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Tilpass uttrykkene til betydningene:



Les teksten og svar på spørsmålene nedefor.

Hvor mange personer har blitt drept av isbjørn på
Svalbard siden 1971?
Hvor ble mannen angrepet?
Overlevde mannen angrepet?
Hvem er vanligvis ofrene til isbjørn?
Hvorfor angriper isbjørn?

Mannen som i natt ble drept av en isbjørn er den sjette personen
som har mistet livet på denne måten på Svalbard siden 1971. –
Utrolig at det ikke har skjedd flere tragiske hendelser, sier
Svalbard-ekspert.

Mannen ble angrepet ved campingplassen utenfor Longyearbyen.
En patrulje fra Sysselmannen ble sendt ut. De fant isbjørnen død
på parkeringsplassen ved flyplassen. 
Mannen, som er utenlandsk, ble sendt til sykehus, men ble senere
bekreftet død. 
Dette var sjette gang i løpet av de siste 49 årene at et menneske
mistet livet i møte med isbjørn på Svalbard. 
– Det som har gått igjen er at det stort sett er tilreisende som er 
ofrene. Lokalbefolkningen har vent seg til å leve med isbjørn.
Angrepene skyldes at folk trekker inn i isbjørnens område, sier
Birger Amundsen til NRK.
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Kilde: https://www.nrk.no/norge/seks-drept-av-isbjorn-siden-
1971-1.15138727



Finn og korriger feil i teksten nedenfor. OBS!
Orginalteksten inneholder dessverre også
noen feil :(

Søndag morgen brøt en isbjørn seg inn på hotellen Isfjord Radio på
Svalbard. Isbjørnen brøt seg inn på et lager med mat. Der skal den
ha spise en pose med sjokolade. Så kom et helikopter å skremmte
den bort. Søndag i kveld var isbjørnen tilbake. Vidar Arnesen jobber
som sysselmann i Svalbard. Han forteller om de nå skal prøve å
fjerne isbjørnen fra området. – Vi kan prøver å skremme isbjørnen
bort eller bedøve den. Da kan vi fly den langt vekk med helikopter,
sier Arnesen.


