
Hvor stammer Bisamrotten fra?  (Tre svarmuligheder)

1. Asien

2. Nordamerika  

3. Centraleuropa

Du får et Forebyggelseskort, fordi der sættes fælder op 
i din by.

Hvor høj en vægt kan en Bisamrotte opnå? 
(tre svarmuligheder)

1. 1,2 kg

2. 1,8 kg

3.  2,6 kg
Der er huller fra Bisamrotter i et dige. Du sætter 
fælder op og får et forebyggelseskort

Hvad hedder Iberisk Skovsnegl på latin?
(Tre svarmuligheder)

1. Sparium Snailiturus

2. Sparium Lusitaninus

3. Arion lusitanicus

Du køber planter på planteskolen der er tjekket for 
snegle og får et forebyggelseskort.

Iberiske Skovsnegl - Hvem lægger æggene?:
(Tre svarmuligheder)

1. Hunnerne 
2. Hannerne 
3. De er hermafroditter

Forebyggelseskort: Du har fjernet kvasbunker og 
tilgroede pladser fra køkkenhaven. 

Hvad er problemet med Harlekinmariehønen?          
 (Tre svarmuligheder)

1. Den spiser alle vores afgrøder
2. Den slår biller ihjel 
3. Den fortrænger andre Mariehønearter

Bekæmpelseskort: Du anvender gift.

Hvornår kom Kæmpe-Bjørneklo til Danmark?
(Tre svarmuligheder)

1. 1770
2. 1870
3. 1970

Forebyggelseskort: Du har hørt, at der er Kæmpe-
Bjørneklo i nærheden - og er ekstra på vagt. 

Hvilket dyr er man bange for, at den Iberiske Skovsnegl 
skal fortrænge? (Tre svarmuligheder)

1. Muldvarpen

2. Sort skovsnegl

3. Regnormen
Forebyggelseskort: Du har sat et sneglehegn op i din 
have.

Hvad kan der ske, hvis mennesker rører ved en Kæmpe-
Bjørneklo? (Tre svarmuligheder)

1. Man kan få eksem
2. Der sker ingenting
3. Man kan få en form for infl uenza

Forebyggelseskort: Du har allerede lavet en 
bekæmpelsesplan, hvis der skulle dukke Kæmpe-
Bjørneklo op.

Hvor mange æg kan en Iberisk Skovsnegl lægge om 
året? (Tre svarmuligheder)

1. 100 æg

2. 250 æg

3. 400 æg
Bekæmpelseskort: Du har været ude med en spade og 
har hakket Iberiske Skovsnegle over.

Hvornår blev Bisamrotten udsat i Centraleuropa?
(Tre svarmuligheder)

1. 1700-tallet

2. 1800-tallet

3. 1900-tallet

Der sættes fælder op og du får et forebyggelseskort.
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Hvor mange frø kan en Kæmpe-Bjørneklo sætte?
(Tre svarmuligheder)

1. 10.000
2. 25.000
3. 50.000

Forebyggelseskort: Du har kontaktet kommunen for 
hjælp til en forebyggelseskampagne.

Hvor længe kan et frø fra en Kæmpe-Bjørneklo bevare 
evnen til at spire? (Tre svarmuligheder)

1. 2-3 år
2. 5-6 år
3. 7-8 år

Bekæmpelseskort: Du har med en fræser vendt jorden 
og ødelagt rodnettet.

I Naturbeskyttelsesloven står der, at dyr, der ikke er 
naturligt forekommende i Danmark, ikke må udsættes i 
naturen uden tilladelse - fra hvem?
(Ingen svarmuligheder)

Miljøministeriet

Du skal fjerne en af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Hvor mange procent af de indførte arter forventes at 
være invasive arter? (Tre svarmuligheder)

1. 1 %
2. 15 %
3. 25 %

Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Hvad kaldes arter, der ikke er kommet naturligt til 
landet, og som bevidst er indført eller tilfældigt slæbt 
ind af mennesker? (Tre svarmuligheder)

1. Introducerede arter
2. Invasive arter
3. Udlandsarter

Bekæmpelseskort: Du hælder kogende vand over den 
Iberiske Skovsnegl.

