
Hitta älgkon och hennes 
kalv. Älgens kalvar föds 
på våren.

Hur gammal är kalven 
i montern? 

1 6 månader

x 10 månader

2  2 månader

1. Skogens största djur

Gå till björnen som gräver i 
en gammal myrstack.  

2. Björnen gräver

Varför tror du att björnen 
gräver i den gamla 
myrstacken?

1  Den letar efter mat

2  Den gräver ut ett ide

x  Den vill veta vad som     
    finns i myrstacken

Här ser du “livet under snön”. 
Snötäcket innehåller mycket 
luft som gör att det är lite 
varmare under snötäcket än 
ovanför. Sorken har det rätt bra 
där under snön. Eller? 
OBS! Hålet i snön ovanför 
sorken finns inte ute i naturen.

3. Hälsa på den 
     hoppande räven

Hur kan räven veta att det 
finns en sork under 
snötäcket?

1 Den ser sorken

x Den hör sorken

2  Den känner lukten av  
 sorken

Här ser du en familjegrupp 
med vargar som alla har 
olika roller i familjen. 
Vargar kommunicerar 
(pratar) med hjälp av ljud, 
dofter och kroppsspråk.
 

Hur ser man på en varg att 
den är arg?

1. Svansen står rakt ut och  
   pälsen står upp

4. Gå till vargarna

 

2. Svansen står rakt upp och         
    pälsen är infälld

x. Svansen är mellan benen         
    och pälsen är infälld



Titta särskilt på bävrarnas 
fötter, ser du att fram- och 
bakfötterna ser olika ut?

5. Titta in hos bävrarna

Hur ser bäverns bakfötter ut? 

1. Fem tår utan simhud

2. Som paddlar utan tår

x. Fem tår med simhud 
    emellan

Hitta “Vingbredd som en 
örn?”, väggen där du kan 
jämföra dig med hur stora 
djuren är. I lådorna ligger 
vikter som visar hur mycket 
en havsörn och en räv väger. 
Känn på vikterna.

6. Hur mycket väger 
      djuren?

Vem väger mest? 

1  Räven

x Havsörnen

2  De väger lika mycket

En av uttrarna är på jakt 
efter mat.

Vad jagar uttern i montern?

1  En kräfta

x  En abborre (fisk)

2  En groda

7. Gå till uttrarna

Gå till “Strandängarna”. Det 
är en miljö där det finns mat 
för många olika fåglar. En del 
ser du tydligt, medan andra är 
väl kamouflerade (är skydds-
färgade). Titta noga!

8. Räkna fåglar!

Hur många fåglar finns i 
montern?

1 20

x 18

2  16
Namn

Ålder

Telefon

E-post

Lämna dina svar i cylindern i entréhallen. 
Du har chans att vinna ett fint skogspris!


