de to kort nedenunder og på signaturforklaringerne, der viser hvad de forskellige områder på øen blev og bliver brugt til – det man kalder 
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arealudnyttelsen.  Det øverste kort er fra 1917, det nederste fra 2005. Man kan også låne kortene i laboratoriet.
Mon arealudnyttelsen på Livø har ændret sig fra 1917 til 2005? Prøv at finde ud af det ved at lave et skøn over, hvor mange hektar (en hektar er 10.000 m2 
eller et kvadrat på 100 gange 100 meter eller cirka en fodboldbane) der blev brugt til 
1 marker og vedvarende græs
2 haver
3 løvskov
4 nåleskov
5 hede
6 enge og moser
- 1917 og i 2005. Brug det blå kvadrat ved kortene, som viser 1 hektar, til at skønne ud fra. Hvis du gør dig umage, kan du faktisk komme meget nær på det 
rigtige tal. Bed din lærer komme med sit skøn.
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Arealudnyttelse

 
Gå en rundtur på øen med et kort og lav en billedserie der viser de forskellige slags arealudnyttelse. Plot de steder, du tager billederne, ind på kortet.  Mål 
desuden den retning, du tager billederne i, med kompasset. Så kan du lave et kort med billeder som her nedenunder, hvor der dog kun er vist to billeder:
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Trinmål for geografi 

Trinmål for geografi 

A Landbrug: Ekskursion på gården
A Landbrug: Feltarbejde på gården
B Biavl
C Landskabsformer
D Kystprocesser
E Jordbund
F Arealudnyttelse
G Vejr
H Sten
I Orienteringsløb
J Billede og kort
 

Efter 8. klassetrin
 

Globale mønstre

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter G
•         beskrive det globale vandkredsløb 
•         placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet 
•         beskrive fordelingen af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på jorden 
•         kende til befolkningens og befolkningstilvækstens globale fordeling 
•         kende til fordelingen af verdens storbyer 
•         beskrive industrilokaliseringen i verden i forhold til råstoffer, transport og 
markeder 
•         kende til fordelingen af rige og fattige regioner i verden. 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         give eksempler på sammenhænge mellem pladetektonik og bjergkædedannelse, 
vulkanisme og jordskælv 
•         illustrere processerne erosion, transport, aflejring og bjergartsdannelse i et kredsløb 
D
•         anvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr og klima D G
•         kende til naturlige klimasvingninger og samfundenes påvirkning af jordens klima 
•         give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og 
deres betydning for landskabers udformning C D E
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•         kende til dannelsen af istidslandskabet i Danmark C H
•         give eksempler på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har 
indflydelse på de givne naturforhold A E G
•         kende til grundvandsdannelse og dens betydning for forekomsten af rent 
drikkevand. 

Kultur og levevilkår

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         kende til byvækst og byers opbygning og funktioner 
•         kende til befolkningsudvikling 
•         sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande A
•         sammenholde regioners erhvervsmæssige og økonomiske udvikling med 
levevilkårene 
•         kende til fremmede kulturers levevis og værdier og normer i eget samfund 
•         kende eksempler på konflikter, der kan skyldes grænsedragning, 
befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer F
•         kende til politiske, militære og økonomiske samarbejder mellem lande og deres 
rolle i forbindelse med konfliktløsning 
•         kende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse og produktion knyttet 
hertil A B 
•         kende konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre for natur og miljø. A B

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og 
hjælpemidler A
•         sammenligne geografiske forhold lokalt, regionalt og globalt A B C D
•         anvende geografiske metoder og færdigheder i forståelse og perspektivering af 
aktuelle naturfænomener og problemer knyttet til menneskets udnyttelse af 
naturgrundlaget A C E F
•         anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på 
geografiske spørgsmål A C D F H I J
•         kende til principper for korttegning og fremstille enkle kort på grundlag af egne 
undersøgelser C I J
•         kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder væsentlige 
danske lokaliteter og deres placering A
•         foretage enkle geografiske undersøgelser, herunder vejrobservationer, i 
lokalområdet og på ekskursioner A D E G H
•         finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier. A B G

 
Efter 9. klassetrin
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Globale mønstre

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         sætte de forskellige naturgeografiske mønstre ind i større sammenhænge A D E G
•         analysere og forklare, hvordan og hvorfor mennesker har bosat sig forskellige 
steder på jordkloden 
•         anvende viden om industrilokaliseringen til forståelse af økonomiske 
sammenhænge i verden. 

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         forklare både pludselige og langsigtede geologiske ændringer forskellige steder på 
jorden 
•         anvende viden om klima og klimasvingninger til forklaringer af vejr og 
vejrændringer 
•         forklare dannelsen af istidslandskaber i Danmark og andre steder i verden C D H
•         anvende viden om landskab, klima, jordbund og vand til forståelse af de forskellige 
måder, mennesker bor på rundt i verden. E F G

Kultur og levevilkår

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         forstå sammenhængen mellem byers vækst og befolkningsudviklingen og dens 
konsekvenser i forskellige regioner 
•         anvende viden om erhverv og økonomi til forståelse af levevilkår forskellige steder 
•         perspektivere forskellige kulturers levevis og værdier til værdier og normer i eget 
samfund 
•         forstå, hvordan grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre 
ressourcer kan være årsag til konflikter og politisk bestemte konfliktløsninger 
•         forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og 
udnyttelse af naturgrundlaget. A B C

Arbejdsmåder og tankegange

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, 
der sætter dem i stand til at 

•         begrunde formodede forskellige levevilkår og problemstillinger i forskellige 
regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler A F
•         analysere og begrunde aktuelle naturfænomener og mulige konsekvenser af 
menneskets udnyttelse af naturgrundlaget gennem arbejde med kort og egne 
undersøgelser A C D F G I
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•         bruge kendskab til verdensdele, lande, byer m.m. i analysearbejde af kort og 
globus J
•         anvende viden om indsamling af måleresultater og registreringer i arbejdet med 
egne iagttagelser i natur- og kulturlandskabet A C E G H
•         indsamle og bearbejde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske 
medier samt fremstille grafiske afbildninger. A B D E F G
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Faglige mål for geografi/naturgeografi HF/gymnasiet
 
A Landbrug: Ekskursion på gården
A Landbrug: Feltarbejde på gården
B Biavl
C Landskabsformer
D Kystprocesser
E Jordbund
F Arealudnyttelse
G Vejr
H Sten
I Orienteringsløb
J Billede og kort
 
Geografi HF

Faglige mål 

Eleverne skal kunne: 
– observere, beskrive, strukturere og klassificere geofaglige rumlige mønstre, data og 
resultater A C D E F G H J 
– udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og 
dataindsamling A C D E G
– behandle og anvende geofaglige data og resultater A B C D E F G H J
– opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang 
– forstå forskellen mellem en teoretisk model og den observerede virkelighed I J
– identificere, udvælge, og behandle geofaglige variable faktorer A C D E F G H
– analysere geofaglige problemstillinger ved anvendelse af fagsprog og hensigtsmæssige 
faglige analyseværktøjer A B C D E F G H I J
– sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global 
sammenhæng og forstå globale processers lokale konsekvenser C E G
– på baggrund af geofaglig viden reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens 
rolle i den aktuelle samfundsudvikling 
– forstå og vurdere geofagligt materiale fra tidsskrifter, medier m.m. 
– udtrykke sig både mundtligt og skriftligt om geofaglige emner med faglig præcision over 
for forskellige målgrupper. A B C D E F G H I J

Naturgeografi C

Faglige mål 

Eleverne skal kunne: 
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– identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge C D 
E F G J
– udføre simple former for eksperimentelt arbejde, herunder systematiske 
feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener A D E G H
– opsøge, forholde sig til og anvende et spektrum af geofaglige repræsentationsformer som 
tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og digitale billeder A B C D E F 
G H I J
– ud fra konkrete data og observationer give en samlet beskrivelse af udviklingsforløb i 
naturen og menneskets omgivelser C D E F G
– udskille og redegøre for væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser i 
naturen og menneskets omgivelser, og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge C D E 
G H
– indkredse geofaglige problemstillinger og opstille og anvende enkle 
problemformuleringer i analysen af naturen og menneskets omgivelser A C D E F G
– forstå og kritisk anvende enkle geofaglige modeller som repræsentationer af 
virkeligheden E
– sætte geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig sammenhæng og 
udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i andre fag A F G
– indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer formidle faglig 
viden og argumentere logisk, mundtligt og skriftligt, henvendt til forskellige målgrupper, 
og kunne forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner. A B E F H I J

 

Naturgeografi B

Faglige mål 

Eleverne skal kunne: 
– identificere, genkende og klassificere rumlige mønstre i geofaglige sammenhænge A C 
D E F G
– planlægge og gennemføre eksperimentelt arbejde herunder systematiske 
feltobservationer og feltmålinger vedrørende geofaglige fænomener A C D E G H
– opsøge, kvalitetsvurdere, fortolke og anvende et spektrum af geofaglige 
repræsentationsformer såsom tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer, analoge og 
digitale billeder, såvel som reflektere over troværdighed og anvendelighed af 
ekspertudsagn A B C D E F G H I J 
– ud fra egne data, observationer og målinger analysere og fortolke udviklingsprocesser i 
naturen og menneskets omgivelser A C D E G
– udskille, analysere og fortolke væsentlige naturfaglige enkeltfænomener og delprocesser 
i naturen og menneskets omgivelser og sætte dem ind i overskuelige sammenhænge G
– indkredse væsentlige geofaglige problemstillinger og anvende problemformuleringer i 
analysen af naturen og menneskets omgivelser 
– forstå og kritisk anvende komplekse geofaglige modeller som repræsentationer af 
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virkeligheden I
– analysere og vurdere geofaglige problemstillinger i en bredere samfundsmæssig 
sammenhæng og udnytte geofaglig viden sammen med viden og kompetencer opnået i 
andre fag A G
– indsamle og vurdere informationer fra forskellige instanser og miljøer H
– formidle faglig viden, analyser, resultater og diskussioner, argumentere logisk, mundtligt 
og skriftligt henvendt til forskellige målgrupper samt deltage på en kvalificeret måde i den 
aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner. A B C D E F G H I J 
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Plante Klassifikation

Planteklassifikation
 
Feltundersøgelsens mål
 
Undersøgelse af  flere livsstadier fra fire forskellige plantegrupper: Mos, bregner, nåletræer, 
løvtræer.
Beskrivelse og tegning af deres livscykler.
 
Baggrund for planteklassifikation
 
Nutidens terrestriske planter har udviklet sig fra grønalger gennem omkring 400 millioner års 
evolutionshistorie. I denne periode har mange plantegrupper udviklet sig, og de forskellige 
stadier af deres livscyklus er blevet mindre og mindre afhængig af vand. 
Den mest almindelige nulevende plantegruppe er blomsterplanterne (også kaldet dækfrøede 
planter). Disse er delt op i flere ordener og familier. De dækfrøede planter omfatter bl.a. alle 
de farverige blomsterplanter i vores haver, samt græsser og løvtræer. Frøanlægget er 
indesluttet i frugtblade (karpeller) til beskyttelse, og ofte er adskillige frugtblade vokset 
sammen og danner en større frugt. Der er dog andre, mere primitive nulevende plantegrupper 
der adskiller sig grundlæggende fra blomsterplanterne i deres formeringssystem og  livscyklus. 

 

Egeknopper springer ud ( Ole Bang Nielsen)
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Plante Klassifikation

Askfrugt udvikler sig ( Ole Bang Nielsen)
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Plante Klassifikation

Slåenfrugter ved at være modne ( Ole Bang Nielsen) 
Nåletræer hører til en af de mere primitive grupper af planter – de nøgenfrøede planter. Navnet 
hentyder til deres frøanlæg, der sidder på skæl (sporofyler) der er samlet i han- og hunkogler. 
Befrugtede frø udvikler sig, mens de er lukket inde i de hunlige kogler.
 
