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     vejledning på bagsiden...

Sådan løser du bundskraberen
Du skal løse tre spørgsmål til følgende udstillinger:

 Fjord og Hav Kloakken                                     1. sal:
 Skoven                                                         Energiudstillingen 
 Ådalen                                                         Taghaven
Spørgsmålene besvares ved at skrabe det rigtige felt, A, B eller C bort på  
skrabe-arket, som hører med til Bundskraberen.  
Når du skraber din løsning, kan du straks se, om du har svaret rigtigt.

Find rundt i udstillingerne
For at kunne svare på alle Bundskraberens spørgsmål skal du igennem hele ud-
stillingen. Der er en plan over udstillingen bag på skrabepladen.  
 
Du kan desuden følge vejledningen her:

1. Start med at gå ned ad den lysegrønne trappe i forhallen, der fører ned 
til udstillingen “Fjord og Hav”. Find svar ved saltautomaten på væggen, i 
akvarierne og i filmene på storskærmen.

2. Gå videre ind i skoven. Først er du under jorden, hvor du ser nogle af  
dyrene, der lever i skovbunden eller gemmer sig under jorden. Senere er 
du inde i skoven, hvor du kan se flere dyr, træer og skovarbejderens ud-
styr. Find svarene ved skurvognen, lydene i skoven og i brændestakken.

3. Når du kommer ud fra skovhøjen, er der til venstre et lille vandløb, og du 
kan se en film om ådalen. Du kan også læse om ådalen på fakta-skær-
men. Find svar ved vandløbet, i filmen og på faktaskærmen.

4. Fra skoven kommer du ud i et stort åbent rum, hvor du kan se forskellige 
måder at bruge vand på. Derfra går du ind i kloakken og følger vandets 
vej til rensningsanlægget. Find svar ved vandforbrugerne under loftet i 
det åbne rum, i rottehulen i kloakrøret og på den oplyste plakat.

5.  På 1. sal ovenfor den grå trappe finder man energiudstillingen, hvor 
man kan blive klog på, hvor energien kommer fra, hvad vi bruger den til 
og hvilke konsekvenser energiforbruget har for klimaet. 

6. Gå op ad den grå trappe i forhallen til Taghaven. Find svar ved at læse på 
plancerne udenfor og se på bierne i kassen der hænger inde på gangen 
ovenfor trappen.

Lugt-automaten: 

Det store akvarium:

Planchen om underlige fisk: 

1 Hvilken giftig luftart dannes i det  
iltfattige vand?

 A Klorbrinte (HCl)
 B Svovlbrinte (H2S)
 C Kuldioxid (CO2)

2  Hvilket af disse dyr fra fjorden findes  
i Økolariets store akvarium?

 A Rødspætte
 B Brandmand
 C Sild

3 Der er fare for at rødspætter og torsk 
er på vej væk fra de danske farvande. 
Hvorfor? 

 ATemperaturen i havet stiger
 B Der er fisket for mange
 C På grund af sygdom i havet

Film og kikhuller under jorden: 

Skærm om svampe i skovhøjen: 

Træ-skiven med årringene:

4  Hvem nedbryder blade og andet dødt 
materiale i skovbunden?

 A Hasselmusen
 B Grævlingen
 C Orme, svampe og mikroorganismer

5 Hvad er Myceliet på en svamp?
 A Roden
 B Toppen
 C Stænglen
 

6 Hvor gammelt blev det store egetræ, 
som træskiven stammer fra?

 A 130 år
 B 89 år
 C 101 år
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Touchskærmen v. telefonboks:

Væggen ved skyen:

Væggen ”Fremtidens elektriske samfund”:

13 Hvad er fossile brændsler lavet af? 
 A Døde dyr og planter
 B Jord
 C  En særlig forhistorisk træart

14 I Danmark bliver geotermisk energi 
brugt til?

 A Elektricitet til boliger
 B Opvarmning af boliger
 C Gadebelysning 

15 Hvad betyder ”Smart Grid”?
 A En ny type el-motorcykel
 B Smartere elforbrug
 C Intelligent elnet

Væggen under glastaget:

Væggen under glastaget:

Kassen med bier - i gangen på 1. sal:

16  Find planchen ”Biodiversitet i byen”
              Hvilken artsgruppe er størst i byen?
 A Ræve
 B Fugle
 C Pindsvin 

 17 Find planchen ”Frivillige hjælper naturen i Vejle”. 
 Hvor mange flagermusarter er der i Vejle 

Kommune?
 A 10
 B 3
 C 17

18 Hvad kaldes de bier der henter nektar 
 og pollen?
 A Droner
 B Vagtbier
 C Trækbier

Dykpumpe - jordprofil på væg: 

Bilvask og lysavis under loftet:

Skærmen ”Kend dit kloaksystem”:

10  Hvor dybt borer man for at finde grund-
vand til drikkevand omkring Vejle?

 A ned til 10 meter
 B ned til 250 meter
 C ned til 120 meter

11  Hvor løber vandet fra gaderisten hen?
 A ned til renseanlægget 
 B ned til vandværket
 C direkte til naturen - til sø, å eller hav

12 Hvad er separat kloakering?
 A  Når en kloak er ødelagt.
 B Når regnvand og kloakvend er samlet.
 C Når regnvand og kloakvand er adskilt.

Vandløbene og slusen: 

Storskærmen:

Skærm ved vandløb og slusen:

7  Hvilken form har et naturligt vandløb?
 A Det er helt lige
 B Det er snoet
 C Det danner en stor sø

8  Hvad betyder ordet Vejle?
 A Vejle betyder vadested
 B Vejle betyder landevej
 C Vejle betyder ådal

9 Hvorfor har mennesker rettet
 vandløbene ud?
 A For at gøre det lettere for kanosejlere
 B For at kunne afvande de omliggende 

   arealer
 C Det giver bedre udsyn for lystfiskere
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