
Det meste er nord
Oljedirektør Bente Nyland

Barentshavskonferansen 19.04.2016 |

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tusen takk for invitasjon til Barentshavkonferansen. Det er alltid kjekt å være her – og følge forandringene som skjer i byen og regionen fra år til år som følge av petroleumsvirksomheten.Dagen i går markerte en milepæl . Gratulerer Eni – gratulerer Hammerfest. Jeg har hentet tittel på innlegget mitt fra et dikt av Rolf Jacobsen  - det meste er nord. Det har jeg gjort fordi vi nettopp har presentert ODs nye ressursrapport – og her slår vi fast at nesten halvparten av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger i nord – i Barentshavet. �Dette kommer jeg nærmere inn på senere.
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• Like mange letebrønner som i 2014
• 82 felt i drift ved årsskiftet
• Fire nye felt i produksjon
• Fire godkjente PUD-er
• Ny rekord for gassalg
• Oljeproduksjonen økte for andre år på rad
• Petroleumsproduksjonen vil holde seg like høy 

de neste fem årene som i de fem foregående
• Det ble boret rekordmange brønner
• Økt regularitet og effektivitet
• Kostnadene begynner å gå ned

Valemon Bøyla Knarr Edvard 
Grieg Sokkelåret 2015

© Foto: Hundven-Clements Photography / Link Arkitektur

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I en situasjon hvor vi daglig får negative nyheter  -  er det viktig også å se etter det som er positivt. Norsk sokkel har store gjenværende ressurser som potensielt utgjør store verdier og som gir grunnlag for fortsatt høy verdiskaping og høy aktivitet framover. Det forutsetter et pris- og kostnadsnivå som gjør det mulig å utvikle lønnsomme prosjekter.Ser vi tilbake på fjoråret så står ikke resultatet helt i stil med krise-overskrifteneBoret like mange letebrønner som i 2014Ny rekord for gassalg og Oljeproduksjonen økte for andre år på radPetroleumsproduksjonen vil holde seg like høy de neste fem årene som i de fem foregåendeDet ble boret rekordmange brønnerØkt regularitet og effektivitet på felteneKostandene begynner å gå nedMen det er noen utviklingstrekk som gir oss ekstra utfordringer – vi i det siste  å se en dreiing av selskapsadferd – til at de blir mer kortsiktige.Mer fokus på kostnader og balansepris framfor verdi Forenkling framfor langsiktighet, robusthet og fleksibilitetOg enkeltprosjekter framfor områdeløsningerSelv om utfordringene er blitt større,  forventer  vi fortsatt at det tas langsiktige beslutninger. Vi aksepterer ikke skumming av fløten, 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det vil fortsatt investeres betydelige de neste årene og totalkostnadene vil ligge over 200 milliarder kroner per år og er høyere enn for bare få år sidenI våre prognoser har vi lagt til grunn at fallet i oljeprisen er forbigående og at prisen skal opp igjen -  og at dette skjer gradvis over noen år.Jo lengre tid det går med så lave priser, dess mer omfattende endringer vil bli gjort i næringen som vil få betydning.Nå ser det ut som oljeprisen er svakt stigendeDe samlede letekostnadene i 2015 ble anslått til 33 milliarder kroner. I år regner vi med at de blir i størrelsesorden 22 milliarder kroner og forblir lavt de neste årene. Letevirksomheten nesten halvert  i år, spesielt i Nordsjøen og Norskehavet, fra 56 til  30 brønnerDette er primært en konsekvens av at antallet letebrønner reduseres, men også økt boreeffektivitet og lavere rigg-rater bidrar til reduksjonen 



Sokkelen – status og utfordringer
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Bjørnøya

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ved årsskiftet var det 82 felt i produksjon:65 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og i går ble det to  i Barentshavet.I  2005 hadde vi 51 felt i produksjon Fire nye felt kom  i produksjon i fjor, alle i Nordsjøen og ni felt under utbygging I år kom Goilat  i produksjon – det ble jo markert grundig i går, i tillegg kommer Ivar Aasen og Flyndre  Totalt er 18 felt nedstengt og fram mot 2020 antar vi at ca 15 – 20 nye felt vil bli stengt. Når det er sagt - er det samtidig viktig å ta med at i fjor sto disse feltene for kun en prosent av produksjonen.Det jobbes med å modne fram beslutninger om utbygging av flere funn, men dagens kostnader og oljepris gjør dette krevende.Et mer sammensatt aktørbilde, større behov for samordning og tredjepartstilgang til infrastruktur med en annen eierstruktur bidrar til kompleksiteten. Slik vi vurderer ressursbildet og utbyggingsmulighetene, vil det meste av ny produksjon i framtiden være avhengig av den infrastrukturen vi har bygget ut de siste 40 årene. Dette innebærer kontinuerlig  fokus på vedlikehold og oppgradering av denne  



