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Instruksjon for eksamen i GEOG1005 – Jordas naturmiljø, vår 2015
Eksamensoppgaven består av tre (3) deloppgaver, hvorav del 1 inneholder avkryssingsspørsmål, del
to (2) og del tre (3) består av drøfting- og redegjøringsoppgaver. Vektingen er 30 % (del 1), 20 % (del
2) og 50 % (del 3). Det gis en samlet karakter for eksamen.

Instruksjon for Del 1 (teller 30 %): Avkryssingsspørsmål
(Bruk avkrysnings svarskjema på del 1!)
1. Skriv fagkode og eksamensdato på svararket i feltene som er beregnet for dette. Skriv tydelig.
2. Skriv ditt kandidatnummer på svararket i feltene som er beregnet for dette. Skriv store, tydelige tall. For å sikre korrekt digital registrering skal kandidatnummeret skrives to ganger.
3. Svar på spørsmålene ved å krysse av på svararket. Svararket har plass til 120 spørsmål, men
oppgavesettet ditt inneholder færre. Sett kryss på svararket bare ved de spørsmålsnumrene
som finnes i oppgavesettet.
4. Hvert spørsmål har fire svar-alternativer (A, B, C og D), med enten null eller ett korrekt svar.
Du kan altså enten la vær å krysse av eller sette ett (og bare ett) kryss. Flere kryss gir null poeng på deloppgaven, selv om ett av disse skulle være krysset av korrekt. Det er med andre ord
ikke mulig med gardering.
5. Alle spørsmål og svarfelt er nummerert, men rekkefølgen på svararket er ulik rekkefølgen i
oppgaveheftet. Vær nøye med å krysse av ved rett spørsmålsnummer. Andre kandidater har
annen spørsmåls rekkefølge på svararket.
6. Svararket skal registreres av en maskin. Disse reglene må følges:
• Bruk svart eller blå kulepenn, og skriv så tydelig du kan.
• Gi bare ett svar på hvert spørsmål. Kryss av slik: 
• Det er ikke tillatt å skrive utenfor feltene.
• Krysser du feil, fyller du hele feltet med farge, slik:  Sett så kryss i rett felt.
• Korrigering på andre måter, f.eks. viskelær, korrekturlakk el.I., er ikke tillatt.
7. Det hvite svararket skal leveres inn. Vennligst ta vare på den fargede gjenparten. De registrerte svarene vil bli gjort tilgjengelig på instituttets hjemmesider slik at du kan kontrollere registreringen.
8. Oppgaveheftet og eventuelle kladdeark skal innleveres. Det er ikke tillatt å ta andre dokumenter enn gjenparten av svararket med fra eksamenslokalet.
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Del 1 (teller 30 %): Avkryssingsspørsmål
(Bruk avkrysnings svarskjema på del 1)

Meteorologi og klima
Spørsmål 1
Jordsystemet (jorda og atmosfæren) mottar energi i form av innkommende kortbølget stråling fra
sola. Mengden energi som kommer inn på denne måten varierer med breddegrad, og dette skyldes
hovedsakelig
A. den høye albedoen i polområdene
B. vinkelen som solstrålene treffer jorda med
C. avstanden til sola
D. absorpsjon i atmosfæren
Spørsmål 2
Mengden fordamping (evaporasjon) varierer over jordkloden. De største verdiene finner vi
A. nær ekvator over landjorda
B. i verdenshavene nær 30° N og S
C. i verdenshavene nær ekvator
D. over land i de subtropiske høytrykkssonene
Spørsmål 3
Geostrofisk vind blåser parallelt med isobarene (isobarer er linjer mellom punkter med samme trykk).
Dette skyldes at:
A. corioliskraften virker på vinden med en størrelse som kansellerer kraften satt opp av trykkgradienten
B. vinden påvirkes av friksjonen mot jordoverflaten
C. vinden blåser fra et område med høyt trykk mot et område med lavt trykk (langs trykkgradienten)
D. det er lite friksjon mellom jorda og atmosfæren over verdenshavene
Spørsmål 4
Monsun er betegnelse på en sesongmessig endring i vindretning og nedbørsmengde. Det mest kjente
monsunfenomenet er forholdene i Indiahavet og det sørlige Asia, hvor vinden blåser mot land om
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sommeren og gir store nedbørsmengder over land, mens vinteren har fralandsvind som gir tørre
forhold. Også i andre områder har man monsun. Monsunen har direkte sammenheng med følgende
fenomen:
A. forflytningen av den intertropiske konvergenssonen
B. ENSO (El Niño southern oscillation)
C. NAO-indeksen (North-Atlantic Oscillation)
D. orografisk nedbør
Spørsmål 5
Ved Føhn-vind vil:
A. en varm vind blåse på lesiden av fjell fordi luften først avkjøles (tørradiabatisk og så våtadiabatisk) når den presses opp over fjellet på losiden slik at det blir nedbørsutløsning, og deretter
varmes opp våtadiabatisk på lesiden av fjellet.
B. en varm vind blåse på lesiden av fjell fordi luften først avkjøles på losiden (tørradiabatisk og
så våtadiabatisk) slik at det blir nedbørsutløsning, og så varmes opp tørradiabatisk på lesiden
av fjellet.
C. en kald vind blåse på lesiden av fjell fordi luften først avkjøles på losiden (tørradiabatisk og så
våtadiabatisk) slik at det blir nedbørsutløsning, og så avkjøles ytterligere av de kalde fjellene.
D. en kald vind blåse på lesiden av fjell fordi luften først avkjøles (tørradiabatisk og så våtadiabatisk) når den presses opp over fjellet på losiden slik at det blir nedbørsutløsning, og deretter
følger den tørradiabatiske temperaturgradienten på lesiden av fjellet.
Spørsmål 6
Ved solgangsbris i Oslofjorden vil:
A. vinden blåse fra havet mot land på dagen fordi det dannes et høytrykk over land. Vinden avbøyes av corioliskraften slik at det på ettermiddagen blåser vind fra sørvest.
B. vinden blåse fra havet mot land på dagen fordi det dannes et lavtrykk over land. Vinden avbøyes av corioliskraften slik at det på ettermiddagen blåser østavind.
C. vinden blåse fra havet mot land på dagen fordi det dannes et høytrykk over land. Vinden avbøyes av corioliskraften slik at den blåser med land på venstre side (vind fra sørvest på Sørlandskysten, vind fra nordvest på Østfold-kysten).
D. vinden blåse fra havet mot land på dagen fordi det dannes et lavtrykk over land. Vinden avbøyes av coriolisliskraften slik at den blåser fra sørvest i hele Skagerak.
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Hydrologi
Spørsmål 7
Avrenning fra landoverflaten uttrykkes gjennom vannbalanselikningen Q=P-E±M, der Q er
avrenning, P er nedbør, E er evapotranspirasjon og M er magasinering. Avrenningen kan ha
sammenheng med arealbruk. I et globalt perspektiv gir avskoging:

A. ingen målbar effekt på avrenning fra et felt
B. økt avrenning
C. lavere avrenning
D. lavere grunnvannsstand (magasinering)
Tekst til spørsmål 8 og 9
Flom er vanlige fenomener i både små og store vassdrag. Ulike forhold i nedbørsfeltet kan øke eller
senke sannsynligheten for flom i en elv. Slike forhold skal du nå vurdere for et norsk vassdrag, ved å
sette et kryss for parametere som kan øke flomfaren (gruppe 1) eller senke flomfaren (gruppe 2).
Flom skapes av en hydro-meteorologisk hendelse (nedbørshendelse som regn, snø/bresmelting eller
en kombinasjon). I vurderingene skal du ta utgangspunkt i at nedbørsfeltene har like stort areal, og at
flommene skapes av en identisk nedbørshendelse som regn. Parameterne gjelder for hele
nedbørsfeltet, ikke for dreneringskanalene.

Spørsmål 8
Gruppe 1:
A. høy gradient
B. høyt myrareal
C. høyt innsjøareal
D. lav dreneringstetthet
Spørsmål 9
Gruppe 2:
A. stor løsmassemektighet
B. mye bart fjell (tynt løsmassedekke)
C. sirkulær form på nedbørsfeltet
D. urbant felt
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Spørsmål 10
Grunnvannsmagasin kan fylles opp av større nedbørshendelser ved at:
A. nedbør perkolerer gjennom overflaten og drenerer nedover til grunnvannet
B. nedbør infiltrerer gjennom overflaten til markvannssonen
C. feltkapasiteten overskrides
D. infiltrasjonskapasiteten overskrides
Spørsmål 11
Det er fare for storflom i Sørøst-Norge når det gjennom vinteren har kommet uvanlig mye snø i
fjellet, samtidig som:
A. det blir tidlig varmt, mens det ennå er store snømengder i fjellet
B. våren er kald og det smelter lite i fjellet
C. smeltehendelser kombineres med nedbør som regn
D. en kald vår i kombinasjon med varme og nedbør i overgangen vår/sommer

Fluvialgeomorfologi
Spørsmål 12
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekte utsagn:
A. Fluviale vifter dannes der elver møter stillestående vann (innsjøer eller hav).
B. En kroksjø dannes der forgreinede elver skifter løp.
C. I en meanderbue vil erosjonen være størst rett oppstrøms yttersvingen.
D. Elver i områder med lav gradient vil meandrere for å øke sin gradient og dermed mer effektivt
frakte vann og sedimenter gjennom systemet.

Spørsmål 13
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekte utsagn:
A. I en meandrerende elv vil meanderbuene med tiden flytte seg sidelengs og nedstrøms.
B. I henhold til Hjulstrøms kurve vil elvebredder som består av veldig fine kornstørrelser (silt og
leir) være lettere å erodere, og derfor kreve lavere vannhastighet før erosjon inntreffer, enn for
eksempel elvebredder i fin sand.
C. På en fluvial vifte vil elva gjerne meandrere.
D. På en fluvial vifte ligger det groveste materialet øverst, og elveløpet består av grovt materiale
som er vanskelig å erodere. Derfor vil elveløpet være stabilt over tid.
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Spørsmål 14
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekte utsagn:
A. Endring i erosjonsbasis vil skape en respons i elva. Elva vil da umiddelbart begynne å tilpasse
lengdeprofilen i alle kanalene i nedbørsfeltet.
B. Ravineterreng er typisk for fluviale avsetninger, der en har hatt landheving etter siste istid.
C. Gamle og godt utviklede elvekanaler i fast fjell kan ha en meandrerende form.
D. Nest etter glasial erosjon er elver globalt sett det viktigste geomorfologiske koblingsleddet
mellom land og hav.

Spørsmål 15
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekte utsagn:
A. Elvas erosjon i løsmateriale er styrt av vannføring og tyngden (størrelsen) på partiklene, og er
uavhengig av partiklenes form.
B. Elva frakter materiale i oppløst form, som bunntransport, som suspensjonstransport og eventuelt flytende på overflaten.
C. Anastomoserende elver består av mange ustabile kanaler med øyer/banker imellom der det foregår erosjon og avsetning.
D. Elveterrasser dannes av avsetninger fra store flommer.

Spørsmål 16
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekte utsagn:
A. Et delta består av bunnlag, skrålag og topplag. Topplagene dannes av bølgeaktivitet, ved at
bølgene eroderer, transporterer og avsetter løsmateriale langs strandsonen
B. Et delta består av bunnlag, skrålag og topplag. Bunnlagene består av grovt materiale siden det
groveste materialet faller først ut når elva når deltafronten, og faller til bunns.
C. Et delta består av bunnlag, skrålag og topplag. Topplagene dannes i elvekanalene etter som de
migrerer på toppen av deltaet.
D. Et delta består av bunnlag, skrålag og topplag. Bunnlagene består av grovt materiale som bølgene vasker ut fra deltakanten.
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Biogeografi
Spørsmål 17
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekt utsagn:
A. Fordelingen av biomer er globalt sett styrt av geologiske faktorer.
B. Et økosystem er gitt ved energi- og næringsfluxer gjennom den biotiske delen av naturen.
C. Utbredelsen av edelløvskog i Norge er et eksempel på betydningen av menneskelig aktivitet
for spredning av arter.
D. Gran er en art som begynte å vandre inn i Norge først for om lag 2000 - 2500 år siden.