To andre grupper af terrestriske planter, som er almindelige i Danmark (og på Livø) er bregner 
og mosser, hvis livscyklus stadig er stærkt afhængig af vand. Deres livscyklus veksler mellem 
to mere eller mindre selvstændige generationer – den haploide (kromosomtal 1*n) 
gametofytgeneration  og den diploide (kromosomtal 2*n) sporofytgeneration. 
Gametofytgenerationen bærer kønsorganerne, hvor hanlige spermatozoider må svømme 
igennem en overfladisk vandhinde for at befrugte den hunlige ægcelle. Zygoten bliver den 
sporebærende sporofyt, f.eks. bregnebladet.
 
Lokalitet til undersøgelserne af planteklassifikation
 
Skovene N for Livø Avlsgård
 
Feltudstyr
 
Indsamlingsposer 
Ørnenæb, saks og stangsaks
 
Fremgangsmåde til planteklassifikation
 
I felten
 
Eleverne deles i grupper på fire.
 
Så længe årstiden tillader det skal hver gruppe samle et eksempel på:  
 
1. mos med sporehuse
2. bregneblad med sporehuse
3. gren af nåletræ med unge eller modne kogler (helst både han- og hunkogler)
4. gren af løvtræ med blomster eller frøstande (helst han- og hunblomster, hvis planten ikke er 
tvekønnet (dvs. med han- og hundele i den samme blomst). 
 
Modne frugter og kogler kan nemt findes på jorden under træer i skov.
 
Saml materiale nok til videre undersøgelse i laboratoriet, men tag ikke mere end nødvendigt. 
 
I klasselokalet/laboratoriet
 
Man kan f.eks. lade gruppen organisere sig, så hvert medlem undersøger en af de forskellige 
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Plante Klassifikation

plantegrupper.
 
Ved hjælp af stereolup og eventuelt mikroskop dissekeres plantedelene for at undersøge, 
hvordan planterne formerer sig.
 
Kig nøje på og undersøg et snitpræparat, hvor der er skåret ned gennem formeringsdelene af 
planterne. Hver medlem af elevgruppen tegner de forskellige formeringsdele af den 
plantegruppe de har valgt og forklarer dens livscyklus til de andre medlemmer af gruppen så 
godt som de kan. Det er meningen at de skal bruge en logisk tankegang samt opslagsbøger for 
at sætte manglende stadier ind i livscyklerne. 
 
 
Spørgsmål til videre diskussion omkring planternes klassifikation
 
Sammenlign hvordan befrugtning og spore- eller frødannelse forgår i de fire forskellige 
plantegrupper.
Beskriv hvordan planter er blevet mere og mere uafhængige af vand i løbet af planterigets 
udvikling fra havets grønne alger. 
 
Hvordan ligner en svamp og en lav planter, og hvordan er de anderledes?
 
Hvilke andre måde kan planter brede sig til andre områder end ved enten sporer eller frø?
 
Blomsterplanter er delt op i orden, familie, slægt og arter. Brug nogle af planterne I har samlet 
som eksempler for at vise hvert af klassifikationsniveauerne. Hvilken grundlag er der for 
denne klassifikation? 
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eller fra den overdrev og strandeng øst fra Livø avlsgård

Jordbundsforhold på hede og overdrev
 
Feltundersøgelsens mål
 
At sammenligne to typiske og almindelige danske biotoper, overdrev og hede, og beskrive deres 
plantesamfund. 
At undersøge jordbundsforholdene i hver biotop. 
 
Baggrund
 
Overdrev er en græsdomineret biotop dannet ved græsning, ofte gammelt græsningsland, som ikke er egnet 
til agerbrug.
Hede er en lyngdomineret biotop dannet på tør, udpint jord. I Danmark findes en del hede, som er tidligere 
landbrugsområder på næringsfattig jord, f.eks. i Vestjylland. Sammenhængende hedeområder kan være 
tidligere sandklitter som er mere eller mindre tæt på havet. 
Særlig hedeområder er forbundet med ufrugtbar jord. De er så fattige på plantenæringsstoffer at ikke engang 
nøjsomme græsser som kvik og hvene, kan udkonkurrere lyngen. Lyngen er tilpasset næringsfattig jord. 
Jordens frugtbarhed (fertilitet) og pH er begge meget afgørende i konkurrencen mellem lyng og de 
næringskrævende græsser som er almindelige på overdrev og enge i Danmark. 
Uden græsning eller andre former for pleje vil begge biotoper med tiden være erstattet af buskads og skov.

 

Overdrev på Livø med myretuer ( Ole Bang Nielsen)
 
Sted
Overdrev øst fra Livø avlsgård, og hede nord for gården.
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eller fra den overdrev og strandeng øst fra Livø avlsgård

Feltudstyr til undersøgelse af plantesamfundet og jordbundsforhold
 

•        Raunkjærs cirkel 
•        Sigtesæt 
•        Plantepresse 
•        Plastikposer 
•        Sorteringsbakker og indsamlingsglas 
•        Spade 
•        Spand 
•        Blyant, papir og skriveunderlag.

 
Fremgangsmåde for undersøgelse af jordbundsforhold
 
I felten
Eleverne arbejder i par
på både overdrev og hedeområder:
Gå rundt i området 15 minutter og saml så mange forskellige planter som muligt (tag kun lige nok til at 
identificere planterne, og undgå at få planterne op ved rødderne).
Pres planterne for senere bestemmelse. 
Noter hvilke buske eller træer der har etableret sig på henholdsvis overdrev og hede.
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eller fra den overdrev og strandeng øst fra Livø avlsgård

Regnbue og eng ( Ole Bang Nielsen)
 
 

Jordanalyser 
på både overdrev og hede.
Tag jordtemperatur i overfladen og i 10 cms dybde
Tag en jordprøve så dybt man kan med jordprøvetageren. Prøv at identificere og måle dybden af de 
forskellige jordlag i jordkærnen. 
Tegn jordprofilet, og mål hvor tykke de forskellige lag er. 
Kan man identificere et: 
førnlag
udvaskningslag 
allag? 
Kig især på førnlaget i jordoverfladen. Det kan bestå af flere lag af blade, hvor de er nedbrudt mere og mere 
jo længere man kommer ned under overfladen. 
Tag en jordprøve (omkring 500 ml) fra ca. 10 cms dybde, men undgå eventuelle rester af store rødder eller 
førnlag. 
Noter de planter der vokser lige ved hullet.
 
Genfyld hullet og reparer jordoverfladen så godt som muligt.
 
 
I klasselokalet/laboratoriet
 
Sorter og identificer de planter, der er samlet fra hede og overdrev. Lav en fælles liste af planter på de to 
biotoper.
Hvilken biotop af de to har de fleste plantearter?
Hvor mange arter har de to biotoper til fælles og hvor mange er karakteristik for overdrev og hede
Jordanalyse
Vandindhold
En portion jord vejes og tørres (ved 110 oC i 24 timer). Jorden vejes igen og vandindholdet regnes ud som 
en procentdel i forhold til jordens tørvægt 
Humusindhold
En portion tørret jord (se ovenfor) vejes (omkr. 5 g), og sættes ind i en smeltedigel af kendt vægt. 
Jordprøven brændes med en bunsenbrænder indtil den holder op med at gløde og ose, og der intet videre 
vægttab er fra prøven mere. Humusindholdet er den organiske del, det svarer til det der tabes fra prøven ved 
afbrænding. Det udregnes som en procent i forhold til jordprøvens tørvægt (vægt inden afbrænding).
Jorden kan også glødes over en bunsenbrænder i ca. 20 minutter. 
NB: husk at jordprøven bliver flere hundrede grader varm
 
Jordbundens tekstur – sigtning af jord
Sigt resterne af den ovntørrede jord for at finde ud af, hvor meget sand og grus det indeholder (som % 
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eller fra den overdrev og strandeng øst fra Livø avlsgård

ovntørret vægt). Vej den ovntørrede jordprøve og ryst den igennem et sigtesæt for at skille grus og 
sanddelene fra silt og ler (se skemaet nedenunder). 
Noter andelen af sand og grus i % af jordens samlede ovntørre vægt.
 

Grus Fra 2 – 20 mm
Sand Fra 0,06 – 2 mm
Silt Fra 0,002 – 0,06 mm
Ler Under 0,002 mm

 
Tabel 1: Betegnelser for kornstørrelsen af mineralpartikler fundet i jord.

 
Kemiske målinger
Jord blandet med demineraliseret vand for pH måling – se vejledning på apparatet/kittet
Jord blandet med demineraliseret vand for ammonium-, nitrat- og fosfat-målinger – se vejledning på 
apparatet/kittet.
Saml hele klassens jord-analyser. Er der nogen forskelle i frugtbarhed (næringsstofindhold) mellem hede og 
græs-områder? Hvad betyder det for et plantesamfund, at jorden er meget sandet?
 
Spørgsmål til videre diskussion
 
Hvor mange af de planter I har fundet er karakteristiske for hhv overdrev og hede, og hvor mange arter har 
de to biotoper tilfælles?
Hvilke planter dominerer i de to plantesamfund, og hvordan afspejler de jordbundens frugtbarhed?
Hvordan påvirker græsning et plantesamfund?
Hvordan opstår de forskellige lag i jordprofilet? 
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Plante økologi 

Linietaksering - plantesamfunds ændring langs en økologisk gradient 
                                                                                       
 
Feltundersøgelsens mål
 
Linietaksering/transekt:
1. Etablering af et transekt fra strand til skovkant for at vise plantesamfundets (dvs. 
sammensætningen af plantearter i et bestemt område) ændring i forbindelse med påvirkning af 
salt og vind fra havet, græsning, og konkurrence om lys fra skovens træer og buske eller
2. Etablering af et transekt fra strand til kanten af en mose, for at vise plantesamfundets 
ændring i forbindelse med påvirkning fra havet, græsning og ændringer i jordens fugtighed.
 
Baggrund for plantesamfundenes ændring langs et transekt
 
Strandengen er en græsdomineret biotop som ligger tæt på kysten, ofte på gammel havbund. 
Dette område kan være sammensat af ler eller sand og er derfor varieret mht. jordfugtighed, 
men der er alligevel en tendens til at jorden bliver tørrere og mere næringsfattig jo længere 
man bevæger sig væk fra vandkanten. 
 
Tang, ålegræs, og havdyr bliver konstant vasket op på stranden med bølger og tidevand; derfor 
er strandkanten temmelig rig på næringsstoffer. Alligevel må de planter, der vokser så tæt på 
havet også tolerere en del salt og vind i deres miljø. En høj koncentration af salt er med til at 
gøre det svært for en plante at optage vand, og stresser således planten ved udtørring. Salt og 
tørke kaldes stressfaktorer. Planterne nærmest havet er udsat for den højeste saltpåvirkning, 
som aftager jo længere man kommer væk fra kysten. Luften, og dermed jorden, er mere våd 
tæt ved havet men er samtidig mere saltpåvirket.
 
Ved strandkanter og på strandenge kan man tit fornemme flere afgrænsede bælter af 
forskellige planter som følger saltgradienten og udgør et plantesamfund. Ligeledes vil 
plantesamfund tit ændre sig i forhold til et vandhul eller i overgangen fra skov mod åbent land, 
hvilket kan forklares med gradienter af fugt-, lys- eller vindforhold.   
 
Lokalitet til transektet 
 
På kysten NNØ for Livø Avlsgård, mellem strand og skov eller strand og mose.
 
Feltudstyr 
 

●     Målebånd
●     Linie plus pæle til markering
●     Raunkjærs cirkel
●     Blyant, papir og skriveunderlag
●     Bestemmelsesdug og bøger til bestemmelse af vilde planter.
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Plante økologi 

 
Fremgangsmåde for etablering af transektet
 
I felten
 
Del eleverne i to grupper.
 
Hver gruppe:
Marker en linie på maksimalt 100 meter fra strandkanten til mosen eller skov (afstanden kan 
være mindre, i forhold til hvor lang tid der er til rådighed og elevantallet).  Prøve at finde en 
strækning hvor der er synlige ændringer af plantesamfundene.
Marker så præcist som muligt på et kort over øen hvor transektet er placeret. 
Marker på dette kort kendetegn fra området til senere analyser på dataindsamlingerne, f.eks. 
stier, buske, fugtige lavninger, myretuer eller andre særlig mærkbare træk langs transektet. 
 
