Liste over links til Bios B

Skoven


Skov‐ og naturstyrelsen

Skov‐ og naturstyrelsens hjemmeside med skovkort, ture, fortællinger om dyr m.m.
www.skovognatur.dk



Skoven i skolen

Fuld af ting om skoven fx et skov‐bibliotek og en skov‐avis.
www.skoven‐i‐skolen.dk



Dansk Skovforening

Hjemmeside med information om skove, træ og artikler til debat.
www.skovforening.dk



Friluftsrådet

Læs om nationalparker, grønne skoler og ordningen med grønt flag – grøn skole
www.friluftsraadet.dk



Træ er miljø

Test om skoven, links og et godt leksikon om træ
www.trae.dk



Nepenthes

Nepenthes er en skov‐forening, og på deres hjemmeside kan man finde ideer til skoleopgaver, leksikon, links
m.m.
www.nepenthes.dk



spor.dk

Spor i landskabet og sporenes dag. Der er aktiviteter mange steder opdelt efter regioner.
www.spor.dk



Skovens Dag

En gang om året er det skovens dag. Læs mere her.
www.skovensdag.dk
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Plant et træ

Foreningen planter 30.000 træer om året. Måske skolen kan hjælpe.
www.plant‐et‐trae.dk



Ud i naturen

Ud i naturen. Masser af ture og aktiviteter.
http://udinaturen.skovognatur.dk/udinaturen/



Verdensnaturfonden

Verdensnaturfondens hjemmeside med godt stof om skove og andre naturtyper.
www.wwf.dk



Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks største naturforening. Mange ture, aktiviteter og opgaver.
www.dn.dk



fugleognatur.dk

Masser om fugle – også fugle fra skovene
www.fugleognatur.dk
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Kyst og Hav


Øresundsvandsamarbejdet

Mange informationer om dyre‐ og planteliv samt betingelserne for livet i Øresund.
www.oresundsvand.dk/Dansk/html/the_sound.html



Fjord & Bælt

Her kan der findes meget baggrundsinformation om sæler, marsvin, og forskningsprojektet om at mindske
bifangsten af marsvin.
www.fjord‐baelt.dk



Nordsømuseet

En del af hjemmesiden for Nordsømuseet. Her kan der læses om mange af de fiskearter, der findes i de danske
farvande.
www.nordsoemuseet.dk/fiskeguide.php



Danske Dyr

Et netbaseret leksikon over danske dyr. Her er baggrundsinformationer, tegninger og ved mange af opslagene
også lyd og video. Fuld adgang kræver abonnement. Spørg din lærer eller på skolens bibliotek, om I har adgang til
www.danskedyr.dk
www.danskedyr.dk



Sæler og hvaler i Danmark

Rigtig mange informationer om hvaler og sæler. Siden er også stedet, hvor der indberettes, hvis man ser hvaler i
danske farvande.
www.hvaler.dk



Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeris, side om fiskeri. Her kan der findes oplysninger og baggrundsviden
om fiskeriets aktuelle situation.
www.dffe.dk/Default.asp?ID=5000
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Skagen Havneguide

Meget baggrundsviden om fiskeriets udvikling, samt hvilke hjælpemidler fiskeriet benytter sig af. Læs især
afsnittene om Fiskeri fra Skagen, Hjælpemidler, Fangstmetoder og Fisk i havet ved Skagen.
www.skagenguide.dk/fiskeri
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Koralrev


Seaworld

Mange informationer om koralrev. På engelsk.
www.seaworld.org/infobooks/Coral/home.html



ReefBase

Måske det mest omfattende sted med informationer om en lang række emner, der vedrører koralrev. På engelsk.
www.reefbase.org



Coral Reef Ecology Home Page

Omfattende informationer om forskellige emner vedrørende koralrev. På engelsk.
http://manta.uvi.edu/coral.reefer/
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Mad og Sundhed


Mad‐ og motionsrådet

Mad‐ og motionsrådets hjemmeside (Mad‐ og motionsrådet har erstattet Ernæringsrådet). På hjemmesiden
bestilles rapporter samt læses om mad og sundhed.
www.meraadet.dk



6 om dagen

Opskrifter, billeder, links og aktiviteter om mad og sundhed.
www.6omdagen.dk



Alt om Kost

Om mad i skolen med opskrifter, gæstekokke, hotline om kost m.m.
www.altomkost.dk



Institut for human ernæring

Her er muligheden for at kontakte de forskere i Danmark, der skaber resultaterne på ernæringsområdet.
www.ihe.life.ku.dk



Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens hjemmeside med mulighed for at læse rapporter om kost samt at bestille gæsteforelæsere.
www.sst.dk



netdoktor.dk

Her kan stilles spørgsmål og læses om en lang række problemer og løsninger angående kost og sundhed.
www.netdoktor.dk



Dansk Selskab for Fysisk Aktivitet og Sundhed

apporter og temaartikler om børn, motion og sundhed.
www.dasfas.dk
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Nydelsesmidler og rusmidler


netstof.dk

Baggrundsviden om rusmidler. God interaktiv del, hvor man kan se, hvordan de forskellige rusmidler påvirker
hjernen.
www.netstof.dk



netdoktor.dk

Mange informationer om de forskellige rusmidler. Brug søgefunktionen til at finde oplysningerne.
www.netdoktor.dk



kaffeinfo.dk

Omfattende side med baggrundsviden om kaffe.
www.kaffeinfo.dk



teinfo.dk

Omfattende side med baggrundsviden om te.
www.teinfo.dk


Max Havelaar

Indeholder bl.a. baggrundsviden om kakao, kakaodyrkning og principperne bag fairtrade.
www.maxhavelaar.dk/Default.asp?ID=1



