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Opgavehæfte Delprøve 1: 

Danske småøer 

 

Der er en tekstsamling og et opgavehæfte. 

Læs først instruktionen i opgavehæftet. 

• Hjælpemidler: Ingen 

• Tid: 25 minutter 

Udfyldes af prøvedeltageren 

Navn 	 CPR-nummer 

Dato 	 Prøvenummer 

Udfyldes af udbyderen 

Prøveafholdende udbyder 	 Prøvegruppenummer 	Tilsynsførendes underskrift 



Delprøve 1 — Danske småøer 

Instruktion 
• Søg informationer i tekstsamlingen Danske småøer. 

Brug indholdsfortegnelsen. 
• Svar præcist og kort på spørgsmålene. 

Der gives 1 point for hvert korrekt svar. 

Søg informationer under Turisme på tre danske småøer. 

I. Hvornår sejler Anholtfærgen fra Anholt om søndagen i højsæsonen? 

2. Store dele af naturen på Anholt er fredet. Hvorfor er Anholts østspids fredet? 

3. Mandøbussen kører både til og fra Mandø og rundt på Mandø. Hvor lang tid tager en køretur rundt 
på Mandø? 

4. Hvad er der risiko for, at østers indeholder, hvis man samler dem i Vadehavet ud for Mandø uden for 
sæsonen? 

5. Hvad fik et større fokus på Femø Kvindelejr i 1980  erne?  

Søg informationer under Erhverv og projekter på danske småøer. 

6. Hvorfor er der i dag flere selvstændige erhvervsaktive øboere end tidligere? 

7. Kan man få tilsendt et Ø-pas gratis? Svar ja' eller 'nej'. 

8. Hvad er formålet med produkterne fra Ø-specialiteter udover at skabe lokal identitet på småøerne? 
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Delprøve 1 - fortsat 

  

 

CPR-nummer 

  

9. Hvad gør regeringens grønne boligaftale fra 2020 det muligt at få tilskud til ud over huslejenedsættelse? 

Søg informationer under Sammenslutningen af Danske Småøer. 

10. Hvor mange beboere må der højst være på en ø, for at den kan være medlem af Sammenslutningen 
af Danske Småøer? 

11. Befolkningssammensætningen på øerne er forskellig. Hvilken aldersgruppe er generelt svagt repræ-
senteret på alle småøer? 

12. Hvad kendetegner det tema, som konkurrencen om Årets Ø skal have fokus på? 

Søg informationer under Tre øboere fortæller. 

13. Hvorfor mener  Danielle  Aubert, at læreren på Fejø Skole kunne have særligt fokus på at lære hendes 
søn dansk? 

14. Hvilken udfordring havde Lisbeth Hansen og hendes mand, da de ville flytte til Strynø? 

15. Dorte Sørensen er flyttet tilbage til Omø. Hvor gammel var hun, da hun første gang flyttede til øen? 
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