
NATURMANGFOLDET I NORGE 
PÅVIRKES NEGATIVT

Av de truede artene i Norge lever 
48 prosent i skog, mens 24 prosent

er knyttet til kulturmark.

GLOBALE UTSLIPP AV KLIMAGASSER ØKER OG
KLIMAENDRINGENE PÅVIRKER NORGE

MANGE KILDER BIDRAR
TIL FORURENSNING

Kjemikalier

Det er 100 000 ulike stoffer på markedet
i EU- og EØS-landene.For mange stoffer 

vet vi for lite til å vurdere helse- og 
miljørisiko.

av avfallet ble
gjenvunnet

i 2019  

71 %

av avfallet ble
materialgjenvunnet

i 2019 

41 %
Vi har vernet store areal i Norge,
men for lite av både hav og skog.

Andel vernet areal i Norge 2020

truede arter i Norge
2355
arter i Norge
44 000

Ca. 10 000 kjemikalier hvor vi 
vet en del om risiko og 
eksponering  

Ca. 20 000 kjemikalier hvor vi 
har begrenset kunnskap om 
risiko og eksponering  

66 stoffer og stoffgrupper på 
den norske prioritetslista.

Ca. 500 kjemikalier hvor vi vet 
svært mye om risiko og 
eksponering  

Avfall

Våtmark

16 %

Åpent lavland

12 %

Skog

5,1 %

Hav

3,5 %

Ferskvann

14 %

Fjell

34 %

miljostatus.miljodirektoratet.no/norgesmiljostatus

Arealbruk er den største påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge. 
Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder er de viktigste 

grunnene til at mange naturtyper og arter står i fare for å forsvinne.

Norge blir varmere og det blir mer nedbør. Klimaendringene øker 
presset på naturen og gir konsekvenser for hele samfunnet.
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Norge Globalt

For å nå klimamålet i Parisavtalen må verden slippe ut betydelig 
mindre klimagasser. Det er det foreløpig få tegn til.
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MANGE UNIKE KULTURMINNER 
OG KULTURMILJØER 

Norge er et av landene i verden med
�est bevarte trehus fra middelalderen.

SJU AV TI DELTAR JEVNLIG 
I FRILUFTSLIV

Men det er stor variasjon i hva vi deltar på og 
hvor ofte. I de største byene har bare tre av ti 

tilgang til turterreng.

8 av 10 har hørt om allemannsretten

NORGES MILJØSTATUS FOR 2021
Slik står det til med miljøet i Norge - kort fortalt!

KLIMAUTVIKLINGEN I 
ARKTIS ER NEGATIV

Lufttemperaturen på Svalbard øker.

Lufttemperatur på Svalbard
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9108
fredede

bygninger
i Norge 

3253
fredede

bygninger
i privat eie 

991
kirker i Norge er

enten fredet eller
listeført som kirker
av nasjonal verdi  

Ca. 70 000 kjemikalier hvor vi 
vet lite om risiko og eksponering  

Svalbard lufthavn, årsmiddel av lufttemperatur. 
Variasjoner på tidsskala kortere enn 
ti år er jevnet ut. Kilde: Meteorologisk institutt.

Norges utslipp av klimagasser 
i millioner tonn CO2-ekvivalenter
Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Globale utslipp av klimagasser
i milliarder tonn CO2-ekvivalenter
Kilde: PBL Netherlands Environmental 
Assessment Agency

Temperaturendring i Norge (avvik fra normal 1961-1990).
Kilde: Meteorologisk institutt 