Spørsmål 18
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekt utsagn:
A. Tropisk regnskog har svært næringsrikt jordsmonn.
B. Jordsmonnet i tropisk regnskog er karakterisert ved høyt innhold av humus.
C. Jordsmonnet i tropisk regnskog er næringsfattig.
D. Jordsmonnet i tropisk regnskog har et høyt innhold av lite nedbrutt organisk materiale.

Spørsmål 19
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekt utsagn:
A. Podsol er et vanlig jordsmonn i Norge. Det karakteriseres blant annet av en grå utvaskingshorisont.
B. Brunjord er et vanlig jordsmonn i Norge i gunstige klimatiske soner, spesielt ved løvskog. Det
karakteriseres av et brunt lag under utvaskingshorisonten der jernforbindelser felles ut.
C. Brunjord er et vanlig jordsmonn i Norge der det er barskog. Strø (dødt organisk materiale) fra
bartrærne er vanskeligere å bryte ned enn strø i løvskog, og jorda blir preget av det brune laget
med organisk materiale i toppen av brunjordsprofilet.
D. Podsol er globalt et vanlig jordsmonn i områder der regelmessige branner danner et grått askelag under det organiske materialet.

Periglasiale prosesser
Spørsmål 20
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekt utsagn:
A. I et periglasial miljø er det alltid permafrost.
B. Steinbreer dannes i permfrostmiljøer ved at en blanding av is og løsmateriale deformeres av
tyngdekraften.
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C. Iskilepolygoner dannes ved at bakken sprekker opp når den fryser. Når overflaten tiner neste
vår vil vannet renne ned i sprekkene og fryse i permafrosten. Størrelsen av iskilene styres av
hvor mye bakken sprekker opp.
D. Solifluksjonslober finnes bare i permafrostområder.

Spørsmål 21
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekt utsagn:
A. I periglasiale områder skjer det vanligvis frostheving om vinteren etter at bakken avkjøles under 0 °C, fordi vannet utvider seg 9% når det fryser.
B. I periglasiale områder skjer det vanligvis frostheving om vinteren fordi vann suges oppover og
inn i den frosne delen av jorda ved kapillære krefter, slik at ‘ekstra’ vann fryser som islinser i
den øvre delen av jorda.
C. I periglasiale områder skjer det vanligvis frostheving om vinteren fordi snøen bidrar til å avkjøle bakken. Dette gjør at frosten går dypere og mer vann fryser og utvider seg 9%.
D. Når materialer blir avkjølt vil de ofte trekke seg sammen (minske i volum). Dette gjelder også
jord. I periglasiale områder skjer det vanligvis frostheving om vinteren der snøen bidrar til å
holde bakken varmere enn den ellers ville vært, og slik at snøen hindrer bakken i å trekke seg
sammen ved avkjøling.

Spørsmål 22
Vurder følgende påstander, og kryss av for korrekt utsagn:
A. Permafrost vil si at det er is i bakken hele året. Over permafrosten finner vi det aktive laget.
B. Permafrost vil si at bakken har temperatur ≤ 0°C hele året, bortsett fra i det aktive laget som
tiner i løpet av sommeren.
C. Permafrost er den delen av bakken som har temperatur ≤ 0°C hele året.
D. Permafrost er den delen av bakken som har temperatur ≤ 0°C om vinteren. Om sommeren tiner permafrosten, og gir et aktivt lag der forskjellige landformdannende prosesser finner sted.
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Del 2: Teller 20%
(Bruk vanlig svar ark på denne delen)
Forklar kort følgende begreper:
• Middelhavsklima
• Midthavsrygg
• Dyphavsgrop
• Orografisk nedbør
• Konvektiv nedbør
• Talus
• Jordsmonn
• Jordart
• Forkastning
• Kvikkleireskred

Del 3: Teller 50 %
(Bruk vanlig svar ark på denne delen)
Storskala (og langsiktig) landskapsutviklingen i området Oppdal – Sunndalen ble på feltkurset
diskutert på spesielt to lokaliteter. I Oppdal stoppet vi ganske nær overgangen mellom den åpne dalen
østover mot Oppdal sentrum, og en trangere og dypt nedskåret dal vestover mot Sunndalen. Vi
stoppet også i Innerdalen. Området er vist i vedlagte relieffkart og 3D-modell med drapert ortofoto,
der stoppene på begge kartene er markert med stjerner. Gjør rede forlandskapsutviklingen i dette
området.
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Instruksjon for eksamen i GEOG1005 – Jordas naturmiljø, vår 2015
Eksamensoppgåva består av tre (3) deloppgåver: del ein (1) inneheld avkryssingsspørsmål, del to (2)
og del tre (3) består av drøfting og gjer greie for oppgåver. Vektinga er 30 % (del 1), 20 % (del 2) og
50 % (del 3). Det blir gjeve ein samla karakter for eksamen.

Instruksjon for Del 1 (tel 30 %): Avkryssingsspørsmål
(Bruk avkrysnings svarskjema for eksamen på del 1)
1. Skriv fagkode og eksamensdato på svararket i felta som er sett av til dette. Skriv tydeleg.
2. Skriv kandidatnummeret ditt på svararket i felta som er sett av til dette. Skriv store, tydelege
tal. For å sikre rett registrering skal kandidatnummeret skrivast to gonger.
3. Svar på spørsmåla ved å krysse av på svararket. Svararket har plass til 120 spørsmål, men
oppgåvesettet inneheld færre. Kryss av på svararket berre ved dei spørsmålsnummera
som finnast i oppgåvesettet.
4. Kvart spørsmål har fire svar-alternativ (A, B, C og D), med anten null eller eit rett svar. Du
kan altså anten la være å krysse av eller sette eit (og berre eit) kryss. Fleire kryss gir null
poeng for spørsmålet, sjølv om eit av desse er kryssa av korrekt. Det er med andre ord ikkje
mogleg med gardering
5. Alle spørsmål og svarfelt er nummerert, men rekkefylgja på svararket er ulik rekkefylgja i
oppgåveheftet. Ver nøye med å krysse av ved rett spørsmålsnummer. Andre kandidatar
har anna spørsmålsrekkefølgje på svararket.
6. Svararket skal registrerast av ei maskin. Desse reglane må fylgjast:
•

Bruk svart eller blå kulepenn, og skriv så tydeleg du kan.

