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UNDERVISNING I 
KATTEGATCENTRET

ER DIN KLASSE BLEVET BIDT AF 
HAVET?

Kattegatcentrets skoletjeneste er en af Dan-

marks største naturvidenskabelige skoletjene-

ster, hvor 12.000 børn og unge hvert år bliver 

bidt af havet.

For i Kattegatcentret kan man prøve alt det, der 

ikke kan lade sig gøre hjemme på skolen – her 

bliver bøgernes havdyr nemlig vækket til live! Vi 

dissekerer blandt andet blæksprutter, tømmer 

ruser og laver målinger direkte i Kattegat. 

Med mere end 20 forskellige undervisnings- og 

oplevelsesforløb er der sjove oplevelser for 

alle – fra børnehavebørn til studerende på de 

videregående uddannelser. Eleverne prøver selv 

kræfter med naturvidenskaben, og vi lover svar 

på alle nysgerrige spørgsmål. 

Velkommen til sjov, engagerende og lærerig 

undervisning! 

LÆS MERE OM:

ZZZZOV MED HAJERNE 
FOR SKOLER

GRATIS
KLASSEUNDERVISNING
FOR FOLKESKOLER OG  

UNGDOMSUDDANNELSER

DOWNLOAD GRATIS
UNDERVISNINGS-

MATERIALER

500 KR. TUR/RETUR MED
MIDTTRAFIKS TURKORT
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BØRNEHAVER
FLADFISKENE VIL LEGE GEMMELEG,  
OG SØSTJERNERNE VIL GERNE HOLDE  
I HÅND!

Børnehavebørn er meget velkomne i Kattegatcentret, og 

med spændende aktiviteter i børnehøjde sørger vi for at 

skrue godt op for sanserige oplevelser.

Vi fortæller blandt andet fantastiske dyrehistorier, mens 

børnene får lov til at se, mærke og hilse på Kattegatcen-

trets krybende, kravlende og svømmende liv. 





UNDERVISNINGSFORLØB FOR 
BØRNEHAVER

ALLE ER GODE TIL NOGET

I skolelaboratoriet filmer vi søstjerner og 

krabber helt tæt på. Så kan vi nemlig tydeligt 

se, hvordan krabberne spiser muslinger med 

deres sjove munde. Der er også sanserig læring 

på bordet, når de små hænder får lov at holde 

bløde, glatte og helt slangeagtige ålekvabber 

– og sikke en fryd, når søstjerner suger sig fast i 

håndfladen!  

Børnene møder en lang række danske dyr i 

akvariebordene – og der må gerne drilles, hvis 

man altså er et dyr. Fladfiskene leger skjul på 

sandbunden, men mon ikke vi kan få dem til at 

bevæge sig lidt?

Vi hører om, hvad de enkelte dyr er særligt gode 

til. For eksempel er ulken verdensmester i at 

ligne en sten, savgylten har smukke kinder, og 

sømrokken kan finde mad, selvom det er godt 

gemt i sandet. 

Antal:  Max 28 børn

Varighed:  ca. ½ time

Periode:  Hele året

HER BOR VI

Tag med på en børnevenlig rundtur og hils på 

Kattegatcentrets mange sjove beboere! Vi siger 

hej til de store hajer, goddag til den generte 

hummer, og måske får vi vand i hovedet, når de 

store rokker plasker i rørebassinet? 

Nogle af dyrene fodres endda undervejs, og 

børnene er med til at give de små hajer noget at 

spise. Lad os se, hvor lynhurtigt torskene snup-

per en godbid!

Antal:  Max 28 børn

Varighed:  ca. ½ time

Periode:  Hele året

ZZZZOV MED HAJERNE 
– FOR BØRNEHAVER

Her får de ældste børnehavebørn én på opleve-

ren.  Aktiviteten er en præskole-udgave af vores 

populære skoletilbud, hvor vi lærer en masse om 

dyrene og sover helt tæt på hajerne!

Målgruppe:  De ældste børnehavebørn

Varighed:  Kl. 16.00 - 06.45 

Periode:  Hele året

Book Zzzzov med 
hajerne her
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FOLKESKOLER
TAG PÅ FANGSTTUR MED RUSER, LÆR OM 
HAVETS TOP-ROVDYR OG FIND FREM TIL 
BLÆKSPRUTTENS BLÆKSÆK.

