
FAKTATEKST 
TIL POWERPOINT
Bilde 1

Denne uken skal vi jobbe med 
natur og miljø.

UKE 2, TRINN 1-4

Hvorfor trenger vi planter og 
dyr? Hvorfor er det vanskelig å 
finne småkryp og frø om 
vinteren?  Hvorfor er biene så 
viktige?

Bilde 3 

Det finnes mange forskjellige 
skapninger på jorda våre. Fra 
meitemark og edderkopper til 
linerle og blåbær. Det finnes 
flere tusen forskjellige arter i 
Norge. Vi sier at vi har et stort 
mangfold når det er mange 
ulike arter som lever sammen i 
naturen.

Bilde 4

I landet vårt er det veldig mye 
skog. Her bor tusenvis av ulike 
insekter, planter, dyr og sopp. 
Over halvparten av alle arter i 
Norge har skogen som sitt 
hjem. Hvis man hogger ned 
skogen og bygger hus og veier i 
stedet mister mange sjeldne 
arter leveplassen sin. I gammel 
skog og urskog er det et yrende 
insekt og dyreliv.

Bilde 5

På landsbygda beiter husdyra 
våre. Det er viktig slik at det 
ikke gror igjen. De spiser opp 
gress, men også skudd fra 
småtrær. De holder skogen 
unna enga. Biene samler 
nektar fra blomstene i enga. 
De bestøver blomstene, slik at 
det blir frø og frukter.

Noen av artene i Norge er 
truet. Noen humler og som-
merfugler har nesten dødd helt 
ut. Det samme med fugler og 
blomster. Det er fordi vi men-
nesker har ødelagt natur-
landskapet deres. Det kan skje 
hvis vi bygger hus, fabrikker 
eller veier der som de trives og 
har hjemmet sitt. Her ser vi en 
lundefugl, en klippeblåvinge 
og en slåttehumle. De er det få 
igjen av i Norge.

Bilde 6

I naturen er alle dyr og planter 
like viktige. Innenfor et lite 
område i naturen, for eksempel 
en dam, kan det finnes massev-
is av ulike arter. Disse artene 
trenger hverandre for å leve der 
i dammen. Hvis et dyr eller en 
plante forsvinner fra et sted, 
kan det være at andre dyr og 
planter ikke kan leve der.  Alle 
dyr og planter har en jobb de 
gjør i naturen

Bilde 2

Bilde 7



FN har laget felles mål. De kalles 
bærekraftmål. FN er enige om at 
de må gjøre det beste for naturen. 
Et av målene er at de ønsker å 
redde livet på land. Norge er med 
sammen med 170 andre land.

Det er lurt å være kjent i nærom-
rådet og vite hva som hører til og 
hva som ikke hører til der. Vi må 
ta vare på planter, dyr og insekter 
som kan dø ut. Vi må vise omsorg 
for naturen gjennom å være 
klima- og miljøbevisst.

Bilde 11

Bilde 13

I Norge har vi noe som heter 
naturmangfoldloven. Den sier at 
det er forbudt å utrydde arter i 
Norge.  Det er viktig at vi tar vare 
på både planter, insekter og dyr. 
Heldigvis er det arter som har 
vært truet, men som det nå har 
blitt flere av. Det har blitt flere av 
fuglene fjellrype og lirype.  Det 
nytter å verne om sårbare arter. 
Pandabjørnen har også vært truet 
og den har det også blitt flere av.

Verdens Naturvernfond jobber for 
å beskytte alle forskjellige dyr og 
planter ikke skal bli borte. De 
ønsker at dyr og planter skal leve 
der de hører til i naturen, slik at 
de ikke blir utryddet.

Bilde 9

Bilde 10

Eksempel på et viktig naturom-
råde vi må ta vare på og verne 
om er regnskolen. Den største 
regnskogen i verden heter Ama-
zonas. Den ligger i Sør-Amerika. I 
regnskogen lever det planter og 
dyr som ikke finnes andre steder. 
Blant annet denne neseapen fra 
regnskogen i Borneo. Ødelegger 
vi regnskogen med å hogge ned 
trærne der og lage møbler av de, 
mister både planter og dyr 
hjemmet sitt.

Bilde 12

Heldigvis kan vi være med å 
passe på og hjelpe til slik at 
humlene kan være i hagen vår. 
Også andre bier, veps, biller og 
blomsterfluer er viktige i 
hagen. Det er lurt å ha blom-
ster som vokser fritt i hagen. 
Bygger vi et insekthotell, 
hjelper vi dem med en plass å 
bo. Da hjelper vi både insekter 
og planter i hagen vår.

Bilde 8
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