Marker 20 punkter langs linien (for eksempel hver 5 m på en 100 m linie eller hver 1 m på en 
20 m linie). Være forsigtig at ikke forstyre plantevæksten omkring hvert punkt.
 
Læg en Raunkjærcirkel (1/10 m2) på jorden ved hvert markeret punkt og noter de fem mest 
almindelige plantearter det vokser i cirkelen, og estimer deres procentvise dækning af området 
i cirklen. 
 
Mål maksimumhøjden af plantevæksten i hver cirkel. Fra cirklerne med numrene 1, 5, 10, 15, 
og 20 måles jordtemperatur (ved overflade og 10 cm under jorden); der udtages en jordprøve, 
5 - 10 cm under overfladen (omkring 500 ml). Prøverne opbevares, markeret med prøvenumre, 
i plastikposer og bringes til laboratoriet. 
 
I klasselokalet/laboratoriet
 
Tegn transektet op på et stykke papir. Marker stranden og skoven/mosen på det og hvert af de 
karakteristika som er noteret i felten, og angiv de fem mest almindelige plantearter på hvert 
cirkelpunkt. 
 
Udregn vandindholdet i procent (vej hver jordprøve for sig og tør det i en ovn (ved 110 oC i 24 
timer). Vandindholdet er vægten af vandtab divideret med tørvægten af jorden gange 100. 
Nitrat- og ammoniumindholdet kan beregnes ved opblanding med demineraliseret vand. Følg 
vejledningen på apparatet/kittet.
 
Tegn kurver på tegnepapir over plantehøjde, jordtemperatur og vandprocent i jorden ved hver 
cirkelpunkt langs linietakseringen. 
 
Prøve også linietaksering over områder det dækker overdrev – hede – strand, eller eng – 
overdrev – hede. Vis plantesamfundets sammensætning i hver cirkel langs dette transekt.
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Plante økologi 

 
 
Spørgsmål til videre diskussion
 
Er der nogle arter det vokser langs hele linietakseringen? Er der nogle arter der kun findes i 
bestemte områder?
 
Hvilken planter er mest almindelige ved stranden, ved skoven eller ved mosen?
Hvordan ændres jordforholdene med afstand fra stranden og hvad betyder det for 
plantevæksten? Hvordan ændres plantesamfundet med tid på en aflejringskystlinie?
 
Hvilke abiotiske faktorer påvirker plantesamfund mest:
1. ved strand 
2. på eng
3. på overdrev
4. ved skovkant
 
Abiotiske faktorer i naturen kan betegnes som de faktorer der ikke er af levende oprindelse, 
som f.eks. vind, salt, sol og fugt.
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Fødekæder i jorden

Fødekæder i ferskvand
 
Feltundersøgelser: Mål
 
At udforske og sammenligne livsformer i ferskvand på øen. At fange dyr i et vandhul og 
beskrive hvordan de lever i forhold til hinanden ved at lave et fødenet for økosystemet i 
vandhullet.
 
Baggrund
 
Mens planter laver deres eget ”mad” gennem fotosynteseprocessen og optagelse af mineraler 
og vand fra deres omgivelser, er alle dyr nødt til at indtage deres næring ved at æde andre 
organismer. I terrestriske planter er det især gennem rødder at vand og mineraler optages, 
mens kuldioxid diffunderer gennem spalteåbninger på bladene og ind i cellerne derfra. Dyr 
kan ikke lave deres egne kulstofforbindelser, som planter kan, men må spise plantestof (dødt 
eller levende) eller andre dyr for at få det de har brug for. Det vil sige at dyr både kan være 
planteædere og kødædere. For eksempel er gedde og guldsmedlarve kødædere og fra naturens 
hånd egnet til at fange og spise andre dyr, mens dafnier og vandsnegle er tilpasset til at være 
planteædere. 
 
Nogle dyr spiser kun et enkelt fødeemne og er såkaldte monofager. For eksempel spiser mange 
sommerfuglelarver kun blade fra en enkelt planteart eller nogle få beslægtede arter. De dyr, 
der æder mange forskellige arter af planter eller dyr er kendt som polyfager. 
 
Mange smådyr, svampe og bakterier er involverede i omsætning af de blade, der falder i 
vandet. Der er flere lag af mere eller mindre omsatte blade på bunden, med de uomsatte blade 
øverst og mere omdannede og findelte blade jo længere man kommer ned i mudderet. 
Nedbrydning af plantestof forbruger ilt, og derfor plejer der at være stort set iltfrit nogle få 
centimeter under søbundens overflade.
 
Nedbryderfødekæde                                                                           Græsningsfødekæde
 
 
                                                                                       Død plante eller dyr                      
                                                                                                                                                 stort rovdyr
                                                                                                                                                 skalle (fisk)
planteæder
vandbænkebider                                                                                                                  større rovdyr
                                                                                                                                                 vandkalve larve
                                                                                       
svamp                                                                                                        Rovdyr
                                                                                                                                                 haletudse           
bakterie                                                                                                      
                                                                                                                                                 planteæder
                                                                                                                                                 dafnie 
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Fødekæder i jorden

 
mineraler næringssalte                                                                            encellede alger
                                                                                                                    
Figur 1: Generelt eksempel på et fødenet sammensat af en græsnings- og en nedbryderfødekæde.
                             
 
 
Lokalitet til undersøgelse af ferskvand
 
Der er flere vandhuller på øen. Ellesøen er lettest at kommer til. Den ligger inde i skoven, lige 
NV fra Livø Avlsgård.
 
Feltudstyr til undersøgelser i ferskvandet
 

●     Ketcher eller fangstnet
●     Planktonnet
●     Sorteringsbakke
●     Vandkikkert
●     Indsamlingscuvette/-glas
●     Bestemmelseduge og bøger til bestemmelse af ferskvandsdyr
●     Baljer med netbund til sortering
●     Bundskrabernet med line
●     Kikkert
●     Waders
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Fødekæder i jorden

Ellesøen ( Ole Bang Nielsen) 
Fremgangsmåde ved undersøgelse af fødekæder
 
I felten
 
Del klassen op i to grupper.
 
Hver gruppe kan undersøge et af vandhullerne på øen. Ved vandhullet samler eleverne insekter 
og andre dyr og planter fra vandoverfladen og under vandet:
Kik først med vandkikkert og prøv så at finde så mange dyr som muligt ved at afsøge dyrenes 
forskellige levesteder; forsøg med ketcher i forskellige dybder af åbent vand, langs kanten af 
søen og i sol og skygge, og vandet lige over søbunden.
Dyrene kan sorteres fra i sorteringsbakkerne efter at eventuelt groft materiale er sorteret fra 
ved brug af en balje med netbund. De dyr som er fanget skal indsamles i glas eller cuvetter for 
at kunne tages med til laboratoriet. 
 
Indsaml også vandprøverne fra planktonnettet og tag dem med til laboratoriet.
 
Noter eventuel fisk eller fugle set i søen, eller andre dyr i nærheden.
 
I klasselokalet/laboratoriet
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Fødekæder i jorden

 
Planktonnet prøver
 
Brug lup og mikroskop til at kigge på alger og smådyr i de vandprøver der er taget med 
planktonnet. Lad først indsamlingscurvette/-glas stå uforstyrrede nogen tid, inden man tager en 
lille dråbe ud til videre undersøgelse på et objektglas med fordybning. 
Søg efter encellede alger med grønne, røde eller gule pigmenter og tegn nogle af dem.
De større encellede organismer vil være lettest at finde i bundfaldet af en vandprøve.
Søg efter amøber, større ciliater og andre encellede organismer i nogle dråber af sigtet 
bundfald fra søen. Amøber er nogle af de største protister (indtil 1/10 mm diameter) men er 
næsten gennemsigtige, så at husk at maksimere fasekontrasten i mikroskopet mest muligt. 
I øvrigt skulle det være muligt at finde små krebsdyr som vandlopper og dafnier.
 
Prøver fra ketcher/fangstnet
 
Nævn så mange af dyrene som mulig og find ud af, hvad de spiser.  

 

Frøformering ( Ole Bang Nielsen)
 

Lav en planche af fødenettet fra søen baseret på de dyr, I har fundet. Indiker hvilket dyr spiser 
hvad. Hvilke er hovedsagelig planteædere og hvilke er kødædere? (Husk også at inkludere 
eventuelt større dyr eller fugle set i indsamlingsområdet).
 
Grupperne lave et lille oplæg ud fra planchen. Grupperne kan sammenligne de to søer med 
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Fødekæder i jorden

hinanden. 
 
Undersøgelse af vårfluer og deres ”hus”.
 
Husbyggende vårfluer plejer at være temmelig almindelige i rent ferskvand, og hvis der er 
indfanget flere, kan man undersøge, hvordan de bygger det beskyttende hus de bærer på. 
 
De fleste vårfluelarvers huse er lavet af småsten eller små plantestykker. Hvis man forsigtigt 
kan skubbe larven ud af sit hus, kan man få den til at bygge et nyt hus. Del vårfluens hus i 
småstykker og placer dem i et glas eller akvarium med vand og larven. Iagttag hvordan larven 
genopbygger sit hus.   
 
Når undersøgelserne er færdige, sæt så mange som mulig af de indfangede dyr ud i søen igen.
 
 
Spørgsmål til videre diskussion
 
Var der forskel på de dyr, der blev fundet på de forskellige levesteder i søen (langs kanten, i 
sol og skygge, i forskellige dybder)?
 
Hvilke af dyrene hører til klassen insekter? 
Hvad er det der kendetegner et insekt?
Hvilke af de dyr der er fanget er larver eller nymfer af insekter? 
Hvad bliver de til nå de er fuldt udviklede vokset (imago)? 
Hvor lever de, og hvad spiser de? 
 
Hvilke af dyrene bor hele deres liv i vandet, og hvilke har livsstadier (æg, larve, puppe eller 
voksen) andre steder end i vandet?
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Føde kæder 

Fødekæder i jorden
 
Feltundersøgelsens mål
 
At udforske livsformerne i jorden på øen. 
At fange og bestemme så mange dyr som muligt i jorden under skov eller i græsmark, og beskrive hvordan 
organismerne lever i forhold til hinanden ved at lave et fødenet for hvert økosystem, der undersøges.
 
Baggrund
 
Mens planter laver deres egen ”mad” gennem fotosyntese og optager mineraler og vand fra deres omgivelser, er alle dyr 
nødt til at indtage deres næring ved at spise organiske næringsstoffer. I terrestriske planter er det især gennem rødder at 
vand og mineraler optages, mens kuldioxid diffunderer gennem spalteåbninger på bladene og ind i cellerne derfra. Dyr 
kan ikke lave deres egne kulstofforbindelser som planter kan, men må spise plantestof (dødt eller levende) eller andre 
dyr for at få det de har brug for. Det vil sige at dyr både kan være planteædere og kødædere. For eksempel er musvåge 
og lækat kødædere og er fra naturens hånd fremragende egnet til at fange og spise andre dyr, mens dådyr og hare er 
tilpasset til at være planteædere med både tandsystem og tarmstruktur til at fordøje plantestof. Der er også mange dyr 
der spiser både plantestof og andre dyr og er såkaldt altæderne. Ræve og mennesker er altædere. 
 
Nogle dyr spiser kun et enkelt fødeemne og er såkaldte monofager. For eksempel spiser mange sommerfuglelarver kun 
blade fra en enkelt planteart eller nogle få beslægtede arter. De dyr der æder mange forskellige arter af planter eller dyr 
kaldes polyfager. 
 
Mange smådyr og svampe er involverede i omsætning af bladlaget, førnlaget, under træer. Der er flere lag af omsatte 
blade, med uomsatte blade øverst og mere findelte og omsatte blade jo længere man kommer ned.
 