Kattegatcentrets skoletjeneste byder på et væld af spæn-

dende undervisningsforløb for alle folkeskolens klassetrin. 

Vores skolelaboratorium er fuldt udstyret med mikroskoper 

og akvarieborde med spændende fisk, der bare venter på 

at bliver undersøgt af spirende marinbiologer. 

Noget af undervisningen foregår blandt hajer i udstilling-

en, mens andre forløb kræver gummistøvler og feltarbejde 

direkte i Kattegat.



Læs mere og 
book Zzzzov 
med hajerne 

her
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Undervisningsforløb for folkeskoler

Hvem drømmer ikke om at gå rundt med lom-

melygter blandt hajerne i det store, nattemørke 

Kattegatcenter? Nu kan drømmen blive til virke-

lighed – og ja, også til en drøm.

Godt og vel 10.000 elever bliver hvert år bidt af 

hajer, når de overnatter her hos os. Og det er 

ikke så sært. Akvarierne er dobbelt så flotte i 

natbelysningen, og det er super fascinerende at 

sove i hajtunnellen med kun seks cm til de store 

dyr eller ved siden af rørebassinerne, hvor det 

forunderlige liv både kan ses og høres.

Men inden, vi sover, må vi lige høre en masse om 

hajerne! Eleverne skal også dissekere blæk-

sprutter, der senere kastes ud som foder i den 

store hajtank. Hen på aftenen er der opgaveløb, 

hvor det skal vise sig, om dagens undervisning 

har bidt sig fast. Alt i alt en uhyggeligt hyggelig 

klassetur til Kattegatcenteret!

Målgruppe:  1-10. klasse. Undervisningen

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  Kl. 16.00-06.45

Periode:  Hele året

”VI HAVDE HØRT AT DET VAR EN 
FANTASTISK OPLEVELSE AT SOVE 

MED HAJERNE I KATTEGATCEN-
TRET, MEN ALLIGEVEL OVERSTEG 

OPLEVELSEN ALLE VORES FOR-
VENTNINGER BÅDE FAGLIGT OG 

PÆDAGOGISK”

John Andersen, forælder til elev i 5B 

på Højslev skole

ZZZZZZZZZZZZOV MED HAJERNE





KRABBEFANGST OG VÆDDELØB

Hvem kommer først? Vi deler eleverne ind i hold 

og fanger krabber i Kattegatcentrets egen havn. 

Bagefter vejer, måler og kønsbestemmer vi 

krabberne og giver dem et sundhedstjek – har 

de har alle ben, og er de angrebet af parasitter?  

Til sidst udvælger vi de stærkeste krabber, som 

indgår i det afsluttende krabbevæddeløb.

Opgaverne fordeles på holdet: Mindst én per-

son skal turde håndtere krabben, mens andre 

holder styr på tiden, noterer data og fotografe-

rer. Krabberne lider ikke overlast, men dyreetik 

er alligevel på programmet, ligesom vi gennem-

går krabbernes fysiologi. PS. Det vindende hold 

får selvfølgelig en præmie!

Målgruppe:  1.-10. klasse. Undervisningen   

 tilpasses det enkelte klassetrin. 

Varighed:  1-2 timer afhængigt af klassetrin

Periode:  Juni-oktober

Påklædning:  Praktisk udendørs tøj

UNDERVISNINGSFORLØB FOR 
FOLKESKOLER

TANGTASTISK – HVAD MAN KAN 
MED DEN TANG!

Uundværlig organisme! Europæerne nipper 

bare lidt til det, mens asiaterne spiser det i stor 

stil. De giver ilt og føde til verdens befolkning og 

så kan man finde det i stor stil i slik, tandpasta, 

medicin, kosmetik og mange andre produkter. 

I undervisningen bliver eleverne taget med på 

en tangtastisk rejse, hvor de selv får lov til at 

kokkererer deres helt egen tangslik - uden smag 

af hav. 

Efterfølgende bliver det røde, det brune og det 

grønne tang nøje studeret. Herefter vises impo-

nerende tang-tricks og eleverne finder reelt ud 

af, hvad tang kan bruges til i hverdagen. 

Emnet er udviklet ud fra det fællesfaglige fokus-

område; produktion med bæredygtig udnyttelse 

af naturgrundlaget.  