Hvilken invasiv planteart har kommunerne fået lov til 
at vedtage indsatsplaner overfor – til udryddelse af 
arten? (Tre svarmuligheder)

1. Rynket rose
2. Kæmpe-Bjørneklo
3. Glansbladet hæg  

Du skal fjerne ét af de andres forebyggelseskort.

Hvilken af disse arter er ikke en invasiv planteart?
(Tre svarmuligheder)

1. Erantis
2. Kæmpe-Bjørneklo
3. Rynket rose

Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Hvilken af disse arter er ikke en invasiv planteart? 
(Tre svarmuligheder)

1. Kanadisk gyldenris
2. Glansbladet hæg
3. Anemone

Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Hvor mange penge havde kommunerne brugt på 
bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i marts 2007?           
(Tre svarmuligheder)

1. Ca. 5 millioner kroner
2. Ca. 15 millioner kroner
3. Ca. 25 millioner kroner

Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Hvor høj kan en Kæmpe-Bjørneklo blive?                   
 (Tre svarmuligheder)

1. 10 – 200 cm
2. 200 – 400 cm
3. 400 – 600 cm

Bekæmpelseskort: Du har været i haven med en le og 
slået Kæmpe-Bjørneklo ned.

Biologforbundet 2008



Er det tilladt at avle Bisamrotter som pelsdyr i 
Danmark? (Ingen svarmuligheder)

Nej

Bekæmpelseskort: Du anvender gift.

Hvorfor blev Bisamrotten udsat i Centraleuropa?
(Tre svarmuligheder)

1. Fordi der var hungersnød, og man havde brug for  
    kød?
2. Den blev brugt som kæledyr for fattige bønder?
3. Den skulle bruges som jagtbytte

Bekæmpelseskort: Du har repareret hullerne i diget.

Hvad er det største problem med Bisamrotten?          
(Tre svarmuligheder)

1. Den udsender så kraftig lugt, at mennesker ikke kan                      
    bo i nærheden
2. Den ødelægger og underminerer diger
3. Den slår alt planteliv ihjel

Bekæmpelseskort: Du har repareret hullerne i diget.

Hvad kaldes en Iberisk Skovsnegl også på dansk? 
(Tre svarmuligheder)

1. Dræbersnegl
2. Den mørke sniger          
3. Invasiv snegl

Forebyggelseskort: Du har lavet gunstige forhold for 
pindsvin og fugle, der bekæmper Iberiske Skovsnegle.

Hvordan får den Iberiske Skovsnegl afkom?
(Ingen svarmuligheder)

Den lægger æg

Bekæmpelseskort: Du har fået nogle pindsvin ind i din 
have, der bekæmper skovsneglen. Fjern én snegl fra dit 
landområde.

Hvornår blev den Iberiske Skovsnegl første gang 
registreret i Danmark? 
(Tre svarmuligheder)

1. I 1895
2. 1 1954
3. I 1991

Bekæmpelseskort: Du rydder op i din have, klipper 
græsset kort og har områder med sand.

Hvor stammer Kæmpe-Bjørneklo fra?
(Tre svarmuligheder)

1. Kaukasus
2. Spanien
3. Thailand

Bekæmpelseskort: Du har været ude og hakke i 
rødderne på en Kæmpe-Bjørneklo.

Hvordan spredes Kæmpe-Bjørneklo?
(Ingen svarmuligheder)

Den sætter frø

Forebyggelseskort: Du har været inde på hjemmesider 
og læst om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, hvis den 
skulle invadere dit landområde.

Hvor mange planter kan en Kæmpe-Bjørneklo teoretisk 
blive til? (Tre svarmuligheder)

1. 1000
2. 12.000
3. 25.000

Bekæmpelseskort: Du har fået kommunen til at 
nedkæmpe Kæmpe-Bjørneklo, som gror langs det 
lokale vandløb.

