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Lær om Anholt 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du skal lære om: 
                           

 
 

 
 

 
 

 
  

Mattip tema 

Fakta om øen Anholt 

Faglig læsning med indhold om Anholt 

Forskellige regningsarter, der er anvendt i hverdagsrelevante opgaver 

 Afstande og hastigheder 

Kan ikke                                     Kan næsten                                     Kan 
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Anholt 
Anholt er en lille dansk ø, der ligger i Kattegat. Øen har 25 km kyststrækning, og den siges at have nogle 
af de bedste strande i Danmark. Anholt har en flot natur med et rigt dyre- og planteliv. Det meste af øen 
er fredet, og den deles op i tre områder kaldet Vesterlandet, Flakket og Ørkenen, der hver har deres 
landskabstype. 
Om sommeren kommer der mange turister til den lille ø. Der er mange, der kommer i deres sejlbåde, 
nogen flyver i små svævefly, eller også tager de færgen fra Grenå. 
 
Øen ligger midt mellem Danmark og Sverige, da der er 44 km til den danske kyst og 47 km til den 
svenske kyst. 
 

 
Når du skal til Anholt, kan du sejle med Anholtfærgen fra Grenå til Anholt. Turen, der er 44 km, tager 2 
timer og 45 minutter at sejle. 
 

a) Omregn sejltiden til decimaltal. 
b) Vis hvordan du kan beregne færgens hastighed, 

og beregn den efterfølgende. Vis med to decimal-
er. (Du må gerne bruge en lommeregner.) 

c) Hvor lang tid tager det for færgen at sejle frem og 
tilbage på én dag? 

 
Der er mange turister, der benytter færgen i højsæsonen. 
Højsæsonen er fra d. 26/6-8/8. 
Priserne i højsæsonen ser således ud: 
 

Rejsende Tur/retur (kr.) 
Voksen 370 
Barn 4-12 år 180 
Barn under 4 år gratis 
Hund 160 
Cykel/efterløber/el-løbehjul 170 
Ladcykel 270 
Cykelvogn/trækvogn 270 

 
d) Hvad koster det for en familie på to voksne og to børn på 6 år og 10 år at rejse til Anholt med 

færgen? 
e) Hvad koster det i alt, hvis de hver har én cykel med? 
f) Et ægtepar tager med færgen til Anholt. De har deres to hunde med og hver sin cykel. Hvad koster 

turen for dem? 
g) En familie med mor, far og to små børn på 1 år og 3 år har taget en ladcykel og en almindelig 

cykel med på færgen. Hvad koster turen for dem? 
h) Beregn, hvad det vil koste for din familie (og dyr) at rejse med færgen. Vis hvordan du regner. 
 
 

 

Opgave 1 –Turen til Anholt 
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På Anholt er der ikke ret mange biler, og de færreste turister tager deres biler med over. Derfor er det 
mest almindelige, at beboer og turister cykler rundt på øen. Hvis ikke turisterne selv har deres cykler 
med, så kan de leje cykler på øen. 
 

Prisliste i kr. 
 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 

Voksencykel 85 165 240 310 375 425 475 
Juniorcykel 75 145 210 275 325 370 400 
Børnecykel 50 95 135 175 200 225 250 
MTB/ladcykel 120 230 330 420 500 570 640 
Tandem 200 380 540 680 800 900 1000 
Cykelanhænger 50 95 135 175 200 225 250 

 
Kig på prislisten og beregn: 
 

a) Hvad koster det at leje to voksencykler i en uge? 
b) Hvad koster det at leje to voksencykler og to 

børnecykler i 6 dage? 
c) Hvad koster det at leje en ladcykel, en voksen-

cykel, en juniorcykel og en børnecykel i 5 dage? 
 
Kig på Opgave 1 (spørgsmål d+e). Du skal sammenligne priserne mellem, at familien selv at har cykler 
med på færgen, med at der lejes cykler i de følgende opgaver. 
 

d) Hvad vil det koste familien, hvis de ikke selv har deres egne cykler med, men i stedet skal leje 
cyklerne i 7 dage. Børnene skal leje børnecykler. 

e) Hvad koster det at få cyklerne med over på færgen? 
f) Hvad er forskellen i prisen? 
g) Hvad vil det koste, hvis familien kun skal leje cykler i 3 dage? 
h) Er det dyrere eller billigere, end hvis de har deres egne cykler med? 
i) Hvad vil det koste for din familie, hvad I skal leje cykler i 5 dage på Anholt? Du vælger selv, 

hvilken type cykler I vil leje. 
 

 
Ca. 3-4 km fra havnen ligger Anholt By. I byen er der en Brugs, en skole, en kirke og en kro. Samtidig 
kan du tage på tur rundt på øen og se den flotte natur. 
Ca. 500 m op mod byen fra havnen ligger campingpladsen, hvor de fleste af de turister, der ikke har lejet 
et sommerhus, overnatter. 
 
 
 
 
 
 
 

Opgave 2 – Cykeludlejning 

Opgave 3 – På tur på øen 
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a) Hvor langt er der fra campingpladsen til Brugsen, hvis Brugsen ligger 4 km fra havnen, og du 
passerer campingpladsen på din vej? 

b) Hvor langt er der i alt frem og tilbage? 
 
Arealet af hele Anholt er 22 𝑘𝑘𝑘𝑘2 . Kun 4,4 𝑘𝑘𝑘𝑘2  af øen er beboet, resten af øen er det, der kaldes 
”Ørkenen”. 
 

c) Hvor mange 𝑘𝑘𝑘𝑘2 af øen er ørken? 
 
Helt ude på spidsen af Anholt, gennem ”Ørkenen” ligger der et fyr. 
Der er er ca. 7,5 km fra Brugsen til Fyret. 
 

d) Hvor mange km skal du gå, hvis du skal gå fra Brugsen ud til 
Fyret og tilbage til Brugsen igen? 

 

 
På Anholt er der en lille flyveplads, hvor det er muligt at flyve til, hvis man selv er ejer af et lille fly. Det 
er også muligt at tage en lufttaxa. Du kan for eksempel flyve fra Roskilde til Anholt. 
Der er 123 km, og flyveturen tager 42 min. 
 

a) Omregn 42 minutter til timer. 
b) Med hvilken hastighed flyver 

ruteflyveren ca.? (Du må gerne bruge 
lommeregner.) 

c) Sammenlign færgens hastighed med 
flyverens. 

d) Hvor mange gange hurtigere er flyveren 
ca. i forhold til færgen? 
 

 
Anholt har nogle af Danmarks bedste strande, hvor det er lækkert at solbade, lege og bade. Der er 25 
km kyststrækning rundt om øen.  
 

a) Hvis du gennemsnitligt går med en hastighed på 5 km/t, hvor lang tid vil det så tage at gå øen 
rundt? 

b) Hvis solen står op kl. 4:30 og går ned kl. 22:00 på en sommerdag, hvor mange timers sol kan du 
så nyde? 

Udfyld nu målene på forsiden. 

Opgave 4 - Flyvepladsen 

Opgave 5 - En tur på stranden 