•

Gje berre eitt svar på kvart spørsmål. Kryss av slik: 

•

Det er ikkje lov å skrive utanom felta.

•

Krysser du feil, fyller du heile feltet med farge, slik:  Set så kryss i rett felt.

•

Korrigering på andre måtar, t.d. med viskelær, korrekturlakk e.t., er ikkje tillate.

7. Det kvite svararket skal leverast inn. Ver god å ta vare på den farga gjenparten. Dei registrerte
svara vil bli gjort tilgjengelege på instituttet sine vevsider slik at du kan kontrollere
registreringa.
8. Oppgåveheftet og eventuelle kladdeark skal leverast inn. Det er ikkje lov å ta andre dokument
enn gjenparten av svararket med frå eksamenslokalet.
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Del 1 (teller 30 %): Avkryssingsspørsmål
(Bruk svarskjema for avkrysning på del 1)

Meteorologi og klima
Spørsmål 1
Jordsystemet (jorda og atmosfæren) mottar energi i form av innkommende kortbølga stråling frå sola.
Mengden energi som kjem inn på denne måten varierer med breddegrad, og dette skyldes
hovedsakeleg
E. den høge albedoen i polområdene
F. vinkelen som solstrålene treffer jorda med
G. avstanden til sola
H. absorpsjon i atmosfæren
Spørsmål 2
Mengden fordamping (evaporasjon) varierer over jordkloden. Dei største verdiane finner vi
E. nær ekvator over landjorda
F. i verdshava nær 30° N og S
G. i verdshava nær ekvator
H. over land i dei subtropiske høgtrykksonane
Spørsmål 3
Geostrofisk vind bles parallelt med isobarane (isobarer er linjer mellom punkt med same trykk). Dette
skyldes at:
E. corioliskraften verker på vinden med en storleik som kansellerer kraften satt opp av trykkgradienten
F. vinden påverkast av friksjonen mot jordoverflaten
G. vinden blåser frå eit område med høgt trykk mot eit område med lågt trykk (langs trykkgradienten)
H. det er lite friksjon mellom jorda og atmosfæren over verdshava
Spørsmål 4
Monsun er betegnelse på ei sesongmessig endring i vindretning og nedbørsmengde. Det mest kjente
monsunfenomenet er forholdene i Indiahavet og det sørlige Asia, kor vinden bles mot land om
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sommaren og gjev store nedbørsmengder over land, mens vinteren har frålandsvind som gjev tørre
forhold. Også i andre områder har ein monsun. Monsunen har direkte samanheng med fyljande
fenomen:
E. forflytningen av den intertropiske konvergenssona
F. ENSO (El Niño southern oscillation)
G. NAO-indeksen (North-Atlantic Oscillation)
H. orografisk nedbør
Spørsmål 5
Ved Føhn-vind vil:
E. ein varm vind blåse på lesiden av fjell fordi luften fyrst avkjølast (tørradiabatisk og så våtadiabatisk) når den pressast opp over fjellet på losida slik at det blir nedbørsutløsning, og deretter varmast opp våtadiabatisk på lesida av fjellet.
F. en varm vind blåse på lesiden av fjell fordi luften fyrst avkjølast på losida (tørradiabatisk og så
våtadiabatisk) slik at det blir nedbørsutløsning, og så varmast opp tørradiabatisk på lesiden av
fjellet.
G. en kald vind blåse på lesida av fjell fordi lufta fyrst avkjølast på losiden (tørradiabatisk og så
våtadiabatisk) slik at det blir nedbørsutløsning, og så avkjølast ytterlegare av dei kalde fjella.
H. ein kald vind blåse på lesiden av fjell fordi luften fyrst avkjølast (tørradiabatisk og så våtadiabatisk) når den pressast opp over fjellet på losida slik at det blir nedbørsutløsning, og deretter
fyljer den tørradiabatiske temperaturgradienten på lesida av fjellet.
Spørsmål 6
Ved solgangsbris i Oslofjorden vil:
E. vinden blåse frå havet mot land på dagen fordi det dannast eit høgtrykk over land. Vinden avbøyes av corioliskraften slik at det på ettermiddagen vil blåse vind frå sørvest.
F. vinden blåse frå havet mot land på dagen fordi det dannast eit lågtrykk over land. Vinden avbøyes av corioliskraften slik at det på ettermiddagen vil blåse østavind.
G. vinden blåse frå havet mot land på dagen fordi det dannes eit høgtrykk over land. Vinden avbøyes av corioliskraften slik at den vil blåse med land på venstre side (vind frå sørvest på Sørlandskysten, vind frå nordvest på Østfold-kysten).
H. vinden blåse frå havet mot land på dagen fordi det dannes eit lågtrykk over land. Vinden avbøyes av coriolisliskrafta slik at den vil blåse fra sørvest i heile Skagerak.
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Hydrologi
Spørsmål 7
Avrenning frå landoverflata uttrykkes gjennom vassbalanselikninga Q=P-E±M, der Q er avrenning, P
er nedbør, E er evapotranspirasjon og M er magasinering. Avrenningen kan ha samanheng med
arealbruk. I eit globalt perspektiv gjer avskoging:

E. ingen målbar effekt på avrenning frå eit felt
F. auka avrenning
G. lågare avrenning
H. lågare grunnvass-stand (magasinering)
Tekst til spørsmål 8 og 9
Flom er eit vanleg fenomen i både små og store vassdrag. Ulike forhold i nedbørsfeltet kan auke eller
senke sannsynligheten for flom i ei elv. Slike forhold skal du nå vurdere for eit norsk vassdrag, ved å
sette eit kryss for parametra som kan auke flomfaren (gruppe 1) eller senke flomfaren (gruppe 2).
Flom skapast av ei hydro-meteorologisk hending (nedbørshending som regn, snø/bresmelting eller
ein kombinasjon). I vurderinga skal du ta utgangspunkt i at nedbørsfelta har like stort areal, og at
flommene skapast av ei identisk nedbørshending som regn. Parametrane gjeld for heile nedbørsfeltet,
ikkje for dreneringskanalane.