Kan andre planter vokse under Kæmpe-Bjørneklo? 
(Ingen svarmuligheder)

Nej

Bekæmpelseskort: Du har gravet rodnettet væk fra en 
Kæmpe-Bjørneklo.
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Chancekort:

Skov- og Naturstyrelsen har lavet en samlet 
kampagne mod Bisamrotter, hvilket medfører, 
at alle må fjerne én Bisamrotte.

Chancekort

Du har lige vundet i Lotto og kan nu frit købe dig 
et nyt landområde. 

Du kan derfor vælge at bytte dit landområde med 
én af de andre spillere efter eget valg.

Chancekort

Der er udbrudt ”nabokrig”. Alle spillere, 
der har en Iberisk Skovsnegl, skal hver give 
én Iberisk Skovsnegl, til den spiller, der har 
færrest Iberisk Skovsnegle.

Chancekort

Du er en rigtig fl ink nabo, så du bekæmper en 
af dine naboers Bisamrotter. 

Fjern en Bisamrottebrik fra en modspiller. 

Chancekort

Du har lige været på planteskolen og købt 
en ny plante. Du skal nu slå med terningen: 
Hvis du slår 1-3 er du kommet til at købe en 
invasiv art og du får en Kæmpe-Bjørneklobrik 
til din spilleplade.Hvis du slår mellem 4-6 sker 
der ingenting.

Chancekort

Ups!!
Du har glemt at holde din Kæmpe-Bjørneklo 
nede og bliver straffet af kommunen.

Du skal springes over i næste omgang.   

Chancekort

Du har taget initiativ til en Rynket rose-
bekæmpelsesdag. 

Tag et forebyggelseskort.

Chancekort

Du er ikke vågen!! Kæmpe-Bjørneklo har 
spredt sig til din have og til den af dine 
medspillere, der har færrest Kæmpe-
Bjørneklo.

I modtager hver én Kæmpe-Bjørneklobrik.

Chancekort

Du har været på jagt og har skudt to 
Bisamrotter.

Fjern to Bisamrottebrikker fra dit eget 
landområde.
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Chancekort:

Dit sneglehegn er væltet, og dit landområde 
er blevet angrebet af Iberisk Skovsnegl.
 
(Du modtager én Iberisk Skovsneglbrik)



Hvad er observationslisten mht. til invasive arter? 
(Tre svarmuligheder)
1. En liste over invasive arter i Danmark
2. En liste over invasive arter man er bange for 
kommer til Danmark
3. En liste over invasive arter man har udryddet i 
Danmark 
Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort. 

Hvad kaldes plantearter, der i løbet af de sidste 100-
150 år er kommet til Danmark, og som har vist sig 
at være så aggressive og konkurrencedygtige, at de 
fortrænger den naturlige danske fl ora?
(Tre svarmuligheder)
1. Landskabsukrudt
2. Invasivt ukrudt
3. Skidtplanter
Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Hvordan indføres de invasive plantearter typisk?
(Tre svarmuligheder)
1. Fra frø der fl yver
2. Fra folk der indfører planterne som 
prydplanter
3. Fra rødder der spreder sig 

Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Er det forbudt at sælge invasive arter på 
planteskoler? (Ingen svarmuligheder)

Nej

Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Hvilken af disse arter er ikke en invasiv planteart?
(Tre svarmuligheder)

1. Liljekonval
2. Japansk pileurt
3. Sildig gyldenris 

Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

Hvad kan de invasive arter medføre?                
(Tre svarmuligheder)
1. At biodiversiteten bliver større 
2. At biodiversiteten bliver mindre
3. At interessen for biodiversitet stiger hos 
befolkningen 
Du skal fjerne ét af de andre spilleres 
forebyggelseskort.

I hvor mange kommuner er det frem til marts 2007 
lykkedes at begrænse udbredelsen af Kæmpe-
Bjørneklo? (Tre svarmuligheder)

1. Ca. 15 %
2. Ca. 30 %
3. Ca. 50 %
Bekæmpelseskort: Du har været ude og sprøjte 
mod Kæmpe-Bjørneklo.
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