Funn per havområde
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*Johan Castberg er ikke inkl.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette kan underbygges med denne figuren som viser alle funn på norsk sokkel som ikke er bygd utVed årsskiftet  var det 93 funn – 8 i Barentshavet, 33 i Norskehavet og 52 i Nordsjøen. Røde stolper er gass, grønne er oljefunnBildet viser at de fleste er små, men  mange vil være  gode kandidater for havbunnsutbygginger. Når det gjelder funnene i Barentshavet – og her er ikke Johan Castberg tatt med pga skalaen  - så snakker vi om både olje og gass.Utfordringen med gassfunnene er manglende lønnsomhet og nok gass til et eget rør. Og for flere av disse funnene handler det også om samordning av flere funn.



Oljedirektoratets 
Ressursrapport 2016

www.npd.no

6

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Like før helgen la vi fram vår nye ressursrapport. En av Oljedirektoratets hovedoppgaver er å bidra til ”Kunnskapsbasert, langsiktig og forutsigbar forvaltning av det norske folks olje- og gassressurser”Ressursrapporten gir et godt fakta- og kunnskapsgrunnlag for en god forvaltning av petroleumsressursene.Ressursrapporten gir status for leting på norsk sokkel og hovedkonklusjon er atNorsk sokkel har store gjenværende ressurser som utgjør potensielt store verdier og som gir grunnlag for fortsatt høy verdiskaping og høy aktivitet framover. 



50 år med leteboring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I år er det 50 år siden første undersøkelsesbrønn ble boret, og i 1980 kom første brønn  i BarentshavetI løpet av disse årene, har oljeprisen svingt betydelig, noe som også har påvirket aktivitetsnivået i industrien  Etter relativt lav oljepris utover på 1990-tallet falt leteaktiviteten, og bunn-nivået ble nådd i 2005 med kun 12 påbegynte letebrønner. Dette førte til at en satte i gang målrettede tiltak for å stimulere konkurransen og øke mangfoldet på sokkelen. Særlig tre justeringer i rammebetingelsene var viktige; prekvalifisering av nye selskap, årlige konsesjonsrunder med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen) og leterefusjonsordningen.Sammen med økning i oljeprisen, medførte tiltakene en kraftig økning i leteaktiviteten. Nye selskaper kom inn og det ble gjort flere lønnsomme funn.De siste 8 årene har det hvert år blitt påbegynt over 40 letebrønner. La oss se på de siste årene med høy leteaktivitet
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Normalt merkes nedgang i oljepris først på leting, men i fjor ble det fortsatt lett  mye. Det ble påbegynt 33 letebrønner i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og 7 i Barentshavet. Det ble gjort 17 funn, -  Ingen nye i Barentshavet.  Letevirksomheten blir kraftig redusert i år, spesielt i Nordsjøen og Norskehavet, mens det faktisk planlegges flere letebrønner i Barentshavet i år enn det ble boret i fjor.Så langt i år er det påbegynt ni letebrønner - To i Barentshavet og sju i Nordsjøen.  Det er planlagt ytterligere sju brønner i Barentshavet dette året.



Høy leteaktivitet har gitt resultater
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Leteaktiviteten  siden 2000 har gitt oss mange funn og  denne figuren viser akkumulerte ressurser i de ulike havområdeneBetydningen av Johan Sverdrup er som dere ser , viktig for veksten i Nordsjøen, men ser vi bort fra Johan Sverdrup har veksten  faktisk vært størst i BarentshavetI Nordsjøen ble det de siste tre årene påbegynt 114 letebrønner og gjort 25 funn.  Tilsvarende tall for Norskehavet er 42 påbegynt  letebrønner og 18 funn,  mens tallene for Barentshavet er 30 påbegynte brønner og 14 funn 



