
 

 

Hvem kender kysten bedst - tipskupon   
 

1 X 2 

1. Hvad tror du gør strandmarsken ved Varde Å til noget særligt? 
 
1: Det er det eneste marskområde langs en å, som ikke er inddiget 
X: Det er det eneste marskområde i Danmark, som er blevet inddiget 
2: Det er det eneste marskområde, hvor folk kan spille golf fordi marsken er flad 
 

   

2. Ved reformationen i 1536 fandtes der i hele Danmark 85 købstæder. Byen Varde er Vadehavets nordligste 
købstad. Hvad er en købstad?  
  
1: Kun i en købstad tillod kongen at man handlede varer 
X: En købstad var en by, som kongen ville sælge 
2: En købstad var en by, hvor butikkerne altid havde gode tilbud og billige varer   
 

   

3. I 1990’erne startede et projekt, der skulle forbedre vilkårene for den sjældne engsnarre i Varde Å-dal. Hvad 
er en engsnarre? 
  
1: En fisk som kun lever i det danske Vadehav og som kræver særligt gode vandløb 
X: En tudse som kræver strandenge med brakvand 
2: En fugl som kræver store områder med græsenge, der dyrkes på en bestemt måde 
 

   

4. I det danske Vadehav findes der 4 dyb (tidevandsrender). Hvor meget vand løber i alt ud af disse ved ebbe? 
  
1: 2 km3, det er 40.000 m3 vand pr. sekund  
X: 1 km3, det er 20.000 m3 vand pr. sekund  
2: ½ km3, det er 10.000 m3 vand pr. sekund  
 

   

5. Ribe kalder man Danmarks ældste by. Her findes den eneste domkirke i det danske Vadehav. Hvornår 
byggede man denne stenkirke i Ribe? 
  
1: I det 5. århundrede  
X: I det 12. århundrede  
2: I det 17. århundrede  
 

   

6. På Mandø findes der en stor bestand af den sjældne strandtudse. Hvad gør man for at beskytte tudsens 
levested?  
  
1: Man renser yngle-vandhullerne op, så tudserne vil være der 
X: Man skyder alle storke på øen 
2: Man har lavet et strandtudse-akvarium, hvor man sikrer at tudseæggene klækker 
 

   

7. Ved stranden på Rømø findes der mange forskellige skaller af muslinger og snegle fordi…?  
  
1: Der er en stor fuglekoloni, som spiser bløddyr og spytter skallerne ud  
X: Stranden er så jævn, at skallerne nemt bliver skyllet op 
2: Der var en kemisk ulykke i 1980, hvor alle bløddyr omkring Rømø døde 
 

   

8. Hvorfor er nordspidsen af Rømø lukket for adgang?  
  
1: Det er militært øvelsesområde 
X: Her er kun adgang for nudister 
2: Der er mange miner fra 2. Verdenskrig 
 

   

9. Hvorfor er en del af den store sandbanke Koresand lukket for adgang? 
  
1: Der er en slem kemisk forurening 
X: For at give sælerne fred i yngle- og opvækstperioden 
2: På grund af en nydannet strandeng med sjældne planter 
 

   

 