Spørsmål 8
Gruppe 1:
E. høg gradient
F. høgt myrareal
G. høgt innsjøareal
H. lav dreneringstetthet
Spørsmål 9
Gruppe 2:
E. stor løsmassemektighet
F. mykje bart fjell (tynt løsmassedekke)
G. sirkulær form på nedbørsfeltet
H. urbant felt
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Spørsmål 10
Grunnvatnsmagasin kan fylles opp av større nedbørshendingar ved at:
E. nedbør perkolerer gjennom overflata og drenerer nedover til grunnvatnet
F. nedbør infiltrerer gjennom overflaten til markvatnsonen
G. feltkapasiteten overskridast
H. infiltrasjonskapasiteten overskridast
Spørsmål 11
Det er fare for storflom i Sørøst-Norge når det gjennom vinteren har kommet uvanlig mykje snø i
fjellet, samstundes som:
E. det blir tidleg varmt, mens det ennå er store snømengder i fjellet
F. våren er kald og det smelter lite i fjellet
G. smeltehendinger kombineres med nedbør som regn
H. ein kald vår i kombinasjon med varme og nedbør i overgangen vår/sommar

Fluvialgeomorfologi
Spørsmål 12
Vurder fyljande påstander, og kryss av for korrekte utsegn:
E. Fluviale vifter dannast der elver møter stilleståande vatn (innsjøar eller hav).
F. Ein kroksjø dannast der forgreinede elver skifter løp.
G. I ein meanderbue vil erosjonen være størst rett oppstrøms yttersvingen.
H. Elver i områder med låg gradient vil meandrere for å auke sin gradient og dermed meir effektivt frakte vatn og sediment gjennom systemet.

Spørsmål 13
Vurder fyljande påstandar, og kryss av for korrekte utsegn:
E. I ei meandrerande elv vil meanderbuane med tida flytte seg sidelengs og nedstrøms.
F. I henhold til Hjulstrøm si kurve vil elvebredder som består av veldig fin kornstorleik (silt og
leir) lettare erodere, og difor krevje lågare vasshastighet før erosjon inntreff, enn for til dømes
elvebreddar i fin sand.
G. På ei fluvial vifte vil elva gjerne meandrere.
H. På ei fluvial vifte ligg det grovaste materialet øverst, og elveløpet består av grovt materiale
som er vanskeleg å erodere. Difor vil elveløpet være stabilt over tid.
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Spørsmål 14
Vurder fyljande påstander, og kryss av for korrekte utsegn:
E. Endring i erosjonsbasis vil skape ein respons i elva. Elva vil då umiddelbart byrje å tilpasse
lengdeprofilen i alle kanalane i nedbørsfeltet.
F. Ravineterreng er typisk for fluviale avsetningar, der ein har hatt landheving etter siste istid.
G. Gamle og godt utviklede elvekanalar i fast fjell kan ha ei meandrerende form.
H. Nest etter glasial erosjon er elver globalt sett det viktigste geomorfologiske koblingsleddet
mellom land og hav.

Spørsmål 15
Vurder fyljande påstander, og kryss av for korrekte utsegn:
E. Elvas erosjon i løsmateriale er styrt av vassføring og tyngden (storleiken) på partiklane, og er
uavhengig av partiklane si form.
F. Elva frakter materiale i oppløst form, som bunntransport, som suspensjonstransport og eventuelt flytanede på overflata.
G. Anastomoserende elver består av mange ustabile kanalar med øyer/banker imellom der det går
føre seg erosjon og avsetning.
H. Elveterrasser blir danna av avsetningar frå store flommer.

Spørsmål 16
Vurder fyljande påstander, og kryss av for korrekte utsegn:
E. Eit delta består av bunnlag, skrålag og topplag. Topplagene dannast av bylgjeaktivitet, ved at
bylgjene eroderer, transporterer og avsetter løsmateriale langs strandsona.
F. Eit delta består av bunnlag, skrålag og topplag. Bunnlagene består av grovt materiale sedan
det grovaste materialet faller fyrst ut når elva når deltafronten, og faller til botn.
G. Eit delta består av bunnlag, skrålag og topplag. Topplagene dannast i elvekanalane ettersom
dei migrerer på toppen av deltaet.
H. Eit delta består av bunnlag, skrålag og topplag. Bunnlagene består av grovt materiale som
byljane vasker ut frå deltakanten.
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Biogeografi
Spørsmål 17
Vurder fyljande påstandar, og kryss av for korrekt utsegn:
A. Fordelinga av biomer er globalt sett styrt av geologiske faktorar.
B. Eit økosystem er gitt ved energi- og næringsfluxer gjennom den biotiske delen av naturen.
C. Utbredelsen av edelløvskog i Norge er eit døme på betydninga av menneskeleg aktivitet for
spreiing av artar.
D. Gran er ein art som begynte å vandre inn i Norge fyrst for om lag 2000 - 2500 år sedan..

Spørsmål 18
Vurder fyljande påstandar, og kryss av for korrekt utsegn:
A. Tropisk regnskog har svært næringsrikt jordsmonn.
B. Jordsmonnet i tropisk regnskog er karakterisert ved høgt innhald av humus.
C. Jordsmonnet i tropisk regnskog er næringsfattig.
D. Jordsmonnet i tropisk regnskog har eit høgt innhald av lite nedbrutt organisk materiale.