Rusmidlernes biologi

Online udgave af Henrik Rindoms bog "Rusmidlernes biologi". Bogen indeholder en fuldstændig beskrivelse af de
forskellige rusmidler, samt deres virkning i kroppen. Til tider svær fagtekst, men god som opslagsværk.
www.sst.dk/publ/publ2000/rus_bio/index.htm
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Bæredygtig udvikling


Bæredygtig udvikling

Danmarks portal om bæredygtighed
www.bu.dk



Miljøministeriet

Miljøministeriets side om bæredygtig udvikling.
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Miljoeindsats_paa_tvaers/Baeredygtig+udvikling/
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Genetik


Fagenes infoguide

Hjemmeside, som særlig er rettet mod ungdomsuddannelsernes elever. Den er oprettet af
Undervisningsministeriet og redigeres af UNI‐C. Her er bl.a. links til hjemmesider, som fortæller om genetik og
bioteknologi. Der er angivet, hvilke alderstrin linkene egner sig til, og hvilket sprog, de er på.
www.infoguide.dk



biotik.dk

Hjemmeside, der fortæller bl.a. om klassisk genetik, om bioteknologi og om etiske aspekter i den forbindelse.
Hjemmesiden har især nogle gode animationer, som bl.a. viser, hvordan DNA er bygget op, og hvad der sker ved
forskellige forsøg. Afsnit 1 er af passende sværhedsgrad til eleverne, afsnit 3 og 4 er faglig baggrund til lærere.
Hjemmesiden er oprettet af Forbrugerstyrelsen med støtte fra flere ministerier.
BioTIK‐initiativerne, herunder BioTIK‐portalen, blev gennemført med en midlertidig finanslovsbevilling, der ophørte ved
udgangen af 2004.

Siden eksisterer dog stadigvæk den bliver bare ikke opdateret
www.biotik.dk



Landbohøjskolen

Hjemmeside fra Landbohøjskolen. Rummer litteraturliste over bøger og artikler om genetik og genteknologi, som
den udnyttes i landbruget. Mange af artiklerne kan man klikke på og få frem på skærmen.
www.life.ku.dk/
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Pelsdyravl



Fagenes infoguide

Hjemmeside oprettet af Undervisningsministeriet. Her er bl.a. links til hjemmesider, som fortæller om genetik og
bioteknologi. Der er angivet, hvilke alderstrin linkene egner sig til, og hvilket sprog, de er på.
www.infoguide.dk



Landbohøjskolen

Hjemmeside fra Landbohøjskolen. Rummer litteraturliste over bøger og artikler om genetik og genteknologi, som
den udnyttes i landbruget. Mange af artiklerne kan man klikke frem på skærmen. Siden er målrettet til elever på
gymnasieniveau, men en del kan også bruges af elever i folkeskolens ældste klasser og af læreren.
www.life.ku.dk/



Den danske pelsdyravler‐forening

Dette er den danske pelsdyravler‐forenings hjemmeside. Her kan man finde viden både om produktion af skind i
Danmark, om brug og salg af produkter af pels. Man kan finde adresser og telefonnumre på den centrale
forening og på lokale avlere.
www.cfc.dk



Dyrenes beskyttelse

Dette er foreningens hjemmeside, og den fortæller bl.a. om det arbejde, der gøres i foreningen for at forbedre
dyrenes vilkår. Man satser på en udvikling i samarbejde med pelsdyravlerne.
www.dyrenes‐beskyttelse.dk
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Virus og bakterier


netdoktor.dk

Generelt om virus og bakterier samt smitte og infektioner.
www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/virusbakterier.htm



Madklassen

Oversigt over bakterier og mad, for eksempel hvordan fødevarer påvirkes af bakterier.
www.madklassen.dk/om_dig_og_din_mad/Bakterier_i_maden/



Danmarks Miljøundersøgelser

Ved hjælp af søgeordene "virus" eller "bakterier" kan man finde mange informationer hos Danmarks
Miljøundersøgelser.
www.dmu.dk



forskning.no

Samlende oversigt over bakterier og deres livsforhold. På norsk.
www.forskning.no/Artikler/2002/juli/1026467574.17



Enchanted learning

En kortfattet, men let læst og god, oversigt over bakterier. På engelsk.
www.enchantedlearning.com/subjects/bacterium/index.shtml
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Darwins rejse og opdagelser


Crystalinks

Privat hjemmeside om biologi og naturvidenskab. På engelsk , men let læst.
www.crystalinks.com/darwin.html



Biology Corner

Gennemgang af evolutionstanker gennem tiderne. På engelsk og lidt svær.
www.biologycorner.com



mejling.dk

Dansk, privat hjemmeside, der har opgaver om evolution og forklarer forskellige forsøg, der har med livets
udvikling at gøre.
www.mejling.dk



GalapagosIslands.com

Alt om Galapágos‐øerne. På engelsk men, nem at finde rundt i.
www.galapagosislands.com/



Museum of the Earth

Darwins rejse samt flere links til andre hjemmesider. På engelsk, men let læst, og nem at finde rundt i.
www.museumoftheearth.org



Darwin's Finches

Om Darwins finker. På engelsk, men let læst, og nem at finde rundt i.
http://people.rit.edu/rhrsbi/GalapagosPages/DarwinFinch.html



The Talk.Origins Archive

Om evolutionsteori. Der er flere niveauer. På engelsk. Godt struktureret og med begrebsforklaringer.
www.talkorigins.org/origins/faqs‐evolution.html

Liste over links til Bios B

Systematik og arter

Ingen links til dette kapitel

