
Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland   

Lette spørgsmål 
 

1) Der vokser mange forskellige træer i Hoverdal, men hvad er navnet på det løv-
træ der står fem meter foran pælen ? 

 
2) Her står du i en egetræsbevoksning. Ved du hvad frugten fra et egetræ hedder ? 

 
3) Hugormen er den eneste danske giftslange, og den findes herude på heden. 

Hvor lang tror du en voksen hugorm kan blive ? 
 
4) Nogle træer kan blive meget høje, men hvor højt er det lærketræ der står her 

(+/-  2 meter) ? 
 

5) Egern bor i reder oppe i træerne, og de søger også føde i træerne. Ved du om 
alle egern er røde, eller om de også kan have andre farver (hvilke) ? 

 
6) Krondyr kan godt lide at opholde sig i flokke i alle aldersgrupper i tætte be-

voksninger som denne, men de flygter hvis man går derind. Hvor gamle tror du 
krondyr kan blive i det fri ? 

 
7) Her er en bevoksning hvor man har tyndet ud, for at bruge noget af træet. Hvad 

hedder de nåletræer der vokser her ? 
 

8) Søen her er opstemmet for at hæve vandstanden lidt. Der er ingen fisk i søen, 
men mange insekter. Lån en ketcher, og se hvor mange forskellige du kan fan-
ge. Du kan prøve at artsbestemme dem ved hjælp af oversigten i tønden. Husk 
at lægge det hele tilbage i tønden efter brug. 

 
9) Der findes mange planter herude på heden. Prøv om du kan finde tre forskelli-

ge ? 
 
10) Heroppe fra højen er der en dejlig udsigt hele vejen rundt, og i nogle retninger 

kan man se langt. Hvor langt er der over til gården med den hvide gavl (+/- 200 
meter) ? 

 
11) Rådyret er vores mindste og almindeligste hjorteart, og det er noget mindre 

end krondyret. Hvor højt kan et voksent rådyr blive (skulderhøjde) ? 
 
12) Der er en del spætter i dette område, måske kan du være heldig at se eller høre 

dem. Hvad hedder vores almindeligste spætteart ? 
 
 
 


