
FRÅGETÄVLING MITT LIV MED HUND

Nu är tävlingen avslutad och vi säger grattis till våra vinnare!

1:a pris - Signerad bok av professor Per Jensen, ”Hunden som skäms”
Anna-Karin Jangmark
2:a pris - 2 biobiljetter
Agneta Wulf
3:e pris - En hundleksak
Lina Runesson

Rätt rad: X,1,1,X,2,2,X,X,1,1
Skiljefråga: 919 deltagare

På kommande sidor kan du se rätt svar på frågorna markerade i grönt. 



FRÅGA 1

Vilket var det vanligaste hundnamnet 31 december 2021 enligt 
Jordbruksverkets register?

1. Doris
X. Molly
2. Ludde



FRÅGA 2

Ett av de populäraste utbildningsprogrammen på SLU är 
Etologi och djurskyddsprogrammet, och vi undrar nu vad 
en etolog har som expertområde?

1. Djurs beteenden och orsakerna bakom dem 
X. Näringslära och foder för djur
2. Djursjukdomar



FRÅGA 3

För att driva ett forskningsprojekt krävs finansiering. Vilken 
huvudsaklig finansiär finns bakom Mitt liv med hund?

1. Forskningsrådet Formas 
X. SLU
2. Jordbruksverket



FRÅGA 4

Vilket ämne i kakao tål inte hundar och katter?

1. Koffein
X. Teobromin 
2. Teofyllin



FRÅGA 5

Vad heter denna hundras?

1. Leonberger
X. Labrador
2. Flatcoated retriever



FRÅGA 6

Denna beskrivning stämmer överens med en av personerna i projektgruppen 
för Mitt liv med hund, och vi undrar vem? ”Universitetslektor i sociologi med 
kunskap om de känslomässiga och kulturella aspekterna av hundägarskap”?

1. Harry Blokhuis
X. Sara Ringmark
2. David Redmalm



FRÅGA 7

Hur mäter man mankhöjden på en hund? 

1. Högsta punkten på huvudet och ner till marken/golvet
X. Längst fram på ryggen och ner till marken/golvet
2. Högst upp på hundens längsta ben och ner till 

marken/golvet



FRÅGA 8

När får man enligt svensk djurskyddsföreskrift tidigast skilja 
valpen från tiken vid flytt till ägare? 

1. 6 veckor
X. 8 veckor
2. 10 veckor



FRÅGA 9

Vilken ras är den tecknade hunden Scooby-Doo?

1. Grand danois
X. Dobermann
2. Dogue de Bordeaux (Fransk Mastiff)



FRÅGA 10

10. Vad heter projektets maskothund som syns på både hemsidan och i 
våra flöden? Här är han tillsammans med projektledare Therese. 

1. Figge
X. Bonzo
2. Pepsi



Skiljefråga
Hur många deltagare är med i Mitt liv med hund på 

denna tävlings sista dag, 10 april 2022?

919 deltagare har registrerat sig till Mitt liv med hund



Lycka till! 
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