Spørsmål 19
Vurder fyljande påstandar, og kryss av for korrekt utsegn:
A. Podsol er eit vanleg jordsmonn i Norge. Det karakteriserast blant anna av ein grå utvaskingshorisont.
B. Brunjord er eit vanleg jordsmonn i Norge i gunstige klimatiske soner, spesielt ved løvskog.
Det karakteriserast av eit brunt lag under utvaskingshorisonten der jernforbindingar felles ut.
C. Brunjord er eit vanlig jordsmonn i Norge der det er barskog. Strø (dødt organisk materiale) frå
bartrærne er vanskelegeare å bryte ned enn strø i løvskog, og jorda blir prega av det brune laget med organisk materiale i toppen av brunjordsprofilen.
D. Podsol er globalt eit vanlig jordsmonn i områdar der regelmessige brannar dannar eit grått askelag under det organiske materialet.

Periglasiale prosessar
Spørsmål 20
Vurder fyljande påstandar, og kryss av for korrekt utsegn:
A. I eit periglasial miljø er det alltid permafrost.
B. Steinbreer dannast i permfrostmiljøer ved at ein blanding av is og løsmateriale deformeres av
tyngdekrafta.
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C. Iskilepolygoner dannast ved at bakken sprekker opp når den frys. Når overflata tiner neste vår
vil vatnet renne ned i sprekkane og frys i permafrosten. Størrelsen av iskilene styrast av kor
mye bakken sprekk opp.
D. Solifluksjonslober finnest bare i permafrostområdar.

Spørsmål 21
Vurder fyljande påstandar, og kryss av for korrekt utsegn:
A. I periglasiale områdar skjer det vanligvis frostheving om vinteren etter at bakken avkjøles under 0 °C, fordi vatnet utvidar seg 9% når det frys.
B. I periglasiale områdar skjer det vanlegvis frostheving om vinteren fordi vatn suges oppover og
inn i den frosne delen av jorda ved kapillære kreftar, slik at ‘ekstra’ vatn frys som islinser i
den øvre delen av jorda.
C. I periglasiale områder skjer det vanlegvis frostheving om vinteren fordi snøen bidrar til å avkjøle bakken. Dette gjer at frosten går djupare og meir vatn frys og utvidar seg 9%.
D. Når materialar blir avkjølt vil dei ofte trekke seg saman (minske i volum). Dette gjeld også
jord. I periglasiale områder skjer det vanlegvis frostheving om vinteren der snøen bidrar til å
helde bakken varmare enn den elles ville ha vært, og slik at snøen hindrar bakken i å trekke
seg saman ved avkjøling.

Spørsmål 22
Vurder fyljande påstandar, og kryss av for korrekt utsegn:
A. Permafrost vil si at det er is i bakken heile året. Over permafrosten finn vi det aktive laget.
B. Permafrost vil si at bakken har temperatur ≤ 0°C hele året, bortsett frå i det aktive laget som
tinar i løpet av sommaren.
C. Permafrost er den delen av bakken som har temperatur ≤ 0°C heile året.
D. Permafrost er den delen av bakken som har temperatur ≤ 0°C om vinteren. Om sommaren tiner permafrosten, og gir eit aktivt lag der ulike landformdannande prosessar finn sted.
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Del 2: Tel 20 %
(Bruk vanleg svarark på denne delen)
Forklar kort fyljande omgrep:
• Middelhavsklima
• Midthavsrygg
• Dyphavsgrop
• Orografisk nedbør
• Konvektiv nedbør
• Talus
• Jordsmonn
• Jordart
• Forkasting
• Kvikkleireskred

Del 3: Tel 50 %
(Bruk vanlig svar ark på denne delen)
Storskala (og langsiktig) landskapsutvekling i området Oppdal – Sunndalen blei på feltkurset
diskutert på spesielt to lokalitetar. I Oppdal stoppa vi ganske nær overgangen mellom den åpne dalen
østover mot Oppdal sentrum, og ein trangare og djupt nedskåret dal vestover mot Sunndalen. Vi
stoppa også i Innerdalen. Området er vist i vedlagte relieffkart og 3D-modell med drapert ortofoto,
der stoppane på begge karta er markert med stjerner. Gjer greie for landskapsutveklinga i dette
området.

Side 10 av 12

N
Sunn
dale
n

Oppdal

Side 11 av 12

Sunnda
len

Opp
dal

Side 12 av 12

Department of Geography

Examination paper for GEOG1005 - Earth's Natural
Environment

Academic contact during examination:

Ivar Berthling

Phone:

900 66 509

Examination date:

21st May, 2015

Examination time:

6 hours

Credits:

15

Grades to be announced on:

11th June, 2015

Permitted examination support material:

None

Other information:

Read the instructions on page 2.

Language:

English

Number of pages:

10

Number of pages enclosed:

2

Page 1 of 12

Instruction for examination in GEOG1005 – Earth's Natural Environment, spring 2015
This written examination consists of three parts. Part one consists of multiple choice questions, part
two and three are discuss and explain tasks. The weighting is 30% (part 1), 20% (part 2) and 50%
(part 3). It is given an overall grade for the exam.

