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Om Danmark
Danmark består av halvön Jylland
och flera stora och små öar.
De stora öarna heter Själland, Fyn, Falster,
Lolland och Bornholm.
Danmark är ett ganska platt land
med mycket åkermark.
Det högsta berget i landet
heter Yding Skovhöj.
Det är bara 173 meter högt.
Förr hade Danmark mycket lövskog.
Lövskogen höggs ner för att få åkermark.
Nu har man planterat ny skog igen.
Idag växer det mest gran men också bok
och andra lövträd.
Längs kusterna i Danmark
finns långa sandstränder.
På vissa ställen stupar branta klippor
ner i vattnet.

Danmark har mycket åkermark.

Danmark har mycket hav omkring sig.
Var du än är i Danmark
är det aldrig längre än 5 mil till kusten.
Havet mellan Danmark och Sverige heter Kattegatt.
Havet utanför Danmarks västkust heter Nordsjön.
Sundet mellan Danmark och Sverige heter Öresund.
Ett sund är ett smalt område med vatten
mellan två landområden.
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Arbetsuppgifter
1. Vilket land gränsar Danmark till?

2. Vad heter de största öarna i Danmark?

3. Vad heter sundet mellan Sverige och Danmark?

4. Vad är det viktigaste arbetet på Färöarna?

5. Varför tror du att oljebolag och gruvbolag
är intresserade av Grönland?

Ta reda på!
Vad är en halvö?
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Att värma hus

Varmt vatten skickas från värmeverket till husen.

Även om vintrarna är ganska milda i Danmark
behöver man kunna värma upp husen.
I Danmark har man länge
använt kol och naturgas
för att göra husen varma.
När man eldar kol bildas utsläpp
som är skadliga för miljön.
För att minska utsläppen
värmer man nu alltfler hus med fjärrvärme.
Fjärrvärmen kommer från ett värmeverk.
I värmeverket värmer man vattnet
genom att bränna sopor eller biobränsle.
Det varma vattnet skickas sedan till husen
i rör som finns nedgrävda i marken.
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Fjärrvärmeverk

Resa i Danmark

I Danmark har man byggt många broar mellan öarna.

Danmark är ett litet land.
Därför är det inte så vanligt att resa med flyg.
Istället väljer många att köra bil eller åka tåg.
Danmark var det första landet i Norden
som fick järnväg.
Det var ett tåg som gick mellan Köpenhamn och Roskilde.
I Danmark finns många öar.
Det är enkelt att ta sig mellan öarna
eftersom man har byggt broar på flera ställen.
Bilar och bussar åker över broarna.
På en del broar finns även järnväg där tåg kan köra.
Det går också många färjor mellan öarna.
På de flesta färjorna kan man ta med sig bilen.
Bilar, flygplan och båtar släpper ut mycket farliga avgaser
och föroreningar.
Att resa med tåg är mindre skadligt för miljön.
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