Letevirksomheten har tilført store verdier
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Verdiskaping ved ulik diskonteringsrate Anslått netto nåverdi fordelt på havområder (2000-2014)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Letevirksomheten fra 2000 til 2014  har tilført samfunnet betydelige verdier. En OD-analyse som er publisert i ressursrapporten vår viser at samlet netto kontantstrøm av funnene fra 2000 til og med 2014,  er anslått til om lag 2000 milliarder kroner, etter fratrekk av letekostnader.Netto nåverdi er om lag 1000 milliarder kroner med fire prosent diskonteringsrate og tilnærmet 600 milliarder med syv prosent diskonteringsrateAnalysen viser at letevirksomheten har bidratt positivt i alle havområdene, men verdien av leting har vært klart størst i Nordsjøen, selv uten Johan Sverdrup som vist i figuren  til høyreSamlet netto kontantstrøm av funnene i Nordsjøen i perioden er anslått til om lag 1400 milliarder kroner, etter fratrekk i letekostnader. Letevirksomheten i Norskehavet og Barentshavet har også skapt betydelige verdier. Samlet netto kontantstrøm fra disse to havområdene er på rundt 500 milliarder kroner..



Ressursene på norsk sokkel 
Totalt 14,2 milliarder Sm3 o.e. 

45 %
solgt og levert

47 % solgt 
og levert

Uoppdagede ressurser 20 %

Ressurser i funn 5 %

Ressurser i felt 6 %

Reserver 22 %

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan ser så fremtiden ut.Vi har fortsatt produsert mindre enn halvparten av de forventede ressurser på sokkelen, og vi har store reserver som er besluttet produsert.Reserveandelen har økt noe og Johan Sverdrup utgjør ca 9 prosent av reservene.  Dette er selvsagt hyggelig å vite – at selv om Johan Sverdrup feltet er stort og viktig for framtidig produksjon – er det store reserver og verdier  i de andre feltene. Dette er viktig å ha med seg !!   



Uoppdagete ressurser - det meste er nord  
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Forventete uoppdagete ressursers totalt og per havområde

Brukernavn
Presentasjonsnotater
De uoppdagede ressursene er estimert til om omlag 3 mrd sm3 oe ..  Det meste ligger i nord. Der forventer vi at nær halvparten av de uoppdagede befinner seg, mens ca  en fjerdedel  er i  Norskehavet og en fjerdedel i Nordsjøen. Om lag halvparten er gass og halvparten væske.Estimatet har endret seg ubetydelig fra 2013, til tross for at det er gjort 57 funn siden forrige rapport i 2013.  Det har vært en liten nedgang i de uoppdagede ressursene i Nordsjøen og Norskehavet – men dette kompenseres av en økning i Barentshavet. Estimatet for væske er høyest i Barentshavet og lavest i Norskehavet. Hele 55 prosent av gassen forventes å finnes i Barentshavet. I Barentshavet er det fortsatt store områder som ikke er åpnet for petroleums-virksomhet. Etter 35 år med leting er usikkerheten fortsatt stor også i den åpne delen.Usikkerheten kan kun reduseres gjennom letingOg som dere ser er det fortsatt stor spredning i usikkerhet i de de tre områdene og usikkerheten er størst i BarentshavetNordsjøen er viktig – og  vil alltid være det, men Barentshavet blir stadig viktigere. Det blir spennende å følge letingen i Barentshavet framover. Det blir tildelt nye utvinningstillatelser i 23 runde  før sommeren. Resultatene av denne utforskningen kan få stor betydning for framtiden i BH, og forhåpentlig slår oppsiden til.   



Økning i Barentshavet

• Den største endringen i ressursestimatet er 
i Barentshavet.

• Her er det en økning på omlag 125 
millioner Sm3 o.e.

• Bekreftelse av letemodellen fra karbon til 
perm har økt  ressursestimatet for denne 
letemodellen på Lopphøgda. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økningen i resursestimatet i Barentshavet skyldes hovedsakelig Alta funnetFunnet bekreftet at det finnes en letemulighet i bergarter av  karbon til perm alder i det området som kalles Lopphøgda. Som dere ser strekker denne letemodellen seg over et stort område – noe som gir ditto større muligheter



Funn i Barentshavet  2000 - 2015
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Antall funn Ressurser i funn fordelt på størrelse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva har vi erfart  når det gjelder leting i Barentshavet?Siden 2000 er det her påbegynt 71 letebrønner,  55 er undersøkelses- og resten er avgrensningsbrønner til de 30 funnene som er gjort  Som figuren viser, er det er i de siste 5 årene at leteaktiviteten  har skutt fart Goliat ble påvist i 2000, deretter var det stans i leteaktiviteten i påvente konsekvensutredning av helårlig petroleumsvirksomhet i området. I desember 2003 ble det gitt grønt lys for videre aktivitet.Den største ressurstilveksten har kommet til siden 2008 I 2011 og 2012 ble funnene som i dag utgjør Johan Castberg påvist, I 2013 kom Wisting-funnet og i 2013 og 2014 kom Alta og GothaHele 7 funn ligger i størrelsesklassen 10 – 50  millioner Sm3oe  



