
Fråga 1

Tack vare betande djur kan vi bevara
den biologiska mångfalden och

hålla landskapet öppet.

Ett av våra betesdjur har enbart
framtänder i underkäken och en
kluven överläpp. Vilket är djuret?

1. Ko
x. Får
2. Häst



Fråga 2

På 1200-talet utvecklades 
många redskap som 
förenklade jordbruket.

Vilket av följande uppfanns 
då?

1. Skördetröska
x. Hjul
2. Plog



Fråga 3

Hur många 
sockerbitar blir det av 
en sockerbeta?

1. Ca 10 st
x. Ca 40 st
2. Ca 100 st



Fråga 4

Vinterpotatis har ett 
tjockare skal än 

färskpotatis. Varför?

1. Den får ligga kvar och mogna i jorden 
  efter att bladen har vissnat
 

x. Vinterpotatisen får ligga i solen efter    
   att den tagits upp ur jorden
 

2. Den får bada i förtjockningsmedel2. Den får bada i förtjockningsmedel



Fråga 5

Hur många blommor 
måste ett bi besöka 
för att få ihop nektar 
till 1kg honung?

1. 1000-2000 blommor
x. 600 000-800 000 blommor
2. 6-8 miljoner blommor



Fråga 6

I Sverige har vi mycket 
skog som bland annat 
blir till papper. 

 

Vilket träd gör man 
oftast toapapper av?

1. Tall
x. Gran
2. Asp



Fråga 7

Vilket av följande 
påståenden stämmer 
INTE på hästar?

1. De trivs bäst själva
x. De är gräsätare
2. De använder flykt som    
   försvar



Fråga 8

Hur mycket mjölk går 
det åt för att tillverka 

ett kilo ost?

1. 1 liter
x. 5 liter
2. 10 liter



Fråga 9

Vilket är vårt 
vanligaste bär som vi 
odlar här i Sverige?

1. Hallon
x. Jordgubbar
2. Blåbär



Fråga 10

En gång i tiden var vi nästan 
bara bönder i Sverige. 

 

Men ungefär hur stor del av 
Sveriges befolkning är 

bönder idag?

1. 1,5 %
x. 7,5 %
2. 15 %



Facit

Nr Rätt svar

1    1, får
2    2, plog
3    x, 40 st
4    1, ligga kvar i jorden
5    2, 6-8 miljoner blommot
6    1, tall6    1, tall
7    1, trivs bäst själva
8    2, 10 liter
9   x, jordgubbar
10  1, 1,5 %



Tipspromenad