Nedbryderfødekæde                                                                                Græsningsfødekæde
 
 
                                                                                       Død plante eller dyr                      
                                                                                                                                                 stort rovdyr
                                                                                                                                                 spurvehøg
planteæder
tusindben                                                                                                  Større rovdyr
                                                                                                                                                 musvit
                                                                                       
svampe
                                                                                                                                                 rovdyr
                                                                                                                                                 edderkop            
bakterier                                                                                                     
                                                                                                                                                 planteæder
                                                                                                                                                 sommerfugl
 
mineraler næringsalte                                                                              levende planter
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                              
Figur 1: Generelt eksempel på et fødenet sammensat af en kødæder- og en nedbryderfødekæde.
 
Sted for undersøgelser af fødekæder i jorden
 
Jordprøverne med dyrene kan tages fra skoven N og NV for Livø Avlsgård eller fra områder af overdrev og strandeng 
øst for Livø Avlsgård. Der kan forventes en del forskelle mellem faunaen fundet i græsland og skov, og hvis det er 
meget tørt midt om sommeren, vil indsamlinger sandsynligvis være mest udbytterige i det øverste lag af skovjorden 
sammenlignet med enge og overdrev på østkysten af øen.
 
Feltudstyr 
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Føde kæder 

●     Raunkjærs cirkel
●     Sorteringsbakke
●     Insektsuger 
●     Indsamlingscuvette/-glas
●     Bestemmelseduge til og bøger om skovens smådyr
●     Glas til jordfælde/faldgrube
●     Insektsold
●     Baljer med netbund
●     Kikkert

 

Trehornet skarnbasse ( Ole Bang Nielsen)
 
 
Fremgangsmåde for undersøgelser af fødekæder i jorden
 
I felten
 
Del klassen op i to grupper.
 
Hver gruppe søger efter smådyr i forskellige områder af skovbunden, eller en af grupperne kan arbejde ude på en af de 
åbne græsmarker eller på hedeområdet nordpå.
 
•        Sæt Raunkjærs cirkel ned forskellige steder på jorden. Grav i det øveste bladlag og fang alle smådyr inde i cirklen 

som fylder 1/10 m2. Tørre blade og førne kan sigtes vha. en balje med netbund. Grav i de øverste 10-15 cm af jorden 
og tag en prøve tilbage til laboratoriet i en plastikpose (saml jord nok til at fylde 3-4 cm af Berleseapparatets tragt). 
Saml alle smådyr, imens man graver i hullet. Brug en insektsuger til at fange de mindste dyr med.
 
•        Grav nogle glas ned i jorden som faldgrube. Kanten skal være i højde med jordoverfladen. Læg et tyndt lag af blade 
eller småsten i bunden af glasset, så indfangede dyr har mulighed for at gemme sig. Kontroller faldgruben om aftenen 
og igen tidligt om morgenen. 
 
•        Fang små gnavere i musefælde med grøntsager, solsikkefrø eller orm som lokkemad. Placer dem på skovbunden 
natten over. 
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Føde kæder 

  
•        Noter alle dyr og fugle som er set i skovområdet, eller noter tegn på dyrenes aktivitet via deres spor.
 
Fyld hullet og jævn jordoverfladen, efter at I er færdige med dyreindsamlingerne.
 
 
I klasselokalet/laboratoriet
 
Berleseapparatets tragte fyldes med 3-4 cm af den jord, som er samlet i felten. Mål eller vej mængden af jord for at få 
en idé om, hvor mange smådyr der findes per enhed jord (liter eller gram). Placer et bæger med sprit og glycerol under 
tragten og tænd for lampen. Smådyr i jorden bevæger sig væk fra lyset. Efterhånden som jorden tørrer i overfladen 
falder de ned i tragten og ned i bægeret. 

•        Næste dag bruger eleverne mikroskop og stereolup til at se på de smådyr, der er faldet ned i bægeret.
•        Observer levende dyrs adfærd. Især deres hastighed kan indikere om de er rovdyr. Kig også på munddele og 
øjne for at få en ide om, hvad de spiser.  
•        Identificer så mange af dyrene som mulig og find ud af, hvad de spiser (ved hjælp af opslagsbøger). 
•        Lav gruppevis en planche af jordens dyr og det fødenet de danner. I fødenettet indgår evt. dyr som er tilknyttet 
overfladen. Husk også eventuelt større dyr eller fugle, som er set i indsamlingsområdet. Hvilke er hovedsagelig 
planteædere og hvilke er kødædere? 
•        Grupperne kan lave en udstilling af deres planche og en præsentation for de andre.

 
Når undersøgelserne er færdige, sæt da så mange af de indfangede dyr som muligt ud i skoven eller på græsmarken igen.
 
 
Spørgsmål til videre diskussion
 
Hvilke af dyrene hører til klassen insekter? 
Hvad er det, der kendetegner et insekt?
Hvilke af dyrene er larver eller nymfer af insekter? Hvad bliver de til når de er fuldt udviklede? 
Beskriv de to forskellige livscykler som insekter kan gennemgå. 
Hvor lever de, og hvad spiser de? 
Hvilke af dyrene bor hele deres liv i jorden, og hvilke har livsstadier, der er tilknyttet overfladen?
 
Diskussion af udsagn i forhold til jeres egne undersøgelser. 
I alle jordens økosystemer er der nogle grundlæggende ligheder: 
 
Planter fungerer som producenter – bruger mineraler, kuldioxid og sollys i processen fotosyntese til at lave kulstof 
forbindelser der er grundlæggende for liv.
 
Dyrene fungerer som forbrugere  ved at spise planter eller hinanden.
 
Nogle dyr, svampe og bakterier fungerer hovedsagelig som nedbrydere – de lever af døde planter og dyr, eller dyrenes 
afføring.
 
Mange smådyr og svampe er involverede i omsætning af  bladlagene under træerne, på jorden eller i bundfald i vandet. 
Der er flere lag af omsatte blade med hele blade øverst og mere og mere findelte lag, jo længere man kommer ned. 
 
Diskuter hver af de ovenstående sætninger, og diskuter, hvordan det passer ind med jeres erfaringer af de underjordiske 
økosystemer I har undersøgt på Livø. 
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Jægerne på Livø

 
 

Jægerne på Livø
Fra omkring 4000 f. kr. bredte landbruget sig ud over Danmark.  Men nogle steder i Danmark især 
omkring Limfjorden levede mennesker videre som jægere og samlere. Det gjorde de også på Livø.  
Her  var der mange andre muligheder end lige at være bonde. I Limfjorden var der masser af fisk at 
fange, muslinger og andet   godt at indsamle.   Livøboerne gik også på jagt efter sæler i 
Limfjorden. Til det brugte de 
harpuner.                                                                                                                                                  
Livøjægerne indsamlede også flint og rav på Livø.  Kvinderne gik med smykker af 
svine eller sæltænder.                                         
Skind, pelsværk, sælspæk, rav og flint kunne jægerne på Livø bruge  til at bytte sig 
til nogle af de ting, som bønderne havde.
Sommetider drog de over på fastlandet og gik på jagt efter bjørne  eller vildsvin.   Til 
det havde de store buer. Deres pilespidser var nogle vældige nogle på 10 -  20 cm.  
De var sikkert også gode, hvis de kom op at slås med nogle af bønderne ovre på 
fastlandet.  
På Livø er der godt ler. Det kan bruges til at lave keramik af. Lerskåle og den slags.
Livøjægerne dekorerede deres keramik  ved at bore nogle små fordybninger eller 
gruber i det.  Derfor kalder vi dem også grubekeramikere.  
Sommetider når det ikke blæste for meget sejlede Livøboerne  helt til Sverige eller Norge i deres 
bittesmå  både. 
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Du bor selv ovre på fastlandet sammen med din familie.   I er bønder. Nu er I på vej til Livø  
jeres båd.  I har korn med.  Det vil I gerne bytte for noget af det sælskind, som jægerne på Livø 
har meget af.   Din mor håber også på, at I kan  få noget rav til smykker.  Det finder de så meget 
af ovre på øen.  Din far har også snakket om, at Livøboerne har sælspæk.  Det ville heller ikke 
være dårligt at få med hjem.

Hvordan tror du, at  de vil tage imod jer   -

  godt ?          eller fjendtligt ?
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Kulturmøde

Her kommer  bønderne ovre fra fastlandet i land. I båden har de korn med at 
handle med.

Jægerne har set dem komme sejlende. De er på vej ned for at møde dem.  

   Hvad tror du der sker ?  
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Ny side 1

 

Her på Livø bor jægerfamilierne. Derovre kan I se fastlandet, hvor bønderne bor.

 
Hvis du var en ung pige eller dreng på Livø,  ville du så kunne være kæreste med 
en dreng eller pige ovre fra fastlandet ?
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Bopladsen

 

Her  lå jægernes boplads ud mod havet på Livøs vestside.

Der er fundet rester af en lerklinet hytte,  flinteredskaber, rav og harpuner til sæljagt.  

Man kan stadig ude i skrænten se rester fra kogegruber, hvor jægerne varmede deres 
mad.
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Bopladsen
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Livet på    Livø  bopladsen
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Kogegruber

 

I stenalderen havde man en særlig metode til 
at varme kød. Grubestegning.  Flere steder i 
skrænten på vestsiden af Livø i nærheden af 
bopladsen kan man i dag stadig se rester af 

jægernes kogegruber, som de kaldes.

De ses som mørke brandlag i skrænten.

Husk I må ikke røre ved dem. De skal bevares.

Prøv selv at lave mad i en kogegrube.
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Sydegrube

Kogegrube

Grav en grube på omkring 60 x 60 cm. Dybde ca 40 cm. Læg håndstore sten 
ned i gruben. Læg brænde ( småpinde ) ovenpå. Bålet tændes. Der lægges 
håndstore sten ovenpå. Lad det brænde ned. ( 1 times tid). Tag de øverste sten 
op ( De er varme !). Læg dem i et andet bål ved siden af.

Kødet krydres med merian og mynte.  Pakkes ind i store skræppeblade.   
(Findes på Livø). Bladpakken lægges ned på de varme sten i bunden af gruben. 
De varme sten fra bålet ved siden af lægges omkring bladpakken. Den skal 
dækkes helt. Græstørv med græsset nedad lægges ovenpå for at holde på 
varmen. 

Hvis kødet vejer f.eks, 1 kg. skal det stege ca halvanden time.

                                   Kogegruber kaldes også for sydegruber
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TIL LÆREREN

TIL LÆREREN
 
Fæstebønderne på Livø:
 
 
Fæstebønderne på Livø klarede sig godt i forhold til andre fæstebønder under Bjørnsholm.
 
 
Det var der flere grunde til.

⋅          Jorden på Livø var – og er stadig meget frugtbar.
⋅          Fæstebønderne på Livø slap for at yde hoveri på Bjørnsholm.
⋅          Livø fæstebønderne tjente penge på fiskeriet omkring Livø
Fiskerne fra Fur og Aggersund drev åle fiskeri omkring Livø. Fæstebønderne 
havde den aftale med fiskerne, at de skulle have en vis del af fangsten. – Og 
fangsten var altid god.

 
 
Nogle af de fæstebønder, der var på Livø mellem 1680 og 1809 var endog meget velstående. 
På et tidspunkt i 1769 præsenterer den ene af fæstebønderne godset en regning på 160 
rigsdaler. Det var fæstebondens tilgodehavende for stude.
 
 
Denne velhavenhed ses også i skiftesamlingens vurdering af Søndergården i 1804 i forhold til 
gården i Ranum på omtrent samme tid. 
Søndergården vurderes til 1051 rigsdaler 5 mark og 103/4 skilling, hvorimod Ranum gården 

vurderes til 447 rigsdaler 3 mark og 8 skilling.
 
 
 
 
 

 
Ordforklaring til fæstebrevene:

file:///C|/Livø/1600-1800/TIL%20LÆREREN.htm (1 af 8)11-04-2007 14:13:29



TIL LÆREREN

 

Tønde land
[1]

. 
Var oprindelig det areal som tilsåedes med en tønde korn. Ved matriklen 1688 
blev 1 td. ld. = 14.000 kvadratalen = 8 skpr. = 5516,2 kvadratmeter = 0,55 ha.