Målgruppe:  7.-9. klasse. Undervisningen    

 tilpasses det enkelte klassetrin. 

Varighed:  1,5 time afhængigt af klassetri.

Periode:  Hele året

SUNDHED MED FISK 

Projekt FiSK sætter fokus på fisk - havets guld-

korn! De er de sande fedt- og vitaminbomber. 

Vi tager eleverne med under havets overflade 

– dog forbliver vi tørskoede. Der zoomes ind 

på fangstmetoder og bæredygtighed. Her-

efter fokuserer vi på både de magre og fede 

fisks anatomi og fysiologi. Når de lækre fisk er 

betragtet – kommer overraskelsens momentet – 

hvor eleverne selv skal tilberede en smagsprøve 

af fisk. 

Fisken der skal tilberedes kan variere fra gang til 

gang afhængigt af årstiden.

Målgruppe:  1.-10. klasse. Undervisningen   

 tilpasses det enkelte klassetrin. 

Varighed:  1 time, afhængigt af klassetrin

Periode:  Hele året
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UNDERVISNINGSFORLØB FOR 
FOLKESKOLER

.FISKERI MED RUSER

På med sydvesten! Eleverne lærer at fiske med 

ruser og tømmer selv ruserne, inden de sorterer 

fangsten. Når ruserne er røgtet, flyttes fangsten 

til et stort rørebassin, hvor vi artsbestemmer 

dyrene. Se tangsprælens mange ”falske øjne” 

og ulkens store mund, eller Danmarks måske 

”smukkeste fisk” savgylten.

Eleverne lærer om dyrenes betydning i 

økosystemet, deres levevis og tilpasning i Kat-

tegat, og alle der tør lærer at holde en krabbe 

”rigtigt”.

Målgruppe:  4.-10. klasse. Undervisningen  

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  1 time

Periode:  Maj-oktober

Påklædning:  Praktisk udendørstøj

Tilsvarende forløb til elever med særlige behov.

KRYB OG KRAVL

Det kribler og krabler! I skolelaboratoriet lærer 

eleverne om nogle af de mest almindelige mari-

ne dyr i Danmark. 

Ved hjælp af et videokamera ser vi dyrene helt 

tæt på, mens de tager føde til sig. Vi snakker 

om, hvad der kendetegner de forskellige dyr – 

hvordan de ser ud, hvor de lever, deres specielle 

tilpasninger og deres adfærd. Til sidst får elever-

ne mulighed for at røre ved dyrene i skolelabora-

toriets akvarieborde.

Målgruppe:  1.-3. klasse. Undervisningen 

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  1 time

Periode:  Hele året

Tilsvarende forløb til elever med særlige behov.
Hent vores 

hæfter “Magiske 
blæksprutter” 

her
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Undervisningsforløb for folkeskoler

Så er det spisetid! Normalt er det vores dyrepas-

sere, som fodrer Kattegatcentrets dyr, men nu er 

det elevernes tur til at servere små sildestykker 

og andet godt fra havet. De ældste elever får 

endda selv lov til at tilberede maden!

Det er blandt andet danske hajer og rokker, 

torsk, fladfisk og krabber, som eleverne skal 

servicere – og ”kunderne” kan godt være lidt 

krævende! Kan hummeren for eksempel lokkes 

ud af sin hule, og skal bambushajen have stuk-

ket silden helt op i snuden for at få bid?

Målgruppe:  1-10. klasse. Undervisningen

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  Ca. 1,5 time

Periode:  Hele året

”EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR 
BØRNENE AT KOMME HELT TÆT PÅ 
HAVETS DYR OG LÆRE OM DERES 
FORSKELLIGE TILPASNINGER TIL 

LIVET I HAVET”

Lars Hargelskjær Wieland, leder af Kattegatcen-

trets skoletjeneste gennem 13 år

PÅ FODRETUR I KATTEGATCENTRET
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BLÆKSPRUTTEDISSEKTION

Undervisningsforløb for folkeskoler

Wow – magiske blæksprutter! I skolelaboratoriet 

dissekerer eleverne en 10-armet blæksprutte 

og lærer om blækspruttens mange tilpasninger. 

Hvad bruger en blæksprutte blækket til, hvor stor 

er hjernen, og hvor sidder næbbet?

