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Livø 
Livø er en lille ø, der ligger i Limfjorden. Livø 

ligger mellem Nykøbing Mors, Fjerritslev, 

Løgstør og Thisted. 

Den lille naturperle har været fredet siden 

1977 for at passe på den skønne, varierede 

natur, der præger Livø.  

 

Selvom øen er meget lille, finder du stadig de 

fleste danske naturtyper, da du på Livø både 

kan opleve hede, egeskov, forskellige typer 

blandingsskov, strandenge og smukke kyst-

strækninger. 

 

På øen findes også et meget varieret dyreliv med både fugle, ræve, harer, råvildt og dåvildt. 

 

Livø er som sagt meget lille. Med sine kun 3,2 km2, er øen ikke større, end at den kan gås rundt 

på få timer. Sådan en gåtur vil ende på ca. 10 km. 

 

1 km2 er det samme som et areal, der er 1000 m  1000 m eller 100000 cm  100000 cm på hver 

led. 

 

a) Forestil dig, at du skulle bygge Livø i centicubes.  

Hvor mange centicubes ville du skulle bruge for at bygge øen? 

 

Resultatet bliver nok uoverskueligt stort. 

 

b) Prøv at beregne et målestoksforhold, så det vil være mere overskueligt at bygge en model 

af Livø i centicubes.  

 

c) Hvor mange centicubes vil være passende at benytte, så det svarer til 1 m i virkeligheden? 

 

d) Hvis du har gået ca. 10 km og er nået øen rundt på 2,5 timer, hvilken hastighed har du så 

gået med (km/t)? 

 

 

 

 

 

Opgave 1 – Størrelsesforhold 
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Fra havnen og ned til byen er der en asfalteret vej.  

Den er ca. 700 m. lang, og det tager ca. 10 minutter at gå turen. 

 

e) Hvilken hastighed har du gået med, hvis du har gået 

turen på 10 minutter (km/t)? 

 

f) Hvis du løb turen på 5 minutter, hvad var din hastighed 

så (km/t)? 

 

Du skal overnatte på Livø, og du skal slæbe al din bagage fra 

færgen og ned til byen. Du går derfor en del langsommere, da 

du både har et telt og en rygsæk med. 

 

g) Hvad er din hastighed, når turen tager 15 minutter 

(km/t)? 

 

 

 
For at komme til Livø skal du sejle med en mindre færge, der hedder ”Mini II”.  

”Mini II” sejler fra Rønbjerg Havn, og sejlturen på ca. 5 km tager 20 minutter.  

 

a) Hvor mange minutter går der på en time? 

 

b) Men hvilken hastighed sejler færgen mellem Rønbjerg Havn og Livø (km/t)? 

 

På kortet til højre ses sejlruten fra 

Rønbjerg Havn til Livø.  

 

c) Prøv at måle med din lineal, hvor 

lang den tynde røde linje ca. er. 

 

d) Hvis sejlruten er ca. 5 km, hvor 

meget svarer 1 cm på kortet så til i 

virkeligheden? 

 

           

Opgave 2 – Færgeoverfarten 
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Det er en hyggelig lille sejltur fra Rønbjerg Havn til Livø. Færgen ”Mini II” sejler frem og tilbage 

flere gange om dagen og har hver gang plads til 118 passagerer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På færgen er der ikke plads til biler, og der er kun en lille del af øen, hvor der er asfalterede veje. 

Den daglige trafik på øen foregår derfor med cykel eller gående. Det er kun enkelte af de fast-

boende, der har en bil på øen. 

 

I de følgende opgaver skal du regne ud, hvor meget forskellige rejser til Livø vil koste. 

 

a) Familien Jensen vil en tur til Livø og nyde naturen. Familien består af to voksne og tre 

børn på 5, 9 og 11 år. Hvad skal de betale for en sejltur med færgen t/r? 

 

b) Familien Nielsen, der består af to voksne og to børn på 8 og 13 år er med samme dag, og 

de har alle sammen cykler med. Hvor meget skal de betale for turen t/r? 

 

c) Med samme færgeoverfart er også familien Steffensen, der består af to bedsteforældre, to 

forældre og to børn på 8 og 10 år. Hvor meget betaler de tilsammen t/r? 

