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ØKO-WISSER  
 

 
•  Grupper med 8 personer 

•  4 makkerpar i hver gruppe  

•  Vi spiller i 45 min.  

•  Det makkerpar, der har flest point, 
vinder  

•  Makkerpar, der vinder gruppedyst 
går videre til finale.  

•  Præmier:  Gruppedyst – chokolade  
•  Finale: Mere øko-guf   
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Planteavl, jord   
og miljø 

400 spørgsmål om økologi – 4 temaer  

Svin og fjerkræ 

Kvæg og 
andre dyr 

Afsætning, 
forarbejdning 
og mærkning 
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Sådan spiller vi  
Hvert makkerpar en 
pointside  
 
Hvad er vi bedst til:  
4 – stærkest 
1 – svagest  
 
Tallet forfølger jer  
 
Rigtig svar + tallet 
Forkert svar – tallet  
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Selve spillet  
Slå om hvem der begynder 
 
Terning slag bestemmer kategori:    
 

1.   
 
2.  

3.  
 
 
4.  

5. Frit valg, men vælg 
før spørgsmål ses   

 
 
6. Frit valg  
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Makkerpar til venstre læser 
spørgsmål op 
 
 
Rigtigt svar: + satspoint 
Forkert svar:  
minus satspoint  
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ØKO-WISSER  Vinder  
Efter 45 min. Vinderpar kåres: Det makkerpar som har 
flest point.  
 
Hver gruppes vinderpar 
går videre til finalen.  
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ØKO-WISSER  finale 
 
 
 



Underoverskrift  
17 pkt bold hvid 

Maks. 2 linjer med respekt for evt 
logo 

 
 

Indsæt billede 
>Klik på billedikonet  

og indsæt billede 
 

Efter indsættelse 
>Højreklik på billedet 

>Placér bagerst 
Nu skal det hvide og 

gennemsigtige logo fremtræde 
over det nye billede 

Overskrift her 
Størrelse 49 pkt hvid 

MAKS 2 linjer med respekt for kant 


