Husdyr og naturpleje - svar
Nogle af spørgsmålene havde flere rigtige svar! De er her markeret med understregning. Besvarelsen er ”rigtig”, hvis du har markeret mindst ét rigtigt svar for hvert spørgsmål.
Hvorfor blander Emanuel flere racer af kødkvæg
sammen?
a. Kvæget bliver kønnere
b. Kvæget bliver sundere
c. Kvæget æder flere forskellige planter

Hvad kalder man det fænomen, at der er mange forskellige arter af planter, dyr og fugle?
a. Biodiversitet
b. Biologisk mangfoldighed
c. Økologi

Hvilken kødkvægsrace er den mest dominerende hos
Emanuel?
a. Hereford
b. Limousine

Er der andre fugle end rørdrummen, der foretrækker
rørskov?
a. Ja
b. Nej

Hvorfor er det godt for fuglene, at der er enge i stedet
for rørskov?
a. Engene giver levemuligheder for flere fugle
b. Fuglene synes bedre om udsigten

Hvorfor er det en fordel, at både kvæg og får afgræsser de samme arealer?
a. De æder forskellige planter
b. Det mindsker parasitbelastningen

Æder Spælsau får også træer og buske?
a. Ja
b. Nej

Hvilken vegetation synes jægerne bedst om?
a. Ren rørskov
b. En blanding af eng og rørskov

Hvorfor kan de oprindelige nordiske får gå ude hele
året?
a. Fordi de er fede
b. Fordi de har en pels med både uldhår og dækhår

Hvad sker der, hvis man ikke afgræsser langs fjorden?
a. Naturen bliver mere spændende, når den får lov
at vokse vildt
b. Det hele bliver til rørskov

Landmanden får kompensation for at afgræsse engene
uden brug af gødning og sprøjtemidler. Hvor meget?
a. 1400 kr. pr. ha.
b. 2400 kr. pr. ha.

Hvorfor er det godt for blomsterne, at der er enge i
stedet for rørskov?
a. Mere lys og luft giver flere blomster
b. Man kan bedre se blomsterne

Når man afgræsser i stedet for at slå græsset:
a. undgår man at de insekter og mikroorganismer
der lever af gødningen forsvinder.
b. kan næringsstofferne indgå i fødekæden

Når naturen omdannes til bøffer og lammeryg..
a. gavner det landmanden
b. gavner det den biologiske mangfoldighed
c. er kødet mere CO2 venligt

Følgende vindere med rigtige svar er udtrukket:
Johannes Hauskov, Vemb: Venøbøffer
Christian Barnkob, Ulfborg: Fårespegepølse
Hans Peter Dueholm, Helsinge: Fribillet til hyrdehundeopvisning
Ruth Harrestrup, Ulfborg: Fribillet til hyrdehundeopvisning

Med venlig hilsen

Emanuel Fabricius
Skovvanggård, Nees
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