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Finnmarksvidda
Norra  Norge  

Narvik

Hammerfest

Svartisen    

Finnmarksvidda

Lofoten

Tromsö

Bodö

Karta över norra Norge.
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Norges landsdelar

Norra Norge
I norra Norge finns många höga berg
och djupa fjordar.
Från bergen rinner flera stora älvar
ner mot kusten.

Längst uppe i norr ligger Finnmarksvidda.
Här är landskapet plattare.

I norra Norge ligger också ögruppen Lofoten
som består av flera hundra öar.
Bergen på Lofoten är höga och spetsiga.

Söder om Bodö finns en stor glaciär
som heter Svartisen. En fiskeby på Lofoten.

Höst på Finnmarksvidda. 



26

Arbetsuppgifter

1. Hur ser naturen ut i norra Norge?

 

 

 

 

2. Vad heter området längst upp i norra Norge?

 

3. Hur ser landskapet ut där?

 

4. Vad är Lofoten?

 

5. Vad heter glaciären söder om Bodö?
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Naturgas
Naturgas bildas när döda växter och djur bryts ned
och ligger under marken i flera miljoner år.
Gasen samlas under markytan.
I Norge har man hittat mycket naturgas ute till havs.

För att hämta upp gasen måste man borra hål i marken.
Ibland finns gasen nere på havsbotten.
Då borrar man hålen från stora plattformar.
Sedan skickas gasen genom långa rör
in till fastlandet.

Naturgas kan användas på olika sätt.
Man kan till exempel göra elström av gasen
eller använda den som bränsle till bussar och bilar.

När man använder naturgas bildas mindre farliga utsläpp
än när man använder olja.
Det tar väldigt lång tid för naturgasen att bildas.
Om vi använder för mycket naturgas kan den ta slut.

naturgas

Naturgasen pumpas i långa rör till en anläggning på land.
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Turism

På skidtur i de norska fjällen.

Turism kallas det när vi människor
reser till andra platser än just där vi bor.
När vi gör det är vi turister.

Den norska naturen
lockar turister till hela Norge.
De flesta som besöker Norge
kommer från Tyskland, Sverige och Danmark.

Många kommer för att åka skidor, vandra eller fiska.
Trysil och Hemsedal är två platser
dit många reser för att åka skidor.

Hardangervidda är ett annat område
där det är populärt att åka skidor  
eller vandra.
På många ställen finns små stugor  
där man kan sova.
En sådan liten stuga kallas hytte.

Hytter på Hardangervidda.




