
  
Fasit for natursti på Mjølfjell 

 
Post 1 – spørsmål 1: Når tok siste istid slutt?  

a) For 5000 år siden b) For 10000 år siden  c) For 15000 år siden.  

 

Post 1 – spørsmål 2: Hvor mange breer på fastlandet i Norge er større enn 

Hardangerjøkulen? 

a) 2  b) 5   c) 9 

 

Post 2 – spørsmål 3: Hvilken gjennomsnittlig maksimal årlig snødybde (a, b eller c) tilhører 

hvert tidsrom? 

a) 3 - 2011-2021 

b) 1 - 1980-1989 

c) 2 - 1990-1998 

 

Post 3 – spørsmål 4: Når begynte Kleivafoss kraftverk å produsere strøm? 

a) 1914   b) 1946  c) 1963 

 

Post 3 – spørsmål 5: Hvor mange bolighus kan det gamle Kleivafoss krafverk levere nok 

strøm til? 

a) 23   b)  32   c) 40 

 

Post 4 – spørsmål 6: Hvor langt er det til toppen av den grasdekte haugen (punkt 1)? 

a) 117 meter 

b) 149 meter 

c) 181 meter 

 

Post 4 – spørsmål 7: Hvor langt er det til den røde hytta (punkt 2)? 

a) 96 meter 

b) 134 meter 

c) 170 meter 

 

Post 4 – spørsmål 8: Hvor langt er det til toppen av steintippen (punkt 3)? 

a) 743 meter 

b) 611 meter 

c) 487 meter 



 

Post 5 – spørsmål 9: Hva slags matvarer kunne du lage av melka fra kyra? Her er det flere 

riktige svar. 

a) Lefse  b) Ost  c) Pølse d) Smør f) Rømme 

 

Post 5 – spørsmål 10: Hva slags fisk ble satt ut i fjellvannene? 

a) Laks   b) Ørret  c) Abbor  

 
Post 6 – spørsmål 11: Hvor holdt opprinnelig Birkebeinerne til? 

a) Ved Oslofjorden b) Nær Trøndelag c) På Sørlandet 

 

Post 6 – spørsmål 12: Kong Sverre ble sannsynligvis født et annet sted enn i Norge. Men 

hvor? 

a) På Island b) På Færøyene   c) I Danmark 

 

Post 7 – spørsmål 13: Hva kaller vi bergarten som Mjølfjellet består av? 

a) Gneis  b) Fyllitt c) Anortositt  d) Konglomerat 

 

Post 8 – spørsmål 14: Hvordan kunne du beskytte deg mot nøkken, i følge gammel overtro? 

a) Ved å holde to tomler opp mot vannet mens du går forbi. 

b) Ved å spytte eller kast stål i vannet.  

c) Ved å hive en dott mose i vannet.  

 

Post 9 – spørsmål 15: Hvor lang var Nansen sin skitur fra Gudbrandsgard i Hol til Kleivi i 

Raundalen – uten omveier? 

a) Omtrent 48 km  b) Omtrent 65 km  c) Omtrent 75 km. 

 

Post 10 – spørsmål 16: Hvilken beskrivelse passer til hver av plantene? 

1) C 

2) D 

3) B 

4) E 

5) A 

 

Post 11 – spørsmål 17: Når åpnet Bergensbanen for togtrafikk mellom Bergen og Christiania? 

a)  1884  b) 1899  c) 1909 



 

Post 11 – spørsmål 18: Hvor langt må toget kjøre for å komme fra Mjølfjell stasjon til Upsete stasjon? 

a) Omtrent 9 km  b) Omtrent 12 km  c) Omtrent 16 km 

 

Post 11 – spørsmål 19: Omtrent hvor høyt over havet ligger stasjonen Ørneberget? 

a) 680 m  b) 725m c) 755m 

 

Post 12 – spørsmål 20: Hva er det latinske navnet på osp? 

a) Populus tremula  b) Populus vulgaris  c) Salix cinera 

 