Barentshavet - funn og felt

Wisting

Goliat

Alta/Gohta

Johan Castberg

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Nå har vi fått det litt umake paret Snøhvit og Goliat på plass – og  nå venter vi på familieforøkelsePå Castberg  er OD er opptatt av at den valgte løsningen beholder nødvendig fleksibilitet fram mot investeringsbeslutning.På Alta/Gohta ser vi en ambisiøs borekampanje med mål om å minsker usikkerhetene rundt  funnet.  Av de 7 letebrønnene i Barentshavet i fjor var fire avgrensningsbrønner på Altafunnet. Når det gjelder Wisting er det andre utfordringer.  Avstand fra land er en sak, men reservoarer ligger grunt og  har lavt trykk og temperatur som må utredes nærmereVi har fått på plass Barents Sea Oil Infrastructur som er et godt initiativ som kan føre til reduserte transportkostnader for selskapene og skape aktivitet i Finnmark. Begrenset utbygd infrastruktur innebærer bl.a. at funnstørrelsen må være større i Barentshavet enn i Nordsjøen og Norskehavet for å sikre lønnsomhet. Etablering av samordnede utbyggings- og transportløsninger kan redusere kostnadene og øke årlig produksjon, og dermed redusere terskelen for lønnsom utbygging av funnene.                                    



Johan Castberg
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
For Johan Castberg  er FPSO –en med de planlagte kapasitetene  nå blitt  et godt konsept som gir  fleksibilitet for å ta inn tilleggsressurser i området.Å få ned kostnadene er et viktig for å realisere prosjektet og det applauderer vi. Men det må ikke gå på fleksibiliteten til å hente ut ressursene som er i området Dette har vært et viktig tema fra OD i dialogen med lisensenVi har tro på  at det er et potensiale for økt utvinning og at det er tilleggsressurser i området som vil kunne bli viktig i framtida.Derfor er viktig for oss at fleksibiliteten og funksjonaliteten i både flyter, havbunnsinnretninger og brønnløsninger ikke reduseres  slik at disse mulighetene ikke ødes.Samordning er også et stikkord hvor vi er opptatt av at Castberg-lisensen samarbeider konstruktivt med andre aktører i Barentshavet om å finne løsninger som kan redusere enhetskostnader 



Avsluttede og planlagte brønner i Barentshavet

7324/8-1 Wisting

Snøhvit

7220/11-1 Alta

Johan Castberg

7120/1-3 Gohta

TørrOlje Gass Undersøkelsesbrønn AvgrensningsbrønnPågår

7324/7-3 S “Wisting West” 
avgrensning

PL 537 - OMV

“Aurelia” (trias-perm)

PL 226 B - ENI

7224/2-1 “Kvalross” (trias) 

PL 611 - Wintershall

“Alta” avgrensning

PL 609 - Lundin

“Alta” avgrensning

PL 609 - Lundin

7220/11-3 A “Alta” 
fordypning og test?

PL 609 - Lundin

7220/6-2 “Neiden” perm 
(re-boring)

PL 609 – Lundin

“Filicudi” (jura) 

PL 533 – Lundin

7130/4-1 “Ørnen” (karbon) 

PL 708 - Lundin

“Bone’ ” (jura-trias)

PL 716 - ENI

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette kartet viser foreløpig oversikt over planlagte brønner i år og som alltid er det usikkerhet knyttet til hva som blir endelig antall brønner når året er omme.I Alta/gotha  - Johan Castberg området vil vi se flere letebrønner framover- det skjer alltid når en har gjort funn som gjør at andre vil prøve lykkenFlere avgrensningsbrønner på Alta/Gotha er planlagt for å få mer erfaring med produksjon i karbonatbergarter som er hovedreservoar.På Wistingfunnet er en horisontal avgrensningsbrønn nettopp gjennomført.  Formålet med denne brønnen var bl. annet å gjøre en teknisk kvalifisering og teste produksjonsegenskaper av reservoaret  Dette er viktig for å vurdere utbyggingskonseptet og utvinningsgrad fordi reservoaret ligger adskillig grunnere enn andre steder i Barentshavet. Dessverre ble det bare funnet  små mengder gass  i Ørnen-brønnen, men Kvalross-bønnen var tørr.



