
Disse artene er truet i Norge 

Alle våre fire store norske rovdyr er oppført på norsk rødliste for arter enten 
som kritisk truet eller sterkt truet. 

 
 
Redd ulven i Norge 
Ulven er kritisk truet i Norge. Likevel jaktes den på, og vi er dårligst i verden til å 
verne om ulvene våre.  

Gaupa er sterkt truet i Norge. Stortinget har bestemt at det maksimalt kan leve 65 
familiegrupper med gaupe i Norge - og for å holde bestanden under dette nivået er 
det kvotejakt. Dette resulterer i en liten bestand (i 2020 færre enn 400 dyr), og gjør at 
gaupa kategoriseres som sterkt truet. 

Brunbjørnen er også sterkt truet av utryddelse her til lands. Ved siste telling i 2019 er 
anslaget at rundt 148 bjørner lever her. Toppen av næringskjeden er en viktig rolle, 
bjørn og andre rovdyr bidrar til balanse i naturen. 

Et av de sjeldneste pattedyrene i Norge er noe så uvanlig som et rovdyr ingen har 
noe imot, nemlig fjellreven. I 2019 fantes det minimum 280 voksne fjellrev i den 
norske fjellheimen - det høyeste antallet som er registrert i nyere tid! Tross 
oppgangen er fjellreven fortsatt kritisk truet på den norske rødlista. 

Det er ikke bare rovdyr som er truet. Også sanglerka står oppført som sårbar på 
rødlista. Selv om totalbestanden i Norge fremdeles er høy (200.000-600.000 fugler), 
har bestanden minsket med ca. 40 prosent det siste tiåret. Hovedtrusselen er tap av 
egnede leveområder som følge av driftsendringer i landbruket. 

  

https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/rovdyr-i-norge
https://www.artsdatabanken.no/Rodliste
https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/ulv-i-norge
https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/ulv-i-norge
https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/ulv-i-norge
https://www.wwf.no/dyreleksikon/gaupe
https://www.wwf.no/dyreleksikon/brunbj%C3%B8rn
https://www.wwf.no/dyreleksikon/fjellrev
https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/ulv-i-norge


Trusler mot de norske artene 

Det at vi mennesker forandrer og ødelegger leveområdene til artene, er 
hovedtrusselen her i Norge. I tillegg kommer negative effekter fra forurensing, 
høsting og fremmede arter. 

På toppen av disse fire drivkreftene kommer klimaendringer, som gjør at mange arter 
trenger større arealer blant annet for å forflytte seg nordover eller oppover i høyden. 

Arealendringer 

Hovedtrusselen mot naturmangfoldet i Norge er ulike former for arealendringer. Det 
vil si menneskelige aktiviteter som gjør at artene får mindre og færre leveområder 
eller dårligere livsforhold i leveområdene sine. 

Dagens intensive skogbruk påvirker mange av de truede artene i Norge negativt, og 
det samme gjør andre arealinngrep som veibygging og energianlegg. Disse kan også 
bidra til å forsterke negative virkninger av klimaendringer, mens gode bevaringstiltak 
kan gjør naturen mer robust i møte med økende temperatur.   

Klima og forurensning 

Foreløpig er det ikke så mange arter i Norge der man med sikkerhet vet at 
klimaendringer er et problem. Dette skyldes både kunnskapsmangel og at vi enda 
ikke har sett effektene fullt ut. 

Arter som lever i fjellet virker å være mer utsatt. Et endret klima vil kunne påvirke 
livsmiljøene til eksempelvis planter som issoleie, som er avhengige av snødekke mye 
av året. 

Samtidig kommer effekter av klimaendringer gjerne på toppen av andre negative 
effekter, slik at klimaendringene kan være dråpen som får begeret til å renne over for 
arter som lever på marginalene. 

 

Vil du lese mer? Gå inn på https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/truede-arter-
i-norge  

 

https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/truede-arter-i-norge
https://www.wwf.no/dyr-og-natur/truede-arter/truede-arter-i-norge

