Norge
Kongeriket Norge
Norge er et rikt land med høy levestandard. Landet nyter godt av store inntekter fra
oljeindustrien og har et solid velferdssystem. Norge har vært med i NATO fra starten i 1949.
I tillegg til det norske fastlandet består Norge av øygruppen Svalbard og Jan Mayen samt
bilandene Bouvetøya i det sørlige Atlanterhavet og Peter Øy og Dronning Maud Land
i Antarktis.

Flateinnhold: 323 802 km² (385 178 km² medregnet områder utenfor vårt fastland)
Hovedstad: Oslo
Gjennomsnittlig levealder: 83 år for kvinner og 79 år for menn (2012)
Språk: Norsk bokmål, norsk sidemål og samisk
Folketall: Drøye 5 millioner (2012)
Valuta: Norske kroner
Nasjonaldag: 17. mai

Miljøutfordringer
Norge er blant de landene i verden som slipper ut mest CO2 i forhold til innbyggertall. Dette
skyldes økt satsing på naturgass, en voksende industri og en gammel bilpark. Utslippene har
steget jevnt de siste årene, men landet har skrevet under Kyoto-avtalen og forpliktet seg til
utslippsreduksjoner.
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Energiforsyning
124,05 millioner kWh elektrisitet brukt i 2010
2,6 % kommer fra fossilt brennstoff.
91,1 % kommer fra vannkraft.
2 % kommer fra andre, fornybare kilder (vind osv.).
Viktige eksportmarkeder
Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike, Sverige og USA

Størstedelen av Norges eksport av varer i 2010 gikk til europeiske land, hovedsakelig EU.
Norge er den femte største eksportøren av olje i verden og den nest største eksportøren av gass til
Europa. Bare Russland er større. Oljesektoren står for rundt 20 prosent av landets inntekter.

Grunnet olje- og gasseksporten er Storbritannia det landet Norge eksporterer mest til.
Norge har gode forutsetninger for fiske og oppdrett av fisk og skalldyr, og fisk er en av landets
viktigste eksportartikler etter olje/gass. I 2009 ble det eksportert norsk sjømat til om lag 140 land.
Oppdrettslaks utgjør 53 prosent av eksporten og er det klart største sjømatproduktet. Andre viktige
eksportprodukter er diverse varianter av torsk (klippfisk, saltfisk, tørrfisk, fersk torsk med mer).

Naturressurser
Olje, naturgass, vannkraft, fisk, jordbruk, skogbruk, kull og mineraler m.fl.
Landbruk i Norge
Tømmer, kjøtt, melk, bygg, hvete og poteter

Bilproduksjon

Think var et norsk elbilselskap, grunnlagt i 1991 og begjært konkurs i 2011. Firmaet ble stiftet i
1990 under navnet Pivco. Selskapet er kjent for bilen Think City, en elbil med plastkarosseri
produsert på Thinks fabrikk på Aurskog. Modellen hadde en toppfart på 110 km/t, og en rekkevidde
på 180 km.

Nyttige nettsider: www.globalis.no
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