Skæppe
[2]

. 
Gammelt dansk rummål, især for korn. 1 skæppe rummede 17,39 liter. Desuden 
et gammelt dansk flademål på 689,5 m².

Hartkorn
[3]

. 
Gammelt dansk mål for en jordejendoms værdi ved anvendelser til 
landbrugsformål. 1 tønde hartkorn = 8 skæpper.

Matrikel. 
                      Er et andet ord for en grund eller et grundstykke.
Forfaldstid.
Tidspunkt hvor en gæld skal betales
Landgilde.
Fæsterens årlige ydelse til ejeren af gården
Hoveri.
Forpligtet arbejde på godsejerens jord som en del af betalingen for den lejede jord
Arbejdspenge.
Pengeydelse i stedet for hoveri
Album.
Et markmål – svarer til ca. 57,5m2

Condition/kondition. 
                       Vilkår
 
 
 
 
 
Inspirations spørgsmål til at opsummere fæstebrevets indhold (Livø):
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TIL LÆREREN

⋅          Hvem overtog Laurs Christensen Søndergården af? – Og hvem ejer egentlig 
gården?

Anders Christensen
 
 

⋅          Hvor meget jord overtager Laurs Christensen?
Hartkorn: 9 tønder, 4 skæpper, 300 fod
 
 

⋅          Hvad betalte Laurs Christensen for gården i indfæstning?
Han betalte 90 Rigsdaler
 
 

⋅          Hvad skal Laurs Christensen betale til forfaldstiden? – Og hvor meget drejer det 
sig om?

Han skal betale landgilde og arbejdspenge -  40 Rigsdaler.
 
 

⋅          Skal han indfri andre krav?
⋅          Ægte enken på gården – Anne Jensdatter
⋅          Passe gården og dens besætning, samt holde øje med at ingen 
forvolder skade på eller stjæler noget fra ejendommen
⋅          Underlægge sig den kongelige Majestæts love og forordninger
⋅          Adlyde og ordne hvad fæsteren ønsker

 
 
 

⋅          Er der noget i brevet, der har overrasket Jer?
 
 
 
Inspirations spørgsmål til at opsummere fæstebrevets indhold (Ranum):
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⋅          Hvem overtog Niels Jensen Toft gården i Ranum efter? – Og hvem ejer egentlig 
gården?

⋅          Han overtog fra Peder Skrædder
⋅          Peder Lasson ejer gården

 
 

⋅          Hvor meget jord overtager Niels Jensen Toft?
Hartkorn: 5 tønder, 4 skæpper, 3 fod og 2½ album 

 
 
 

⋅          Hvad betalte Niels Jensen Toft for gården i indfæstning?
6 rigsdaler 4 mark

 
 
 

⋅          Hvad skal Niels Jensen Toft betale til forfaldstiden? – Og hvor meget drejer det sig 
om?

⋅          Landgilde: 1 tønde rug, 1 tønde byg, 12 pund smør, 1 svin, 2 høns
⋅          Hoveri: Til han bliver bedt om at rejse igen

 
 

⋅          Skal han indfri andre krav?
⋅          Han skal også ægte enken på gården
⋅          Passe bygningerne på ejendommen

 
 

⋅          Er der noget i brevet, der har overrasket Jer?
⋅           

 
 
Afsluttende om fæstebønder:
 
Her er nogle åbne spørgsmål til diskussion efter arbejdet med emnet; Fæstebønder på Livø
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⋅          Hvorfor ægte enken?  
Man ægtede enken af flere årsager

⋅          Så enken ikke blev overladt til sig selv uden hjem
⋅          For at fæstebonden havde en til at tage sig af det huslige
⋅          Man kunne heller ikke have en gård alene
⋅          Det var alment dengang, som ved lærer og præsteembedet

 
 
 

⋅          Drag sammenligninger ml. de to fæstebreve – hvad er de væsentligste forskelle? – 
Er der ligheder? Hvilke grunde har der været til disse forskelle/ligheder?
 
Sammenligningspunkter:

⋅          Er kravene i de to breve ens? – Hvilke?
⋅          Livø bønderne skulle ikke yde hoveri. Hvad skulle de i 
stedet?
⋅          Ranum bonden skulle ikke betale penge i landsgilde, men 
hvad?
⋅          Hvorfor var der forskel på gårdenes fæstebreve i forhold til 
de to ovenstående spørgsmål?
⋅          Er der andre krav i brevene der er forskellige? 
⋅          Kan I regne ud hvorfor der er så stor forskel på værdien på 
de to gårde, samt forskellen på de to fæstebønders økonomi?

 
 
 

⋅          Undren – Ville det fungere i dag, det med fæstebønder?
 
Der findes i dag større gårde, hvor omkring læggende landmænd enten arbejder eller 
hjælper til. Det fungerer dog ikke som datidens fæstebønder, landmændene betaler ikke 
hoveri osv. 
Et eksempel på et stort landbrug, hvor nabo landmændene arbejder kan nævnes 
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Schackenborg.   
 

Generelt om fæstesystemet
[4]

:
 
Det var kun de færreste af en landsbys beboere, der ejede de bygninger de boede i og den jord 
de dyrkede.
 
De var fæstebønder under et gods, der var ejet af adelige eller borgerlige godsejere, kongen 
eller en institution.
 
Dette gods indtægter kom fra dens eget jord, dyrket af godset selv, herunder fæstebønderne og 
fra fæstegårdene – i form af afgifter.
 
En fæstebonde havde hele brugsretten over fæstegården og jorden i mod en række ydelser.
Ved overtagelse af en fæstegård skulle der skrives under på et fæstebrev og betales 
indfæstning. I fæstebrevet var der klargjort hvilke krav og ydelser der forlangtes af 
fæstebonden. Ydermere stod der hvor meget der årligt skulle betales i landgilde. Landgildets 
størrelse varierede meget fra gods til gods.
 
Udover landgilde skulle fæstebonden også yde hoveri – en arbejdsydelse for godsejeren. 
Mængden af arbejdskraft fæstebonden skulle stille til rådighed afhang af, hvilket gods han 
hørte under.
 
Det egentlige landbrugsarbejde var avlingshoveriet. Dette var det arbejde der skulle udføres på 
godsets marker – pløjning, såning, høst mm. 
Dette arbejde på godsets marker faldt som oftest sammen med fæstebondens arbejde på 
fæstegården, hvilket betød at han enten måtte lade sit eget vente eller købe sig fra pligterne, 
ved evt. at betale en husmand.
Hoveriet for hovedgodset kunne komme op på over 200 dage om året. Man kunne købe sig fra 
ydelsen, ved at betale penge i stedet for. Dette kaldtes hoveriafløsning.
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Generelt om hoveri
[5]

:
 
Hoveri kendes fra Middelalderen, men det fik først almen udbredelse, da godssystemet fik 
formen med hovedgårdsdrift og underliggende bøndergods.
Dette toppede i 1700-tallet og holdt frem til og med 1800-tallet. Her blev hoveriet en det af 
fæstebøndernes ydelser til godsejeren, forbundet med fæstesystemet.
 
Fæstebonden behøvede ikke at møde personligt, da hoveriarbejdet var en grundbyrde. Han 
kunne altså sende en anden i hans sted.
 
Inden for hoveri skelnede man i mellem avlingshoveri og småhoveri. Avlingshoveriet 
omfattede arbejdet på hovedgårdens marker og småhoveriet dækkede vedligeholdelse af 
bygninger, havearbejde mm.
 
Derudover havde man spanddage, pløjedage og gangdage. 
Ved spanddage skulle fæstebonden stille med vogn, trækkraft og mandskab. Ved pløjedage 
skulle fæstebonden stille med pløj, trækkraft og mandskab. Gangdage indebar fremmøde af en 
voksen person.
 
Hoveriet blev aldrig klargjort i fæstebrevet. Fæstebonden ydede hoveri forhold til andre 
fæstebønder. Medmindre fæstegården lå meget langt fra godset, og det derfor ikke var muligt 
for fæstebonden at komme til godset, kunne han i stedet betale en pengeydelse som afløsning 
for hoveriet.
 
 
 

[1]
 Frilandsmuseets online leksikon

[2]
 Ibid.

[3]
 Ibid.

[4]
 http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/tilst200aar/Gaardhist/Fste1_2_3.htm
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[5]
 http://www.lokalhistorieiaarhus.dk/tilst200aar/Gaardhist/Hoveri_historisk.htm
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At bo på en ø (1)

At bo på en ø (1)
1600-1800tallet

 
At bo på en lille ø er noget helt specielt. Ikke kun før i tiden, men også i dag. Tag med 
udgangspunkt i Jeres ophold på Livø et kig på, hvordan er tingene i dag – hvordan har I 
planlagt Jeres tur? – Hvilke tanker har I gjort Jer om diverse forhold på øen – eks. indkøb osv. 
Tænk så derefter på, hvordan det rent praktisk måtte være at leve på en ø i f. eks. 1600-
1800tallet, hvor forholdene unægtelig måtte have været anderledes.  
 
Problematikken omkring at bo på en ø - nu og dengang!
 

⋅          Hvordan er det at bo på en ø? – eks. i forhold til at bo i en by som Aalborg eller 
Århus? Se på fordele og ulemper! – Er der noget ved at bo på øen?

 
 
 
 

⋅          Forstil dig/Jer at I bor på øen i 1600tallet – hvordan kom man til fastlandet? Hvad 
gør man når man løber tør for ting? 

 
 
 
 

⋅          Hvordan har forholdet mellem øboerne og beboerne på fastlandet 
været?
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At bo på en ø (2)
 
Videre arbejde omkring det at bo på en ø tages med udgangspunkt i fæstegårdene på Livø. 
 

⋅                Fæstebønder – hvordan har det været? Hvilke muligheder har de haft?
 
 

⋅                Øens størrelse taget i betragtning har det ikke været store gårde – hvordan er 
størrelsen i forhold til gårde i dag? –  Har fæstebønderne drevet med andre 
erhverver/forretninger?

 
 
 

⋅                Hvor vil I helst være fæstebonde? – der er fordele og ulemper ved at være 
            fæstebonde på en ø, men sandelig også på fastlandet.

 
 
 

⋅                Hoveri: Enten betaling i neutralier eller arbejdskraft til herremanden, samt at de 
skulle yde kørsel. 

⋅          Se på hvordan hoveri har foregået i forbindelse med de 2 
gårde på Livø.

⋅          Hvordan har det været? Eks. i forhold til hoveri og det at drive en 
gård efter andres regler/præmisser – bundet contra fri? 

 
 
 

⋅                Rollespil: Herremanden og de 2 fæstebønder.
⋅          Hvilke problematikker kan have været diskuteret?
⋅          Hvilke fejringer – festligheder osv. kunne være for 
kommet?
⋅          Prøv at fremstille et lille rollespil/skuespil, hvor en eller 
flere af ovenstående overvejelser fremgår
⋅          Personlighederne fra de to fæstebreve kan evt. anvendes
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Et fæstebrev fra Ranum

Et fæstebrev fra Ranum
 
Historie: Her er endnu et fæstebrev, men dette er fra fastlandet. Godsejeren er den samme, 
nemlig Peder Lasson. Her stedfæster han en gård i Ranum i 1758 til Niels Jensen Toft.
                      
                      Niels Jensen Toft i Ranum – Hans fæsterevers

 

Jeg Peder Lasson til Bjørnsholm, gør vitterligt at have Stæd og Fæst, som og 

hermed stæder og fæster til Niels Jensen Toft den Gård i Ranum, som salig Peder 

Skrædder forhen beboede og fra døde, Hartkorn: 5 Tønder, 4 Skæpper, 3 Fod, 

2½ Album. Hvilken Gårds Part med dennes rette tilliggende Jord og Ejendom, 

såvelsom ved Gården værende Besætning af Ind og Udbo, som i 

Skifteforretningen efter salig Peder Skrædder er anført.

 

Ermeldte Niels Jensen Toft sin livs tid i fæste må have, nyde og beholde 

Condition, at han i rette tid svarer alle påbudne og herefter påbydende kongelige 

Skatter fra Dato af og fremledes, hvoraf forestående juli kvartal bliver den første. 