Instruction for part 1 (weight 30 %): Multiple choice questions
(Use the exam answer form on this part of the exam.)
1. Write the subject code and exam date it the designated section at the top of the answer form
with large and clear letters/digits.
2. Write your candidate number in the designated section at the top of the answer sheet with
large and clear digits. To ensure correct reading you must enter your candidate number twice.
3. Answer questions by marking fields on the answer sheet. The answer sheet contains 120
questions, but the question booklet contains fewer. Mark only those boxes that correspond to
question numbers in the question booklet.
4. Each question has four alternatives (A, B, C and D), and either none or one correct answer.
You can either avoid choosing, if you think there are no correct answers, or provide one (and
only one) cross. Several crosses will cause zero points to be obtained for that question.
5. All questions and the corresponding answer fields are numbered, but the number sequence on
the answer form is different from that of the questions booklet. Take care that you place your
marks by the correct question numbers. Other candidates' answer forms have a different
number sequence.
6. The answer form will be machine read. These rules must be followed:
• Use a black or blue ball point pen. Write as clearly as you can.
• Mark one field only per question. Mark the relevant field like this: 
• Writing outside the designated fields is not permitted.
• If you mark the wrong field, fill it completely, like this:  Then mark the correct field.
• Other correction methods, e.g. use of eraser, correcting fluid etc., are not permitted.
7. The white answer sheet is to be handed in. Please keep the coloured copy. Your answers will
be posted on the Department's web site for control.
8. The question booklet and any draft sheets must be returned when you submit your answer
sheet. It is not permitted to take any documents other than the coloured answer form copy out
of the examination room.
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Part 1 (counts 30%): Multiple choice questions
(Use the exam answer form on this part of the exam.)

Meteorology and climate
Question 1
The earth system (earth and atmosphere) receives energy as incoming shortwave radiation from the
sun. The amount of incoming energy varies with latitude, and this is mainly due to
A. the high albedo of the polar areas
B. the angle of the incoming radiation relative to the earth
C. the distance to the sun
D. absorption in the atmosphere
Question 2
The amount of evaporation varies across the earth. The highest values are found
A. near equator over land
B. in the oceans near 30° N and S
C. in the oceans near equator
D. over land in the subtropical high pressure zones
Question 3
Geostrophic wind blow parallel to the isobars (isobars are lines connecting points of equal
atmospheric pressure). This is caused by
A. the Coriolis force that acts on the wind with a magnitude that cancels the force set up by the
pressure gradient
B. the wind being subjected to friction from the earth surface
C. the wind blows from an area of high pressure towards a point of low pressure (along the pressure gradient)
D. the low friction between the atmosphere and the oceans
Question 4
Monsoon is the seasonal change of wind direction and precipitation values. The most famous
monsoon phenomenon is the conditions in the Indian Ocean and southern Asia, where wind blows
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towards land during summer and cause large amounts of precipitation on land, while the winter
season show dry conditions and winds blowing from the land areas towards the ocean. Also other
areas experience monsoon. The monsoon has direct connection to the following:
A. The movement of the intertropical convergence zone
B. ENSO (El Niño southern oscillation)
C. NAO-index (North-Atlantic Oscillation)
D. Orographic precipitation
Question 5
Under Föhn wind conditions:
A. a warm wind blows on the leeward side of a mountain area due to air first being cooled (dryadiabatic and then wet-adiabatic) when forced upwards on the windward side (causing precipitation), and then warmed wet-adiabatic on the leeward side of the mountains
B. a warm wind blows on the leeward side of a mountain area due to air first being cooled (dryadiabatic and then wet-adiabatic) when forced upwards on the windward side (causing precipitation), and then warmed dry-adiabatic on the leeward side of the mountains
C. a cold wind blows on the leeward side of the mountain due to air first being cooled (dryadiabatic and then wet-adiabatic) when forced upwards on the windward side (causing precipitation), and then additionally cooled due to the cold mountains
D. a cold wind blows on the leeward side of the mountain due to air first being cooled (dryadiabatic and then wet-adiabatic) when forced upwards on the windward side (causing precipitation), and then follows the dry-adiabatic temperature gradient on the leeward side of the
mountains
Question 6
During sea breeze conditions in the Skagerak/Oslofjord area (directed approximately north-south):
A. wind blows from the sea towards land during day time, because a high pressure builds up over
land. The wind is influenced by the Coriolis force and during the afternoon wind blows from
southwest.
B. wind blows from the sea towards land during day time, because a low pressure builds up over
land. The wind is influenced by the Coriolis force and during the afternoon wind blows from
the east.
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C. wind blows from the sea towards land during day time, because a high pressure builds up over
land. The wind is influenced by the Coriolis force and during the afternoon wind blows with
land on the left side (wind from southwest along the western coast, wind from northwest on
the eastern coast)
D. wind blows from the sea towards land during day time, because a low pressure builds up over
land. The wind is influence by the Coriolis force so that the wind blows from southwest in all
of the Skagerak/Oslofjord area.
Hydrology
Question 7
The discharge from the land surface is expressed by the water balance equation Q=P-E±M, where Q
is discharge, P is precipitation, E is evapotranspiration and M is change in storage. Discharge can
have connection with land use. In a global perspective, deforestation cause
A. no measureable effect on the discharge from a catchment area
B. increased discharge
C. decreased discharge
D. lower ground water levels (storage)
Text question 8 and 9
Floods are common phenomena in both small and large drainage basins. Different conditions in the
catchment can increase or decrease the likelihood of floods in a river. You are now supposed to
evaluate such conditions for a Norwegian drainage basin, by crossing for a parameter that increases
probability (group 1) or decreases probability (group 2) of floods.
Floods are caused by a hydro-meteorological incident (precipitation as rain, snow/glacier melt, or a
combination). When you do your evaluation, you presuppose that the basins have the same area, and
the floods are caused by an identical precipitation event as rain. The parameters are for the whole
basin, not only the drainage channels.

Question 8
Group 1:
A. High gradients
B. High percentage of bogs
C. High percentage of lakes
D. Low drainage density
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Question 9
Group 2:
A. Thick deposits of debris
B. Much exposed bedrock (thin cover of debris)
C. Circular shape of drainage basin
D. Urban drainage basin
Question 10
Ground water storage can increase after larger precipitation events due to:
A. precipitation percolating through the surface and draining towards the ground water level
B. precipitation infiltrating through the surface to the vadose zone
C. the field capacity is exceeded
D. the infiltration capacity is exceeded
Question 11
There is a danger for large floods in South-East Norway when during winter very high amounts of
snow have accumulated, and:
A. warm temperatures come early, when there are still large amounts of snow in the mountains
B. spring is cold and dry and little melting occur in the mountains
C. melt events occur combined with precipitation as rain
D. the spring is cold, while a combination of warm temperatures and precipitation occur at the
passage between spring and summer
Fluvial geomorphology
Question 12
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
A. Alluvial fans form where rivers meet still water (lakes or the ocean)
B. An oxbow lake forms where braided rivers change course
C. In a meander bow, erosion is largest upstream of the outer bend
D. Rivers in areas of low gradient will meander to increase the gradient and therefore transport
water and sediments more efficiently through the system
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Question 13
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:

A. In a meandering river, meander bends will through time move sideways and downstream
B. According to Hjulströms curve, riverbanks consisting of fine sediments (silt and clay) are easier to erode, and therefore require lower water velocities before erosion occurs than for instance riverbanks of fine sand
C. On an alluvial fan, rivers will normally meander
D. On an alluvial fan, the upper parts will consist of coarse particles, and the river channel will
thus consist of coarse material that is difficult to erode. Therefore, these river channels are
stable through time.

