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Halvparten av Norges befolkning lever 
på et forholdsvis tett bosatt område om-
kring Oslofjorden, som er mindre enn 
halve Finnmark. Ellers i Sør-Norge bor 
det mange i og rundt de større kystby-
ene, som Arendal, Kristiansand, Stavan-
ger/Sandnes, Haugesund, Bergen og 
Ålesund. Mange av dalene er også tem-
melig tett bosatte, det samme er tilfellet 
med jordbruksbygder som Jæren, Hed-
marken, Toten og Ringerike. Nordafjells 
finner vi folkerike strøk rundt Trondheim 
og i de gode jordbruksbygdene øst for 
Trondheimsfjorden. I Nord-Norge bor 
de aller fleste ved eller nær sjøen. Kys-
ten av Helgeland, Lofoten og Vesterålen 
er ganske tett befolket, mens deler av 
Finnmark er så godt som folketomme.

bosettings-
mønster
måten befolknin-
gen fordeler seg 
på rent geogra-
fisk innenfor et 
gitt område, for 
eksempel innenfor 
et land

bosetting er Nildalen i Afrika, nordøst- 
og vestkysten av Nord-Amerika og visse 
deler av sørøstkysten av Sør-Amerika  
(Argentina og Brasil). På den annen side 
finner vi bortimot folketomme områder 
lengst nord i Nord-Amerika og Asia og i 
de store ørkenområdene (for eksempel 
i det indre av Afrika, Asia og Australia).

Både spredt og tett i Norge
I Norge bor det i gjennomsnitt 15 men-
nesker på hver kvadratkilometer landa-
real. Av alle europeiske land er det bare 
Island som er tynnere befolket. Folke-
tettheten vår er for eksempel mindre 
enn en tidel av Tysklands og Englands 
og bare en trettidel av Nederlands. Men 
slike gjennomsnittstall skjuler ofte mer 
enn de viser. Hvis vi studerer boset-
tingsmønsteret på et lavere geografisk 
nivå (se side 43), vil vi se at visse deler 
av landet vårt, særlig kyststrøkene, er 
nokså tett befolket, mens andre deler er 
så godt som folketomme.

Figur 3.3.  Kart som viser befolkningstetthet (personer pr. kvadratkilometer) i verden. 
(Kilde: US Department of Agriculture, 1994)
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1. Gi en kort karakteristikk av 
bosettingsmønsteret i Norge.
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