Ligeledes til hver 1. marts Landgilde: Rug 1 Tønde, Byg 1 Tønde, Smør 12 

Pund, Svin 1 styk, Høns 2 styk.  Forretter Hoveri og rejser, når han derom 

tilsiges, og svarer efter accordt Indfæstning: 6 Rigsdaler 4 Mark, som er betalt. 

Og som det er aftalt, at han skal ægte Enken Mette Jensdatter, som er ved stedet. 

Så holder han sig samme efterretteligt, såfremt han vil betjene sig af dette 

Fæstebrev. Forresten haver han at holde stedets Bygninger i forsvarlig og lovlig 

stand, samt dens Ejendom lovlig gøde og dyrke, intet deraf bortleje eller til upligt 

bruge, og overalt rette sig efter hans Majestæts allernådigste Love og 

Forordninger. Er sit Herskab og Fuldmægtig hørrig og lydig.

Til stadfæstelse under min Hånd og Sejl.

Bjørnsholm den 10. juli 1758             P. Lasson

Hvilket jeg forpligter mig at efterleve tilstår.

                                            Niels Jensen Toft   
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Et fæstebrev fra Ranum

                                                                 
Inspirations spørgsmål til at opsummere fæstebrevets indhold (Ranum):
 
 

⋅          Hvem overtog Niels Jensen Toft gården i Ranum efter? – Og hvem ejer egentlig 
gården?

 
 
 

⋅          Hvor meget jord overtager Niels Jensen Toft?
 
 

 
⋅          Hvad betalte Niels Jensen Toft for gården i indfæstning?

 
 
 

⋅          Hvad skal Niels Jensen Toft betale til forfaldstiden? – Og hvor meget drejer det sig 
om?

 
 
 

⋅          Skal han indfri andre krav?
 
 
 

⋅          Er der noget i brevet, der har overrasket Jer?
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Et fæstebrev fra Livø
 
Historie: Fra 1680-1809 var der to fæstegårde på Livø, Nørregård og Søndergård. I 1768 kom 
der en ny fæster til Søndergård. Det følgende fæstebrev er det, der blev udarbejdet i 
forbindelse med overdragelsen af gården til den nye fæster.
 
 
 
Laurs Christensen på Livø – Hans fæstebrev.

                      

                      Jeg Peder Lasson til Bjørnsholm ect: gør vitterligt at have Stæd og Fæst, som jeg 

hermed stæder og fæster, til en Bondekarl ved navn Laurs Christensen, den Gård 

på Livland som salig Anders Christensen han sidst beboede, består af Hartkorn: 9 

Tønder, 4 Skæpper, 300 Fod og det, på følgende Konditioner:

1.       Antager og tiltræder han Gården straks med den dervedværende 

Besætning, Indbo og Udbo, Mark og tilliggende Ejendom, som hans 

Formand før ham har haft, og som med Matriklen tilhører.

2.      Fæsteren Laurs Christensen ægter den ved stedet værende Enke Anne 

Jensdatter.

3.      Til Matriklens Forfaldstider betaler Fæsteren alle kongelige Skatter af 

Matriklens Hartkorn, som endten ere eller som Matriklen vorder påbuden, 

svarer årlig til hver 1. maj Landgilde og Arbejdspenge 40 rd. siger fyrretyve 

Rigsdaler.

4.      Huset på stedet haver han at bygge og forbedre, og samme såvelsom 

Besætning i god forsvarlig stand, brug og hævd at holde, intet af stedet 

tilliggende bortleje eller i nogen måde til uligt bruger eller bruger lader.

5.      Fæsteren haver rigtig efter akkordt betalt Indfæstningspenge 90 rd. siger 

halvfemsindstyve Rigsdaler.

6.      Skulle jeg få sinde at bygge et Jagthus på bemeldte Ejendom, skal det 

uden Fæsterens påanke i alle måder straks bygges.

7.      Skal Fæsteren Laurs Christensen betjene og tilse meget nøje, at der intet 

bliver i nogen måde af den på landet værende skov bortstjålet eller i nogen 

måde forrødes. Skulle det ved Fæsterens forsømmelse ske må der ventes 

vedbørlig Straf.
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Et fæstebrev fra Livø

 

 

I øvrigt haver Fæsteren at rette sig efter kongelige Majestæts allernådigste Love 

og Forordninger. Er mig som Husbond og Fuldmægtig hørrig og lydig. Alt under 

dette fæstes fortabelse. Hvilket hermed ved min Hånd og Underskrift tilståes og 

bekræftes.

Bjørnsholm d. 16. maj 1768

                                            P. Lasson

 

 

Ligelydende Original Fæstebrev haver jeg underskreven, vedtaget og forbinder 

mig til samme i alle måder, som en ret Fæstebonde, at holde og efterleve. Til 

stadfæstelse haver jeg det egenhændig underskrevet og venlig ombedet Peder 

Fodermester og Anders Ladefoged, begge tjenende på Bjørnsholm, dette med 

mig til vitterlighed at underskrive. Datum ut supra

 

Laurs Christensen

 

Efter begæring til vitterlighed underskriver.

 

                      Peder Poulsen                                       A. Winther
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Et fæstebrev fra Livø

 
 
Inspirations spørgsmål til at opsummere fæstebrevets indhold (Livø):
 
 

⋅          Hvem overtog Laurs Christensen Søndergården af? – Og hvem ejer egentlig 
gården?

 
 
 

⋅          Hvor meget jord overtager Laurs Christensen?
 
 
 

⋅          Hvad betalte Laurs Christensen for gården i indfæstning?
 
 
 

⋅          Hvad skal Laurs Christensen betale til forfaldstiden? – Og hvor meget drejer det 
sig om?

 
 
 

⋅          Skal han indfri andre krav?
 
 
 

⋅          Er der noget i brevet, der har overrasket Jer?
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Afsluttende om fæstebønder
 
Her er nogle åbne spørgsmål til diskussion efter arbejdet med emnet; Fæstebønder på Livø
 
 

⋅          Hvorfor ægte enken?  
 
 
 
 
 
 

⋅          Drag sammenligninger ml. de to fæstebreve – hvad er de væsentligste forskelle? – 
Er der ligheder? Hvilke grunde har der været til disse forskelle/ligheder?

 
 
 
 
 
 

⋅          Undren – Ville det fungere i dag, det med fæstebønder?
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Livø – de Kellerske anstalter 1911 – 1961
 
 
Livø blev i 1911 overtaget af ”den Kellerske åndssvageanstalt”, og fungerede 
som en anstalt for datidens såkaldte åndssvage, hvilket var en betegnelse for 
mennesker med nedsat intelligens i svagere eller højere grad. Livø fungerede 
som næste skridt, hvis en indsat ikke kunne indordne sig, på anstalter på 
fastlandet (anstalten ved Brejning, Vejle). Livø var i alle 50 år som anstalt, kun 
beregnet for mandlige indsatte – kvindelige patienter blev indsat på Sprogø!
 
I løbet af kort tid blev der på øen bygget boliger til de indsatte og menneskene, 
der arbejdede der. Relativt hurtigt efter anstaltens oprettelse var øens befolkning 
oppe på knap 200, hvoraf ca. halvdelen var alumner, som de indsatte officielt hed,
 
Professor Chr. Kellers tanke med at købe Livø, var at skabe en ”naturlig 
barriere” for de indsatte. Og dermed skabe noget, der lignede en dagligdag for 
dem. Under opholdet på Livø var alumnerne beskæftiget med daglig arbejde, det 
kunne f.eks. være på øens landbrug, mejeri eller gartneri. Selvom alumnerne 
kunne bevæge sig forholdsvis frit på øen, så var det stadig en straf for dem at 
blive indsat der.
 
Ideen var altså at skabe en tilværelse for alumnerne, der gav mening og skabte 
ro. Man mente. at den rolige dagligdag på øen ville have en helbredende effekt 
på de ”åndssvage”. På øen var der naturligvis episoder, hvor alumnerne forsøgte 
at overfalde eller voldtage plejepersonalet. Skete dette, faldt straffen med det 
samme. Straffen var dog aldrig korporlig, men der var på øen indrettet seks 
fængselsceller, hvor alumner, der brød loven, kunne indsættes. 
 
Opgaver:
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Livø – de Kellerske anstalter 1911 - 1961:

1: hvad kan ideen være i at bruge en ø som fængsel?
 
 
 
2: hvem kunne ”de åndssvage” være, og hvordan behandler vi dem i dag 
 
 
 
 
3: hvilke muligheder har mennesker med disse lidelser i nutidens samfund?
 
 
 
 
4: kan man leve et roligt liv, hvis man er indsat på en ø som Livø? Hvad tror I?
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Livø og omegn

Livø og omegn
 
Livø ligger som bekendt temmelig langt fra land, hvorfor det var smart at indsætte blandt 
andet personer med vagabonderingstrang på øen. Men byer som Rønbjerg, hvorfra man sejler 
for at komme til Livø, og Fur, som ikke ligger langt derfra, har haft nogle indbyggere, der 
vidste, at Livø fungerede som anstalt for karakterløse mennesker. 
 
Hvordan mon disse mennesker har haft det med Livø og befolkningen der? Har de været 
bekymrede? Bange? Vrede? Hvad tror du?
 
 
 
 
 
Hvordan tror du, man kunne komme i kontakt med omverdenen, hvis der skete noget på 
øen? Var der monstro telefoner på den tid? Hvornår var det egentlig, at telefonen blev 
opfundet? Og hvem var det, der opfandt den?
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Livø og omegn

Livø og omegn
 
Livø ligger som bekendt temmelig langt fra land, hvorfor det var smart at indsætte blandt 
andet personer med vagabonderingstrang på øen. Men byer som Rønbjerg, hvorfra man sejler 
for at komme til Livø, og Fur, som ikke ligger langt derfra, har haft nogle indbyggere, der 
vidste, at Livø fungerede som anstalt for karakterløse mennesker. 
 
Hvordan mon disse mennesker har haft det med Livø og befolkningen der? Har de været 
bekymrede? Bange? Vrede? Hvad tror du?
Spørgsmål til diskussion! Se desuden under opgaver om flugtforsøg!
 
Hvordan tror du, man kunne komme i kontakt med omverdenen, hvis der skete noget på 
øen? Var der monstro telefoner på den tid? Hvornår var det egentlig, at telefonen blev 
opfundet? Og hvem var det, der opfandt den?

 

 Alexander Graham Bell  
 1847 - 1922 
 Fødested : Edinburg, Scotland
 
Engelsk fysiolog og opfinder. Bell studerede fysiologi ved universitet i Edinburg og senere i 
London. I 1870 rejste Bell til Canada og senere videre til Boston i USA, hvor han blev 
professor i taleorganernes fysiologi og forstander for en skole for døvstummelærere. Bell 
demonstrerede i 1876 sin elektriske anordning til overførelse af tale, og Bell skabte derved 
grundlaget for telefonien. Bell fik patent på sin telefon bare nogle få timer før en anden 
opfinders telefon. Bell opfandt også Fotofonen der kunne overføre tale via variationer i styrken 

i en lystråle. Denne fik dog ikke nogen praktisk betydning.
[1]

 
 

file:///C|/Livø/20.århundrede/Livø%20og%20omegn+lærer.htm (1 af 2)11-04-2007 14:13:31



Livø og omegn

De første danske telefonlinjer blev etableret i København i 1879, hvilket betyder, at telefonen 
allerede var en brugt opfindelse i 1911. Livø sikrede forbindelsen til omverdenen via båd og 
telefon, og der blev desuden samarbejdet tæt med det lokale politi.
 
 

[1]
 http://www.tekniskmuseum.dk/mod_inc/?p=itemModule&id=249&kind=9#bell 
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Hvem blev indsat på Livø og hvordan lød straffen

Hvem blev indsat på Livø og hvordan 
lød straffen?
 

Der var en del forskellige kriminelle, der blev forflyttet til Livø.  Det kunne være 
mennesker, der var involveret i tyveri, bedrageri og voldtægt. Men den mest 
normale begrundelse for indsættelse på øen var vagabondéren 
(vagabonderingstrang eller drift). En ting som vi i dag næppe vil betragte som en 
forbrydelse. 
 