Vi kommer omkring centrale emner som form og 

funktion, respiration, kredsløb, reproduktion og 

fødesøgning. Undervejs samles der op i plenum, 

og eleverne fortæller, hvad de har fundet ud af. 

Målgruppe:  1.-10. klasse. Undervisningen   

 tilpasses det enkelte klassetrin. 

Varighed:  1 time

Periode:  Hele året

Påklædning:  Praktisk tøj, der kan tåle sort   

 blæksprutte-blæk. Eleverne får   

 dog udleveret forklæder. 

Tilsvarende forløb til elever med særlige behov.
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Undervisningsforløb for folkeskoler

Åh, så nuttede! Vi kommer helt tæt på Kattegat-

centrets gråsæl og spættede sæler i det uden-

dørs sælanlæg, hvor eleverne lærer om sælernes 

fysiologi og levevis. 

Sæltræneren fortæller, hvorfor vi træner sælerne 

og viser de forskellige øvelser. Til sidst diskuterer 

vi de etiske overvejelser, der er forbundet med at 

holde store pattedyr i fangenskab.

Målgruppe:  1-10. klasse. Undervisningen

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  1 time

Periode:  Hele året - fra kl. 12.30

Påklædning:  Praktisk udendørstøj

”SÆLER ER SKY DYR FRA NATU-
RENS SIDEN, OG DERFOR ER DET 
SÅ SEJT, NÅR JEG FÅR MULIGHE-

DEN FOR AT FORTÆLLE ELEVERNE 
OM DE SMUKKE OG KLOGE DYR”

Kasper Friis Jensen, ansvarlig for sælerne i 

Kattegatcentret

SÆLER OG SÆLTRÆNING





UNDERVISNINGSFORLØB 
FOR  FOLKESKOLER

FANGSTTUR PÅ DET LAVE VAND

På med gummistøvlerne! Vi tager på tur til de 

forskellige biotoper, der omgiver Kattegatcen-

tret, for nu skal eleverne indsamle dyr og planter. 

Vi bruger strygenet ved den sandede kyst – og 

skrabenet og sænkenet ved den stenede kyst 

omkring Grenaa lystbådehavn. Ekskursionen 

foregår til fods og iført redningsveste. 

Afslutningsvis artsbestemmer vi dyrene ved 

hjælp af lup og opslagsbøger, og vi sammen-

ligner fangsten fra de to biotoper, så eleverne får 

en fornemmelse af de forskellige organismers 

tilpasninger til forskellige levesteder. 

Sammen med de ældre klassetrin (7.-10. klasse) 

måler vi også salinitet, temperatur og ilt for at 

demonstrere de fysiske og kemiske faktorer, der 

har indflydelse på organismerne.

Målgruppe:  3.-10. klasse. Undervisningen

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  3-4 timer

Periode:  Maj til oktober

Påklædning:  Praktisk udendørstøj

Tilsvarende forløb til elever med særlige behov.
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Undervisningsforløb for folkeskoler

Hajer er der ingen ben i! Med Kattegatcentrets 

mange hajer som levende eksempler lærer ele-

verne om bruskfisk. Hajerne studeres helt tæt på, 

og  gebisser, hajskind og film er med til at leven-

degøre hajernes morfologi, adfærd og mange 

specialiserede tilpasninger – en evolution, som 

går 400 mio. år tilbage!

I skolelaboratoriet dissekerer eleverne en tærbe, 

mens anatomi og fysiologi studeres nøje. Under-

vejs samler vi op i plenum, og eleverne fortæller, 

hvad de har fundet ud af.  Afslutningsvis fodrer 

eleverne de små tropiske hajer og rokker i den 

store hajtank.

Målgruppe:  4.-10. klasse. Undervisningen

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  2, 5 timer

Periode:  Hele året - fra kl. 12.30

Tilsvarende forløb til elever med særlige behov.

”DET ER DET FEDESTE FOR MIG, 
NÅR JEG SKAL UNDERVISE ELEVER 
OM HAJER. JEG ELSKER HAJER OG 
HAR ARBEJDET MED DEM I OVER 15 

ÅR I BÅDE USA OG DANMARK”

Anja Skov, biolog i Kattegatcentret

HAJERNE – HAVETS HERSKERE
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HAVDYR OG BLÆKSPRUTTER

Undervisningsforløb for folkeskoler

Er det til at se, hvis man ikke lige ve’ det? Vi 

snakker om forskellige dyr og dyregruppers 

kendetegn og bruger de mange levende dyr i 

Kattegatcentret til at undersøge, hvordan morfo-

logi, levested og adfærd hænger sammen. 