Question 14
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
A. A change in erosional base level will cause a response in the river. The river will immediately
start to adjust its length profile in all channels of the basin.
B. Ravines are typical for fluvial deposits where there has been isostatic rebound after the last ice
age.
C. Old and well developed river channels in bedrock can be meandering
D. Next to glacial erosion, rivers are globally the most important geomorphic coupling between
land and ocean

Question 15
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
A. Fluvial erosion in loose deposits is controlled by discharge and the weight (size) of the particles, and is unrelated to particle shape
B. Rivers transport material in the following ways: dissolved, bedload, suspension and flotation.
C. Anastomosing rivers have many unstable channels with islands and banks in between, where
erosion and deposition occurs
D. River terraces form from deposits of large floods

Question 16
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
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A. A delta consists of bottomsets, foresets and topsets. A topset is created by wave activity, as
waves erode, transport and deposits material along the shore.
B. A delta consists of bottomsets, foresets and topsets. The bottomsets consist of coarse material
as the coarsest material is first deposited (sinking to the bottom) as a river reaches the delta
front.
C. A delta consists of bottomsets, foresets and topsets. Topsets are created by the river channels
as they migrate on the delta surface.
D. A delta consists of bottomsets, foresets and topsets. The bottomsets consist of coarse material
washed out of the delta front by wave activity

Biogeography
Question 17
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
A. The distribution of biomes is globally controlled by geological factors.
B. An ecosystem is defined by energy- and nutrient fluxes through the biotic part of nature.
C. The distribution of European deciduous forest in Norway is an example of the importance of
mankind for the diffusion of species.
D. Norway spruce is a species that started migrating into Norway about 2000-2500 years ago.

Question 18
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
A. In the tropical rainforest, the soil has a very high content of nutrients
B. In the tropical rainforest, the soil has a very high content of humus
C. In the tropical rainforest, the soil has a very low content of nutrients
D. In the tropical rainforest, the soil has a very high content of organic material that has not been
fully decomposed

Question 19
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
A. Podzol is a common soil type in Norway. It is characterized by amongst other things a grey
eluviated (leached) horizon.
B. Brown soil is a common soil type in Norway in favourable climatic zones, particularly in deciduous forests. It is characterized by a red-brown horizon beneath the eluviated (leached)
horizon, where ferric compounds are deposited.
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C. Brown soil is a common soil type in Norway in coniferous forests. Dead organic material
from the conifer trees is more difficult to decompose than leaves etc from deciduous forests,
and brown soil takes character from the brown horizon of organic material at the top of the
brown soil profile.
D. Podzol is globally a common soil type in areas where regular fires create a grey layer of ash
beneath the organic material deposited above.

Periglacial processe
Question 20
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
A. Permafrost is always present in a periglacial environments
B. Rock glaciers are formed in permafrost environments when a mixture of ice and debris is deformed by gravity
C. Ice wedge polygons form when the ground cracks upon freezing. When the surface thaws next
spring, water drains into the cracks and freeze in the permafrost. The size of the ice wedges is
controlled by the width of the cracks
D. Solifluction lobes are only found in permafrost environments

Question 21
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
A. In periglacial areas, frosh heave often occurs after the ground is cooled below 0°C, because
water expands 9% when it freezes
B. In periglacial areas, frost heave often occurs during winter time because water is sucked upwards and into the frozen part of the soil due to capillary forces, and ‘extra’ water freezes as
ice lenses in the upper part of soil
C. In periglacial areas, frost heave often occurs during winter time because snow cools the
ground. For that reason, frost extends deeper and more water is frozen which expands 9%
D. When materials are cooled they often contract (decrease in volume). This also happens in
soils. In periglacial areas, frost heave takes place in winter where snow keeps the ground
warmer than elsewhere, so that the snow prevents the ground from contracting

Question 22
Evaluate the following statements, and cross for the correct one:
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A. Permafrost is defined by the presence of ice in the ground the whole year. Above the permafrost is the active layer.
B. Permafrost is defined by a ground temperature ≤ 0°C during the whole year, except for the
upper permafrost layer (the active layer) that thaws during summer.
C. Permafrost is the part of the ground that has a ground temperature ≤ 0°C the whole year
D. Permafrost is the part of the ground that has a ground temperature ≤ 0°C all winter. During
summer the permafrost thaws, and the active layer appears, where various geomorphic processes takes place.

Part 2: Counts 20%
(Use the regular answer sheets on this part of the exam.)
Explain briefly the following terms
• Mediterranean climate
• Mid-oceanic ridge
• Oceanic trench
• Orographic precipitation
• Convective precipitation
• Talus
• Soil
• Parent material
• Fault
• Quick clay slide

Part 3: Counts 50%
(Use the regular answer sheets on this part of the exam.)
Large scale (and long term) landscape development in the Oppdal – Sunndalen area was during the
field course discussed especially on two localities. In Oppdal, we stopped near the transition between
the wide valley eastwards towards Oppdal center, and a narrow, deeply cut valley west towards
Sunndalen. We also stopped in Innerdalen. This area is shown in the attached relief map and the 3D
model with a draped ortophoto, where both stops are marked with stars. Discuss the landscape
development in this area.
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