
Strand Quiz 
 
Søpindsvin er: 

A. Et svin der er falden i en sø 
B. Et forstenet dyr 
C. En person der smider ting i en sø 

Savtang: 
A. En plante der kan spises 
B. Et stk. værktøj  
C. Er giftig plante 

Strandskade: 
A. Et hul i strandkanten 
B. En fugl 
C. En skade man kan få på stranden 

Rombeporfyr: 
A. En busk 
B.  En sten 
C. En person fra udlandet 

Må man bade når man lige har spist: 
A. Nej man skal sove først 
B. Vente en time 
C. Ja det må man gerne 

Pæleorm: 
A. Orm der ligner en pæl 
B. En musling der borer i træværk i havnene 
C. En Person der sider på en pæl 

Ruer: 
A. Et gammelt fiskeredskab 
B. Et lille krebsedyr 
C. En fugl 

Vættelys: 
A. Et lys fra den nordiske mytologi 
B. En del fra en forstenet blæksprutte 
C. Et lys, man ser i sydlig retning, ligesom nordlys 

Morild: 
A. Et bål ens mor har lavet på stranden 
B. En alge der lyser 
C. Et lys fra et fyr i det fjerne 

Havtaske: 
A. En fisk der kan spises 
B. En taske der bruges når man er ved havet 
C. En ubehagelig person på stranden   
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