Den dengang officielle begrundelse for indsættelse på Livø kunne f.eks. være 
overtrædelse af normer, løftebrud, umoralske handlinger og seksuelle 
udskejelser. Dengang ville det være mennesker, som blev set som antisociale 
eller moralsk åndssvage. Sagt med datidens ord havde Livø til formål at 
”medvirke til at alle disse udskejelser eller normbrud ikke belaster det normale 
samfund nu eller på længere sigt”.
 
Alumnerne på øen, var mellem 14 og 60 år gamle hvoraf langt størstedelen var 
ca. 18 år gamle. 
 
En ting, de fleste alumner havde til fælles, uanset alder, var straffen, de var 
blevet idømt. En typisk straf, hvis indsat på Livø, ville være, ”indsat på ubestemt 
tid”. Det var ikke en god ting for alumnerne, da det betød at varigheden af deres 
ophold på øen afhang udelukkende af personalets bedømmelser af personen. En 
dom som denne ansås som en slags sikring, for at alumnerne opførte sig 
ordentligt. 
Nu var det imidlertid sådan, at man i datidens Danmark ikke så det som en god 
ting, hvis åndssvage og kriminelle fik lov at føre deres gener videre (få børn). 
Derfor kunne alumnerne på Livø øge deres chancer for løsladelse, hvis de 
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Hvem blev indsat på Livø og hvordan lød straffen

frivilligt lod sig kastrere eller sterilisere. 
 
Hvis alumnerne viste en bestemt form for opførsel, såsom aktiv udvist 
seksualitet eller ønsket om at få en kæreste, kunne de også idømmes sterilisering. 
En anden begrundelse kunne også bare være, at den indsatte havde en belastet 
familiebaggrund. 
 
Opgaver:
 
1: Uddrag af brev fra Chr. Keller til personalet på Livø:
 
”to herre herfra  …….. og …….. er taget på en længere udflugt. Det har de været 
før, og det er lovet dem Livø. Naar vi finder dem, overføres de da til Livø” 
 
De to personer må være opfattet som mennesker med vagabonderingsdrift, men 
hvad betyder dette og hvorfor mon det ansås som strafbart?
 
 
 
 
2: Hvad kunne begrundelsen have været for at de indsatte, kunne blive løsladt 
mod f.eks. sterilisering, og ser vi noget lignende andre steder i historien? 
 
 
 
3: beskriv hvordan en dagligdag på Livø evt. kunne have set ud for en indsat.
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De indsatte på Livø led af noget eller havde gjort noget for at blive sat ind - hvad tror du de led af/ havde gjort

De indsatte på Livø led af noget eller havde gjort noget for at blive 
sat ind - hvad tror du de led af/ havde gjort?
 

 JA NEJ Måske
Scelerose    
Vagabonderingstrang    
Migræne    
Araknofobi    
Homoseksualitet    
Skizofreni    
Tyveri    
Pyromani    
Mangelfuld åndsevne    
Praleri    
Griskhed    
Sædelighedsforbrydelse    
Voldshandling    
Uterlighed overfor børn    
Mareridt    
Jernbaneattentat    
Åndssvaghed    
Rengøringsvanvid    
 
 
Hvad tror du egentlig det betyder, at man har vagabonderingstrang?
 
 
 
 
Kan man blive indsat et sted som Livø for det i dag? Måske ligefrem blive anholdt?
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De indsatte på Livø led af noget eller havde gjort noget for at blive sat ind - hvad tror du de led af/ havde gjort

 
 
Hvorfor tror du, det var smart at anbringe en person med vagabonderingstrang på Livø?
 
 
 
 
Hvor kommer folk, der har ’mangelfuld åndsevne’ hen i dag? Hvad med psykisk syge?
 
 
 
 
Hvis du skulle bestemme, hvor skulle de så anbringes?
 
 
 
 
Måske du kan fortælle om en oplevelse, du, eller en du kender, har haft med en eller flere personer, der 
dengang ville være blevet anbragt på Livø?
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De indsatte på Livø led af noget eller havde gjort noget for at blive sat ind - hvad tror du de led af/ havde gjort

De indsatte på Livø led af noget eller havde gjort noget for at blive 
sat ind - hvad tror du de led af/ havde gjort?
Måske: Nogle personer blev indsat blandt andet på grundlag af dette, men de var samtidigt blevet erklæret 
åndssvage. 

 JA NEJ Måske
Scelerose  X  
Vagabonderingstrang X   
Migræne  X  
Araknofobi  X  
Homoseksualitet   X
Skizofreni  X  
Tyveri   X
Pyromani   X
Mangelfuld åndsevne X   
Praleri  X  
Griskhed  X  
Sædelighedsforbrydelse   X
Voldshandling   X
Uterlighed overfor børn   X
Mareridt  X  
Jernbaneattentat   X
Åndssvaghed X   
Rengøringsvanvid  X  
 

 Hvad betyder det egentlig, at man har vagabonderingstrang?
Det er en betegnelse for folk, der ikke havde ro til at blive på et bestemt arbejde eller i det hele 
taget et bestemt sted. Herunder et citat om sygdommen:
 
”Med hensyn til vagabondering skelnede Chr. Keller mellem fågangsforeteelser , som bundede i 
nysgerrighed og stadigt gentagne mønstre ag undvigelser. Kun det sidstnævnte opfattede han 
som en sygelig afvigelse, der krævede særlige foranstaltninger: ”men gentager disse Udflugter 
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De indsatte på Livø led af noget eller havde gjort noget for at blive sat ind - hvad tror du de led af/ havde gjort

sig for ofte og ledsages de af de vante ”Forbrydelser”, da vokser Kravet om en sikker Varetægt 
saa stærkt, at det maa efterkommes, og da er det, at Ø-Anstalten med sin relative Frihed og sin 
absolutte Afspærring fra den store Verden byder sig som den eneste Mulighed for saa 
nogenlunde at fyldestgøre saavel Samfundets som Patientens berettigede Krav.”
 
”Livø blev betragtet og lanceret som et eksperiment af interesse for fagfolk indenfor åndssvage-, 
sindssyge- og fængselsvæsenet. Det kriminalbiologiske aspekt står stærkt i beskrivelserne af 
eksperimentet og af de indsatte. De indsatte blev betragtet som mennesker uden egentlig skyld, 
da de i deres handlinger blev drevet af medfødte drifter og instinkter. De var syge – defekte – 
med diagnosen ”moralsk åndssvaghed” eller antisocialitet. Ud fra denne kriminalbiologiske 
opfattelse af deres ”naturel” var der ikke store forventninger til, at de kunne ”forbedres” eller 
”genopdrages”. Livø-eksperimentet blev på denne baggrund betragtet som humant: Et 
menneske med medfødt vagabonderingsdrift ville lide unødigt ved at blive spærret inde på en 
lukket afdeling. På en ø kunne vedkommende arbejde i det fri, og når driften til vagabondering 
indfandt sig, kunne den følges uden gene for samfundet. Øen var stor nok til, at en mand med 
vagabonderingstrang i udbrud kunne løbe til skovs et par dage, og derved få afløb for driften.”
 
 
Kan man blive indsat et sted som Livø for det i dag? Måske ligefrem anholdt?
Måske ikke ligefrem anholdt, medmindre personen under sit udbrud af vagabonderingstrang har 
stjålet eller andet. Der findes dog anstalter i Danmark i dag, hvor der indsættes personer med 
blandt andet vagabonderingstrang.
 
 
Hvorfor tror du, det var smart at anbringe en person med vagabonderingstrang på Livø?
Personer, der led af dette, kunne ikke holde ud at sidde i en celle, og havde derfor stor fordel af 
at komme til en ø som Livø, hvor de kunne få lov at vandre. Der var ikke den store mulighed for 
at slippe væk, idet der var for langt at svømme og ingen både at stjæle (de både der var på øen, 
holdt til ét sted og altid under opsyn). Se desuden andet citat på side 2.
 
Hvad tror du en god patient dengang blev beskrevet som? 
En god patient var en person, der ikke fulgte sine drifter som for eksempel trangen til at 
vagabondere, stjæle og slås. Han skulle gå på arbejde hver dag og ikke klage over noget!
 
Hvor kommer folk, der har ’mangelfuld åndsevne’ hen i dag? Hvad med psykisk syge?
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De indsatte på Livø led af noget eller havde gjort noget for at blive sat ind - hvad tror du de led af/ havde gjort

Der er stor forskel på, hvor personer med denne betegnelse kommer hen – det kommer helt an 
på graden af deres sygdom eller åndsevne. Der er dog ikke længere øer i Danmark som Livø 
eller Sprogø, hvor kvinderne blev indsat!
 
 
Hvis du skulle bestemme, hvor skulle de så anbringes?
Spørgsmål til diskussion!
 
Måske du kan fortælle om en oplevelse, du, eller en du kender, har haft med en eller flere 
personer, der dengang ville være blevet anbragt på Livø?
Måske der sidder nogle med en god historie i ærmet??
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Fritid

Fritid
 

Alumnerne på Livø havde fritid, men det karakteristiske for deres tilværelse var, 
at den ikke ændrede sig. Der blev arbejdet seks dage om ugen fra 7 morgen til 5 
aften, man havde en times frokost pause og til middag fik man to retter mad. 
 
Aftenen blev betragtet som fritid, og nu kunne alumnerne gå sig en aftenstur i de 
naturskønne omgivelser, spille kort eller spille bob. Nogle alumner fik lov at 
bygge en lille hytte i skoven, med dertil hørende have. Her kunne de bruge deres 
tid, når de ikke arbejdede. Muligheden for friluftsarbejde og muligheden for at 
færdes frit i naturen  mente man havde en god indflydelse på alumnerne. 
 
Om søndagen kunne alumnerne gå i øens andagtshus for at bede.    
 
Opgaver:
 
1: Giv eksempler på fritidsaktiviteter på en ø som Livø. 
 
 
 
2: Hvordan tror du, det påvirkede de indsatte, at de havde en relativ stor frihed?
 
 
 
 
3: Hvis du nu var indsat på Livø, hvad ville du så lave, når du ikke skulle 
arbejde?
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Fritid

 
4: Hvad foretrækker du at lave i din fritid? Ville det være muligt at lave det på 
Livø?
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Fritid

Fritid
 

Alumnerne på Livø havde fritid, men det karakteristiske for deres tilværelse var, 
at den ikke ændrede sig. Der blev arbejdet seks dage om ugen fra 7 morgen til 5 
aften, man havde en times frokost pause og til middag fik man to retter mad. 
 
Aftenen blev betragtet som fritid, og nu kunne alumnerne gå sig en aftenstur i de 
naturskønne omgivelser, spille kort eller spille bob. Nogle alumner fik lov at 
bygge en lille hytte i skoven, med dertilhørende have. Her kunne de bruge deres 
tid, når de ikke arbejdede. Muligheden for friluftsarbejde og muligheden for at 
færdes frit i naturen mente man havde en god indflydelse på alumnerne. 
 
Om søndagen kunne alumnerne gå i øens andagtshus for at bede.    
 
De indsatte blev desuden beskæftiget på forskellig vis – bl.a. havde de fra 1923 et 
tonefilmsanlæg, som blev udskiftet i 1940. der var ritualer og traditioner i forbindelse med 
højtider, der blev dyrket gymnastik og sport, og der blev også spillet komedie. Aalborg 
Amtstidende skrev i 1920 bl.a.: 
 
”I Øjeblikket er der med Mændenes Hjælp under Opførelse en stor Forsamlingsbygning, hvor 
det er Meningen om Søndagen at give Biografteaterforestillinger, en Forlystelse, Mændene 
som andre Børn er ganske vilde efter”. 
 
Der var givet andre voksne på den tid, som var vilde med biografteater, men her fremstilles det 
ind i den hyppigt benyttede metafor om ”de voksne børn” på Livø. I 1920 blev der opført et 
teaterstykke på Livø, hvor mændene selv agerede. Chr. Keller skrev således om det til 
bestyrelsen: 
 
”Komedien gik fortræffeligt, og hvad der er det bedste, i hele Instruktionstiden var Sindene saa 
optagne deraf, at der ikke blev tanke for Unoder.” 
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Stykket, de opførte, hed ”Generaldirektøren”! 