I skolelaboratoriet lærer eleverne mere om 

blæksprutter og gruppen af bløddyr ved selv 

at dissekere en 10-armet blæksprutte. Under-

vejs diskuteres blæksprutternes anatomi og 

fysiologi. 

Målgruppe:  3.-10. klasse. Undervisningen 

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  2 timer

Periode:  Hele året

Tilsvarende forløb til elever med særlige behov.
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UNDERVISNINGSFORLØB FOR 
FOLKESKOLER

ILTSVIND – DØDEN PÅ HAVBUNDEN

Ilt skal der til! Hvert år rammes danske havområ-

der af iltsvind – hyppigst om sommeren og i de 

kystnære områder. Når et område er hårdt ramt 

af iltsvind, dør dyrene. Vi undersøger fænomenet 

ved at lave eksperimenter i skolelaboratoriet, og 

eleverne får et kort foredrag.

Forløbet kan udvides med en ekskursion, hvor 

eleverne får mulighed for selv at måle forskellige 

relevante parametre. Der bruges præcise digi-

tale instrumenter, som kan registrere salt- og 

iltindhold i vandet – og måske kan vi demonstre-

re et springlag?

Endelig kan undervisningen omfatte resultater 

fra Galathea3-ekspeditionen, hvor to repræsen-

tanter fra Kattegatcentret var med til at undersø-

ge iltfattige zoner i verdenshavene. 

Målgruppe:  7.-10. klasse. Undervisningen   

 tilpasses det enkelte klassetrin. 

Varighed:  1,5-3 timer

Periode:  Bedst maj-oktober

Påklædning:  Praktisk udendørstøj

KLOGE SÆLER OG SEJE HAJER

Hvad har hajen og sælen til fælles, ud over at 

de begge er rovdyr og lever i havet? Det skal vi 

lære om nu! Hajer og sæler er nemlig på mange 

måder vidt forskellige, men de har også nogle 

ligheder. I dette forløb lærer eleverne om dyrene 

på en anderledes måde og kommer helt tæt, når 

de selv skal træne de kloge sæler eller fodre de 

skarptandede tropiske hajer. Det er sødt, sjovt, 

nervepirrende og meget lærerigt!

Afslutningsvis deltager eleverne i et rollespil, 

hvor de skal bevise deres viden om sæler og 

hajer over for et ’ekspertpanel’.

Målgruppe:  4.-10. klasse. Undervisningen  

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  3-4 timer

Periode:  Hele året

RUNDVISNING I AKVARIET

Slip spørgelysten fri - vi elsker at fortælle! Kat-

tegatcentrets oplevelsesguide tager eleverne 

med på en rundvisning, hvor de kommer tæt på 

dyrene. Det er tid til høre alle de spændende 

historier, som selv de bedste skilte ikke formår 

at fortælle.

Målgruppe:  1. 10. klasse. Undervisningen 

 tilpasses det enkelte klassetrin.

Varighed:  45 minutter

Periode:  Hele året 

Pris:  400 kr.

OBS! Forløbet indgår ikke i den gratis under-

visning. 

Book gratis 
undervisning

her



Undervisningsforløb for folkeskoler

Har I elever med særlige behov, vil vores sko-

letjeneste gerne hjælpe med at tilrettelægge et 

specialpædagogisk emne. Vi kan tilpasse de 

fleste af vores emner, så de bliver endnu mere 

konkrete og praktisk orienterede, end de er i 

forvejen. 

Vi bygger altid undervisningen op, så den 

indeholder mange små skift og dermed bliver 

nemmere for eleverne at forholde sig til.

Emner, der er velegnede til elever med særlige 

behov:

• Fiskeri med ruser

• Blækspruttedissektion

• Kryb og kravl

• Hajerne – havets herskere

• På fodretur i Kattegatcentret 

Alle emner tilpasses indholds- og tidsmæssigt.

