
TIP EN 13’ER 
OM LANDBRUGET 

MELLEMTRIN

1 X 2

1 Hvor meget mad laver danske 
landmænd egentlig?

De laver ikke særlig 
meget mad. Vi må købe 
mad fra andre lande 
for at blive mætte i 
Danmark.

De laver lige præcis så 
meget mad, at det passer 
med, hvor meget vi selv 
spiser i Danmark.

De laver meget mere 
mad, end vi selv kan spise 
i Danmark, så vi sælger 
mad til andre lande.

2 Hvad æder koen? Kun kød. Kun planter. Både kød og planter.

3 Hvilket land i verden laver flest skind 
af mink?

Danmark Rusland USA

4 Når man slagter en gris, hvor meget af 
den bliver så brugt?

Man bruger kun ryggen 
og maven.

Man bruger alt fra grisen. Man bruger alt undtagen 
ørerne.

5 Hvad er nødvendigt for at en ko kan 
give mælk?

At den æder en bestemt 
slags foder.

At den har fået en kalv. At den er mindst 4 år 
gammel.

6 Hvad hedder den maskine 
landmanden pløjer marken med

En harve. En plov. En plejer.

7 I gamle dage havde skolebørn 
’kartoffelferie’, så de kunne hjælpe 
med kartoffelhøsten. Hvad er der sket 
med den ferie?

Den holder man ikke 
længere. Børnene går i 
skole.

Vi har den stadig, 
men nu kalder vi den 
efterårsferie.

Den er blevet en del af 
sommerferien. Derfor er 
sommerferien nu 7 uger 
lang.

8 Koen kan rigtig godt lide surt og sødt 
foder. Hvad hedder den slags  
syrlige foder, som koen spiser?

Grovfoder Halm Ensilage

9 Hvad viser nummeret på koens 
øremærke?

Det viser, hvilken gård 
koen er født på, og den 
flok den hører til.

Det viser, hvor mange kilo 
koen vejer.

Det viser, hvad koen 
koster.

10 Hvad gør landmanden af gyllen (tis og 
lort fra dyrene)?

Ikke noget. Gyllen 
fordamper og forsvinder 
af sig selv.

Landmanden kører gyllen 
på lossepladsen, når 
gylletanken er fuld. 

Landmanden fordeler 
gyllen på markerne. Det 
giver næring til planterne.

11 Halm kan også bruges til andet end 
foder og strøelse til dyrene, men 
hvad?

Det kan bruges til papir. Det kan til pudefyld, f.eks. 
til sofapuder.

Der er energi i halm, så 
det kan brændes og give 
varme og el.

12 Hvad betyder det, at en madvare er 
økologisk?

At varen ikke er sund, og 
derfor ulogisk at spise.

At varen er fremstillet 
efter særlige regler. En 
af reglerne er ’ingen 
sprøjtemidler’.

At varen er fremstillet i 
udlandet.

13 Hvem ejer Arla-mejerierne? Det gør den danske og 
svenske stat i fællesskab.

Det gør landmændene. Det er et tysk firma, der 
ejer Arla.
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