 
Opgaver:
 
1: Giv eksempler på fritidsaktiviteter på en ø som Livø. 
 
 
2: Hvordan tror du, det påvirkede de indsatte, at de havde en relativ stor frihed?
 
Chr. Keller skrev i den første beretning fra øen, at han vurderede, at starten på Livø-
eksperimentet havde været en succes:
 
”Selvfølgelig bliver disse Mennesker, ogsaa efter Overflytningen til Livø, væsentlig de 
samme, som de var forud, men det har været, som om den relative store Frihed, de nyder 
udenfor Arbejdet, dette sidstes regelmæssige Gang og Bortfaldet af det frie Livs mangehaande 
Fristelser og Vanskeligheder, har dæmpet de forskellige ”onde” Tilbøjeligheder, har ladet det 
gode, som jo findes hos ethvert Menneske, komme mere frem for Dagens lys, og ofte er 
Opsynet bleven overrasket ved at se Udslag hos disse ”voksne børn” af en Dyrevenlighed og 
en Omgængelighed, som der efter Beretningen om det forudgaaende Liv ikke var Grund at 
vente.”

 
3: Hvis du nu var indsat på Livø, hvad ville du så lave, når du ikke skulle 
arbejde?
 
 
 
4: Hvad foretrækker du at lave i din fritid? Ville det være muligt at lave det på 
Livø?
 
 
 

file:///C|/Livø/20.århundrede/Fritid+%20lærer.htm (2 af 2)11-04-2007 14:13:33



Partisanerleg

Partisanerleg
 
Klassen deles op i to grupper, og der uddeles et flag (eksempelvis rødt og blåt) til 
hver gruppe. Hver elev får så et stykke stof i samme farve som gruppens flag, 
samt nogle overskydende stykker. 
 
Grupperne gemmer nu deres flag et hemmeligt sted i skoven, (hvor også de 
overskydende stykker stof placeres), og stikker deres eget stofstykke i 
baglommen. Efter der er råbt ’klar’ fra hvert sted, går grupperne på jagt efter 
hinanden. Møder man en fra modsatte gruppe, gælder det om at få fat i 
modstanderens stykke stof. 
 
Mister man sit stykke stof, er man død og må hjem til holdets flag efter et nyt, 
før man kan være med i legen igen. Mister man ikke sit stykke stof, fortsætter 
man. Den gruppe, der først finder modstanderens flag og bringer det hjem til 
egen base, har vundet legen.
 
Man bestemmer selvfølgelig selv på hvilket tidspunkt af døgnet, man ønsker at gå 
i gang, men det er klart, at det øger spændingen, hvis legen udføres om aftenen 
og over et større areal.
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Livø kun for mænd! Hvad så med 
kærligheden?
 

Tror I, at man kunne have en kæreste, hvis man var indsat på Livø, eller 
måtte man nøjes med at drømme? 
 
 
 
 
Var det i det hele taget tilladt at have en kæreste, hvis det var tilfældet?
 
 
 
 
Og måtte hun komme på besøg på øen?
 
 
 
 
Mænd, der var ansat på øen, havde ofte en kæreste eller kone med, som 
eventuelt kunne arbejde i køkkenet. Kan der mon have været nogen 
problemer i dette? 
 
 
 
 
Hvordan tror I, det ville være, hvis man skulle bo på en ø, hvor der kun var 
mennesker af ens eget køn? 
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Livø kun for mænd! Hvad så med 
kærligheden?
 

Tror I, at man kunne have en kæreste, hvis man var indsat på Livø, eller 
måtte man nøjes med at drømme? 
”Mændene på øen drømte som alle andre mænd om piger. De forelskede sig, og 
de indledte forhold, når der opstod mulighed for det – eksempelvis når de var 
udskrevet på prøve i et arbejdsforhold. Indsat på Livø brevvekslede de med de 
udvalgte piger.”
 
Var det i det hele taget tilladt at have en kæreste, hvis det var tilfældet?
Havde en mand en kæreste før han blev indsat på Livø, ville han forsøge at pleje 
forholdet gennem brevskrivning, men”…alle forhold blev afbrudt, brevene 
censureret og mændene isoleret, indtil faren for børneproduktion var drevet 
over.”
 
En tidligere ansat, Harald Jensen, der blev ansat på Livø i 1932 – først som 
gartner og så fra 1933 som forvalter, fortæller: ”Mange var homoseksuelle…Jeg 
har flere gange fundet dem i brændehus og vaskehus. Jeg bad dem bare om at 
fjerne sig.”
 
De ansatte vidste godt, at der foregik en del ting mellem mændene på øen, men 
de gjorde ikke noget ved det! Eventuelt et emne til diskussion – Hvorfor gjorde 
de ikke noget ved det?
 
Og måtte hun komme på besøg på øen?
Der var ingen mulighed for at få besøg af sin kæreste – man måtte forsøge sig 
med brevveksling, besøge hende, hvis man var heldig at blive prøveløsladt eller 
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få arbejde på land i en periode. 
 
Mænd, der var ansat på øen, havde ofte en kæreste eller kone med, som 
eventuelt kunne arbejde i køkkenet. Kan der mon have været nogen 
problemer i dette? 
Der er et enkelt tilfælde, hvor en indsat var blevet forelsket i skrædderens kone. 
Han overfaldt en dag skrædderen med en kniv. Skrædderen døde ikke af 
knivstikkene, men af det efterfølgende blodtab. Den indsatte fik ikke nogen 
kæreste ud af drabet, han blev derimod sat tilbage på øen efter nogen tid, ”for det 

skulle ikke hedde sig, at man kunne komme fra Livø ved at lave sådan noget.”

[1]

 
 
Hvordan tror I, det ville være, hvis man skulle bo på en ø, hvor der kun var 
mennesker af ens eget køn? 
Spørgsmål til diskussion!
 

[1]
 Side 178 i ”Defekt og deporteret – Livø-anstalten 1911-1961”, af Birgit Kirkebæk.                        
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Flugten fra Livø
 
Selv om alumnerne på Livø ganske vist levede i rolige omgivelser, så var der 
mange af dem, der overvejede muligheden for at flygte. Siden Livø jo naturligvis 
er omgivet af vand, så var der faktisk kun fire muligheder for flugt. Man kunne i 
al hemmelighed bygge en tømmerflåde, gemme sig ombord på anstaltens båd, 
prøve at svømme over til fastlandet eller vente på en rigtig isvinter, og så stikke 
af over isen til fastlandet. Flugtforsøgene fra Livø var talrige, og det kunne dog 
heller ikke undgås, at nogen faldt i det kolde vand og led druknedøden. 
 
Gamle optegnelser viser, at der i perioden 1911 – 1920 var 21 flugtforsøg fra 
Livø. De 11 forsøgte sig i båd, 3 på tømmerflåde, 6 over isen samt en enkelt  
forsøgte at svømme over - han druknede desværre i forsøget. 
 
Grunden til, at mange indsatte ønskede at flygte, var ofte, at de oplevede sig som 
fanger og ikke som ”syge”, samt at tidsubestemtheden i deres indsættelse af 
mange blev oplevet som en stor belastning. De indsatte på øen drømte om at leve 
normale liv udenfor institutionen, samt om at have kærester eller koner (husk: 
institutionen ønskede ikke at de ”åndssvage” fik børn).
 
Det var dog ikke i alle tilfælde, hvor den flygtede blev ført tilbage til Livø. I 
tilfælde af, at den flygtede havde skaffet sig arbejde, og det så ud til, at han 
klarede godt, da kunne ledelsen vælge at se tiden an, og lade personen føre et 
nogenlunde normalt liv, dog under opsyn. 
 
Et eksempel fra institutionens journaler lyder: ”Nu har vi fundet ……., han 
arbejder hos en skomager i Tilst og det går godt. Altsaa lader vi ham blive, til det 
ikke gaar længere”. 
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Flugten fra Livø

Når en sådan mand fik lov at arbejde ude i samfundet, skulle det selvfølgelig ske 
under opsyn. Selve opsynet af manden klarede åndssvageforsorgen i samarbejde 
med politiet, og den mindste detalje, såsom et skænderi med arbejdsgiver førte til 
genindsættelse på Livø. 
 
Opgaver:
 
1: Giv et bud på hvordan I ville planlægge og iscenesætte en flugt fra Livø
    Lav evt. et rollespil 
 
 
2: Hvad gik man glip af ved at være på øen, hvorfor ønskede man at flygte?
 
 
3: Hvad kunne være utilfredsstillende ved at være indsat på ubestemt tid? Og 
hvordan kunne forsorgen bruge denne straf til at kontrollere alumnerne?
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De ansatte på Livø
 
Idet Livø fungerede som institution for åndssvage mennesker var der selvfølgelig 
en række ansatte på øen. Prøv at forestille dig, hvem og hvor mange der egentlig 
var ansat og til hvilke opgaver? 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad med de indsatte? Skulle de også lave noget, eller manglede de evne for 
sådan noget?
 
 
 

 
Prøv at forestille dig, at du netop er kommet til Livø som indsat på ubestemt tid. 
Du er blevet bedømt til sagtens at kunne arbejde, så nu er det bare at vælge, hvad 
du vil arbejde med! Hvad vil du vælge, når du kun kan vælge én ting, der skal 
være dit job hele den tid (og det er måske længe), du er på øen?? Hvorfor lige 
netop det?
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De ansatte på Livø

De ansatte på Livø
 
Idet Livø fungerede som institution for åndssvage mennesker var der 
selvfølgelig en række ansatte på øen. Prøv at forestille dig, hvem og hvor 
mange der egentlig var ansat og til hvilke opgaver? 
 
Det blev opgivet den 31 marts 1917, at følgende mennesker var ansat på Livø:

 
1)      Inspektør Viggo Jensen
2)      Husfader Johs. Wilsøe
3)      Husfader C. Larsen
4)      Husfader N- Hagstrup
5)      Økonoma M. schaldemose
6)      Fodermester Thordahl
7)      Landbrugsarbejder Chr. Sørensen
8)      Havemand G. Krüger
9)      Vægter Jens Jensen
10)  Skipper Balleby-Pedersen
11)  Kontorassistent H. Assens
12)  Afløser N. Kristensen
13)  Afløser J. Binder
14)  Assistent A. Nielsen Skaarup
15)  Assistent Th. Kristensen
16)  Assistent H. Østbjerg
17)  Sydame M. Ormstrup
18)  Lærerinde M. Petersen
19)  Vaskerijomfru Katrine Hansen

 
Desuden: 3 piger, 1 forkarl og en skippermedhjælper. Altså i alt 24 ansatte til på det tidspunkt 
67 indsatte.
 

Hvad med de indsatte? Skulle de også lave noget, eller manglede de evne for 

file:///C|/Livø/20.århundrede/Arbejde%20på%20Livø+lærer.htm (1 af 2)11-04-2007 14:13:35



De ansatte på Livø

sådan noget?
 
De indsatte skulle også arbejde, såfremt de kunne. Der var selvfølgelig nogle, der ikke kunne 
besinde sig til at arbejde.
 
 Der blev lagt vægt på, at mændene på Livø gennem deres arbejde gjorde øen beboelig og 
selvforsynende. Ud over landbrug, gartneri og stengraveri blev der også fremstillet 
mejeriprodukter, samt bagt og brygget til eget brug. Flere gange ansøgtes myndighederne om 
at give tilladelse til hjemmeslagteri, men det blev afslået. Der var systue, og der blev i 1930 
oprettet en vævestue.

 
Prøv at forestille dig, at du netop er kommet til Livø som indsat på ubestemt tid. 
Du er blevet bedømt til sagtens at kunne arbejde, så nu er det bare at vælge, hvad 
du vil arbejde med! Hvad vil du vælge, når du kun kan vælge én ting, der skal 
være dit job hele den tid (og det er måske længe), du er på øen?? Hvorfor lige 
netop det?
 
Spørgsmål til diskussion!!
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