 

d) Familien Jensen var meget begejstret for turen til Livø, så de beslutter, at de vil tage af 

sted igen året efter. Hvor meget koster turen for familien denne gang? 

 

e) Hvis færgen er helt fyldt, 

hvor mange penge kan 

færgen så tjene på en 

overfart, hvis der kun er 

passagerer med over 12 

år? 

 

Opgave 3 – Billetpriser 

Billetpriser 

Rønbjerg Havn-Livø tur/retur 

Voksen Barn 
u/12 år 

Cykel Trailer 

95 kr. 55 kr. 50 kr. 270 kr. 
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f) 4. årgang tager på lejrtur til Livø. Afsted er 78 

børn og 6 voksne. De medbringer én trailer til alt 

deres udstyr. Hvor mange penge skal de betale 

for overfarten med færgen tilsammen? 

 

g) Prøv selv at sammensætte en rejse og beregn 

prisen, hvor der både skal være børn, voksne og 

eventuelt cykler og trailer med. 

 

På Livø er der en lille by med ganske få huse. Der er en købmand, som også fungerer som café, 

og derudover er der en kro og en legeplads. Der er flere overnatningsmuligheder; fx feriehuse 

og en teltplads. 

 

4. årgang skal på deres lejrtur overnatte på teltpladsen.  

De har selv telte og bagage med. 

 

a) Hvad vil de koste for 4. årgang og deres lærere at overnatte 

en nat på Livø? 

 

Eleverne ankommer til Livø ved 11-tiden. Når de 

har slået deres telte op, skal de spise deres med-

bragte madpakker. Om aftenen har de bestilt 

aftensmad fra caféen. Ligeledes får de morgen- og 

middagsmad fra caféen den efterfølgende dag, 

inden turen igen går hjemad. 

 

 

 

b) Hvad koster forplejningen for hele årgangen og deres 

lærere, når de spiser alle tre måltider? 

 

c) Hvor meget sparer de pr. elev ved at købe det som en 

samlet menu? 

 

d) Hvad vil det koste pr. person, hvis de fravalgte at købe middagsmaden? 

 

e) Vurder om det er et godt tilbud, de får ved at købe alle tre retter samlet pr. person. 

 

f) Hvor meget vil det koster for hele årgangen og deres lærere, hvis de kun skal have 

morgenmad? 

 

Opgave 4 – Teltplads og forplejning  

Priser for teltpladser: 

Voksne  80 kr. 

Børn  52 kr. 

 
Priser for forplejning af skoler: 

Morgen, middag og aften i alt: 129 kr. 

Morgen: 30 kr. 

Middag: 50 kr. 

Aften: 89 kr. 
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På Livø er der kun 10 fastboende personer, men alligevel er der etableret et landbrug. Her er der 

ansat en fuldtidslandmand, der står for driften. 

 

På Livø går de op i bæredygtighed og tænker miljøet. Landbruget er et økologisk landbrug, så 

der må ikke bruges sprøjtemidler. 

Fra år til år varieres der i, hvilke afgrøder der sås på de forskellige marker, fordi denne form for 

landbrug hjælper med at bekæmpe skadedyr, ukrudt og svampeangreb. Når der skiftes mellem 

afgrøder, udnyttes de næringsstoffer, der er i jorden, bedre. 

 

Agerbruget, som den dyrkede jord kaldes, udgør 
1

4
 af Livøs samlede areal.  

 

a) Hvis øens areal er 3,2 km2, hvor mange km2 udgør de dyrkede arealer så? 

 

b) Hvor stort er arealet, der ikke er brugt til agerbrug? 

 

Kløvergræs er en af de vigtige afgrøder, der sås, da det er med til at give næringsstoffet kvælstof 

til jorden, som afgrøderne, der sås de efterfølgende år, skal bruge. Kløvergræsset er derfor meget 

vigtigt for det økologiske landbrug, og derfor er der ofte plantet 
1

3
 kløvergræs ud af alle afgrød-

erne. 

 

c) Hvis du bruger dine tal fra opgave a til at beregne hvor stort et areal, der ca. er plantet 

kløvergræs på, hvor mange km2 svarer det så til? 

 

     
 

 

 

 

 

Udfyld nu målene på forsiden. 

 

Opgave 5 – Landbruget 


