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Hardt arbeid og smarte valg må til for at de uoppdagede ressursene skal bidra til å 
opprettholde produksjonen på et høyt nivå og skape verdier også i framtiden. 

?
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Ressursrapporten 2018 oppsummert:

• Store gjenværende ressurser på norsk sokkel gir 
fortsatt store muligheter både i modne og umodne 
områder. 

• Leting er lønnsomt i alle havområder.

• Økt kunnskap, mer og bedre data,                                
nye arbeidsmetoder og ny teknologi åpner                
nye letemuligheter og kan gi flere lønnsomme funn.

• Selskapene må lete og finne mer for å opprettholde 
aktivitet og produksjon over tid.



Revitalisering av norsk sokkel
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