”UNDERVISNINGEN VAR SPÆN-
DENDE FOR ELEVERNE. KATTE-

GATCENTRETS UNDERVISER VAR 
FAGLIG KOMPETENT OG MEGET 
ENGAGEREDE. JEG KAN VARMT 

ANBEFALE DET TIL ANDRE KLAS-
SER”

Thomas Kiær, lærer på Sdr. Stenderup Cen-

tralskole

SÆRLIGT TILRETTELAGT 
UNDERVISNING
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”UNDERVISNINGEN I KATTEGATCENTRET VAR 
SPÆNDENDE FOR ELEVERNE. KATTEGATCEN-
TRETS UNDERVISER VAR FAGLIG KOMPETENT 

OG MEGET ENGAGEREDE. JEG KAN VARMT AN-
BEFALE DET TIL ANDRE KLASSER”

Thomas Kiær, Sdr. Stenderup 

Centralskole

”VI HAVDE HØRT, AT DET VAR EN 
FANTASTISK OPLEVELSE AT SOVE 

MED HAJERNE I KATTEGATCEN-
TRET, MEN ALLIGEVEL OVERSTEG 

OPLEVELSEN ALLE VORES FOR-
VENTNINGER BÅDE FAGLIGT OG 

PÆDAGOGISK”

 John Andersen, forælder til elev i 5.B. 

på Højslev skole

”BEGGE UNDERVISERE MÅ GER-
NE KOMME OG BLIVE LÆRERE PÅ 

VORES SKOLE ENGANG”

Alice Køysen, Søndermarkskolen, 

Vejle

ER DIN KLASSE BLEVET BIDT 
AF HAVET?

Kattegatcentrets skoletjeneste er en af Dan-

marks største naturvidenskabelige skoletjene-

ster, hvor 12.000 børn og unge hvert år bliver 

bidt af havet. Book din undervisning på www.

kattegatcentret.dk.



UNGDOMS- 
UDDANNELSER
MÅL ILTINDHOLDET I KATTEGAT, LAV  
EN SALINITETSPROFIL OG UNDERSØG, 
HVORDAN EN TÆRBE ER TILPASSET  
LIVET PÅ BUNDEN.

Kattegatcentrets skoletjeneste giver elever fra ungdoms-

uddannelserne mulighed for at arbejde med avanceret 

måleudstyr og dissekere både fisk og blæksprutter. 

Med de helt rette omgivelser giver vi de marinbiologiske 

emner saft, kraft og masser af bid. 
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UNDERVISNINGSFORLØB FOR 
UNGDOMSUDDANNELSER

SAMMENLIGNENDE DISSEKTION

Kan man se på et dyr, hvordan det lever? Ja, 

det kan man! I Kattegatcentrets skoletjeneste 

dissekerer vi 10-armede blæksprutter (bløddyr) 

og tærber (bruskfisk) for at finde ud af, hvordan 

de to vidt forskellige dyr er tilpasset hver deres 

levevis. 

Dissektionerne omfatter et studie af den ydre 

og indre morfologi, og vi ser nærmere på de 

indre organers fysiologi – især de organer, der 

adskiller de to arter. Derudover berører vi kort 

organismernes evolutionære udvikling.

Varighed:  3 timer

Periode:  Hele året

ILTSVIND – DØDEN PÅ HAVBUNDEN

Hvert år rammes danske havområder af iltsvind 

– hyppigst om sommeren og i de kystnære om-

råder. Når et område er hårdt ramt af iltsvind dør 

dyrene. Vi undersøger fænomenet ved at lave 

eksperimenter i skolelaboratoriet, og eleverne 

får et kort foredrag.

Forløbet kan udvides med en ekskursion, hvor 

eleverne får mulighed for selv at måle forskellige 

relevante parametre. Der bruges præcise digi-

tale instrumenter, som kan registrere salt- og 

iltindhold i vandet – og måske kan vi demonstre-

re et springlag? 

Endelig omfatter undervisningen undersøgelser 

fra Galathea3-ekspeditionen, hvor to repræsen-

tanter fra Kattegatcentret var med til at undersø-

ge iltfattige zoner i verdenshavene. 

Varighed:  2-3 timer

Periode:  Hele året

Book gratis
undervisning

her





            ER DET TIL 
      AT SE DET
              HVIS MAN 
       IKKE LIGE  
             VE’ DET



            ER DET TIL 
      AT SE DET
              HVIS MAN 
       IKKE LIGE  
             VE’ DET

                  HVERT ÅR
             BLIVER CA.
   12.000 ELEVER BIDT
                  AF HAVET




