
  

  

 

Grejkasse 001 
Fiskekassen 

 

INDHOLD 

1 logbog 
15 dissektionsbakker 
15 sakse 
15 dissektionsnåle 
15 dissektionsplancher 
15 petriskåle 
15 prøveflasker med låg 
1 büchnertragt 
1 sugekolbe 
1 pumpe 

AKTIVITETER I KAN LAVE MED KASSEN      

Aktivitetskort kan findes på www.naturparklillebaelt.dk 

Dissektion af fisk – udstyr til 15 grupper 
Mikroplast i fisk– udstyr til 15 grupper 

REGLER I FORBINDELSE MED LÅN AF KASSEN       

Kassen leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget i. 
Dvs. at alt er rengjort og tørt. 
Hvis noget går i stykker, erstattes det af låneren. Kontakt evt. 
naturvejlederene – vi kan hjælpe med at skaffe tingene hjem. 
Skriv i logbogen, hvis I oplever at der mangler noget, der er 
noget, der ikke fungerer eller hvis I har forslag til forbedringer. 

http://www.naturparklillebaelt.dk/


Grejkasse 002 
Marsvinekassen 

 

INDHOLD 

1 logbog 
5 baljer 
5 termometre 
5 fingerspids-pulsmålere 
5 stopure 
5 hånddynamometre 
5 plastikbakker 
5 metalbakker 
5 skumplader 
1 loddesæt 

AKTIVITETER I KAN LAVE MED KASSEN      

Aktivitetskort kan findes på www.naturparklillebaelt.dk 
 Forsøg med dykkerrefleks 
Forsøg med termoregulering og isolation 
Forsøg med ekkolokalisering 
Byg en hydrofon (kræver dog at I selv har en del også) 

REGLER I FORBINDELSE MED LÅN AF KASSEN       

Kassen leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget i. 
Dvs. at alt er rengjort og tørt. 
Hvis noget går i stykker, erstattes det af låneren. Kontakt evt. 
naturvejlederene – vi kan hjælpe med at skaffe tingene hjem. 
Skriv i logbogen, hvis I oplever at der mangler noget, der er 
noget, der ikke fungerer eller hvis I har forslag til forbedringer. 

http://www.naturparklillebaelt.dk/


Grejkasse 003 
Muslingekassen 

 

INDHOLD 

1 logbog 
10 Dissektionsbakker 
10 urteknive 
20 akvarier uden låg 
10 akvariepumper med slanger og pimpesten 
10 dissektionsplancher 

AKTIVITETER I KAN LAVE MED KASSEN      

Aktivitetskort kan findes på www.naturparklillebaelt.dk 
Undersøg en musling udvendig - udstyr til 10 grupper 
Undersøg en musling indvendig - udstyr til 10 grupper 
Filtrationsforsøg med blåmuslinger 

REGLER I FORBINDELSE MED LÅN AF KASSEN       

Kassen leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget i. 
Dvs. at alt er rengjort og tørt. 
Hvis noget går i stykker, erstattes det af låneren. Kontakt evt. 
naturvejlederene – vi kan hjælpe med at skaffe tingene hjem. 
Skriv i logbogen, hvis I oplever at der mangler noget, der er 
noget, der ikke fungerer eller hvis I har forslag til forbedringer. 

http://www.naturparklillebaelt.dk/


Grejkasse 004 
Planktonkassen 

INDHOLD 

1 logbog 
2 planktonnet 
2 planktonbøger 
4 prøveflasker 
4 petriskåle 
10 pipetter 
Mikroskop og tilbehør kan lånes ved siden af - kontakt naturvejlederen 

AKTIVITETER I KAN LAVE MED KASSEN 

Aktivitetskort kan findes på www.naturparklillebaelt.dk 
Lav en biotopundersøgelse - planktondelen 
Mikroplast i havvand 

REGLER I FORBINDELSE MED LÅN AF KASSEN 

Kassen leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget i. 
Dvs. at alt er rengjort og tørt. 
Hvis noget går i stykker, erstattes det af låneren. Kontakt evt. 
naturvejlederene – vi kan hjælpe med at skaffe tingene hjem. 
Skriv i logbogen, hvis I oplever at der mangler noget, der er 
noget, der ikke fungerer eller hvis I har forslag til forbedringer. 

http://www.naturparklillebaelt.dk/


Grejkasse 005 
Tangkassen 

 

INDHOLD 

1 logbog 
5 små river 
1 olsen rive 
5 baljer 
5 bestemmelsesduge 
4 1.000 mL målekolber 
2 500 mL målekolber 
2 250 mL målekolber 
4 gummipropper med 2 huller 
4 gummipropper med 1 hul 
6 glasrør 
6 reagensglas 
2 reagensglasstativer 
6 propper til reagensglas 

AKTIVITETER I KAN LAVE MED KASSEN      

Aktivitetskort kan findes på www.naturparklillebaelt.dk 
Felttur med fokus på tang - udstyr til 5 grupper 
Dyrkning af tang - udstyr til 1 gruppe (I skal også selv skaffe nogle få remedier) 
Fotosynteseforsøg - udstyr til 1 gruppe 
Produktion af biogas - udstyr til 1 gruppe 

REGLER I FORBINDELSE MED LÅN AF KASSEN       
Kassen leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget i. 
Dvs. at alt er rengjort og tørt. 
Hvis noget går i stykker, erstattes det af låneren. Kontakt evt. 
naturvejlederene – vi kan hjælpe med at skaffe tingene hjem. 
Skriv i logbogen, hvis I oplever at der mangler noget, der er 
noget, der ikke fungerer eller hvis I har forslag til forbedringer. 

http://www.naturparklillebaelt.dk/


Grejkasse 006 
Vandanalysekassen 

INDHOLD 

1 logbog 
2 vandhentere 
4 prøveglas 
2 Labquest dataloggere 
2 iltmålere til labquest 
2 salinitetsmålere til labquest 
2 temperaturmålere til labquest 
2 secciskiver 

AKTIVITETER I KAN LAVE MED KASSEN 

Aktivitetskort kan findes på www.naturparklillebaelt.dk 
Mål fysisk/kemiske parametre i Lillebælt - udstyr til 2 grupper 

REGLER I FORBINDELSE MED LÅN AF KASSEN 

Kassen leveres tilbage i samme stand, som den blev modtaget i. 
Dvs. at alt er rengjort og tørt. 
Hvis noget går i stykker, erstattes det af låneren. Kontakt evt. 
naturvejlederene – vi kan hjælpe med at skaffe tingene hjem. 
Skriv i logbogen, hvis I oplever at der mangler noget, der er 
noget, der ikke fungerer eller hvis I har forslag til forbedringer. 

http://www.naturparklillebaelt.dk/
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