23. konsesjonsrunde og TFO 2016
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alt etter hvordan en ser det - kanskje det mest spennende som kommer er tildeling av 23. konsesjonsrunde. Kartet til venstre viser i rosa områdene som er lyst ut i BarentshavetVi har lest alle søknadene og laget forslag til arbeidsprogram som er oversendt OED.Tildeling er planlagt før sommeren. Kanskje ser vi første brønn tidlig 2017?Jeg må også si to ord om Tildeling i forhånddefinerte områder . Til høyre ser dere hvordan dette arealet, som omfatter de mest utforskete områdene,  årlig har ekspandert fra kun å omfatte område rundt Snøhvit til dagens yttergrenser.  Områder inkluderes i TFO når vi mener at de er modne nok i utforskningshistorie.Tidligere i år ble det tildelt fem nye utvinningstillatelser i Barentshavet – hvorav en med krav om fast brønn (ved Snøhvit)  TFO 2016 ble lyst ut like før påske Området i Barentshavet  er utvidet med 32 blokker i nærheten av  Castberg, Alta og Gohta, og i tillegg til flere blokker i øst.



Barentshavet Nord

• I perioden 2012 – 2014 er det samlet inn 
seismiske 2D-data i Barentshavet nord og 
nordøst – til sammen 32 600 kilometer

• Dataene er sentrale for geologisk forståelse av 
havområdet
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Til slutt vil jeg si noe om Ods egne aktiviteter i nord.Det er fortsatt store uåpnede områder og Barentshavet Nord er det desidert største.Det er bare Oljedirektoratet som har anledning til å samle data fra uåpnede områder på sokkelen – og innsamlingen finansieres over statsbudsjettet.Den geologiske utforskningen av Barentshavet startet med innsamling av 2D-seismikk allerede midt på 1970-tallet. Her ser dere det seismiske datanettet som vi har samlet inn de siste årene.I hovedsak er innsamlingen i 2012 til 2014 gjennomført i området nord for 74 grader 30 minutter nord og dekker det nye området som har kommet til etter at grensen mot Russland ble ratifisert i 2011.



ODs grunne boringer
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Etter hvert ble det behov for å forstå hvilke bergarter som ga de seismiske signalene vi så på seismikken, samt å vite alderen på disse. I 2015 fikk vi midler over statsbudsjettet til å bore såkalte grunne borehull – med en dybde på inntil 200 meter ned i undergrunnen øst for KvitøyaSammen med annen kunnskap fra området, som tidligere grunne boringer lenger sør, korrelasjon med seismiske data, funn i letebrønner og ikke minst – det vi kan observere på land på Svalbard, Hopen og Bjørnøya, ville det bidra å forstå bedre den geologiske historien til den nordlige delen av BarentshavetDet ble boret sju vellykkede grunne hull som varierte i dyp fra 52 til 200 meter.Den seismiske linjen oppe til høyre viser hvordan disse grunne hullene er plassert der markerte reflektorer kommer ut under havbunnen.Under ser dere bilde av noe av kjernefangsten og nå vet vi  hva slags bergarter vi har – og alderen på disseTotalt ble det tatt 1048 m kjerner, som vil øke den geologiske forståelsen, redusere usikkerheten i de uoppdagede ressursene og bidra til mer generell kunnskap om nordområdene. På kartet er de grunne boringene fra 2015 markert med rødt. Det er også tidligere boret grunne borehull I Barentshavet nord – men ikke så langt nord som I fjor. De tidligere boringene er markert med hvitt.  
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Produksjonsprognose
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Avslutningsvis vil jeg minne om at petroleumsnæringen er en langsiktig næring – og at den derfor krever langsiktige beslutninger. Dette går tydelig fram av  produksjonsprognosen fram mot 2030.Prognosen fra i fjor er vist med den stiplede linjen. Forskjellen mellom forrige prognose og  den nye prognosen, er at reduserte investeringer fører til utsatt produksjon.  Vi legger imidlertid til grunn at produksjonen kommer igjen lenger ut i tid og til lavere kostnad.Produksjonen fra Johan Sverdrup vil rundt 2025 utgjøre en ca en ¼ av oljeproduksjonen.Produksjonen kommer til å holde seg noenlunde stabil i mange år framover før den avtar.Mot slutten av 10-årsperioden øker innslaget av produksjon fra uoppdagede ressurser. Det krever at det må gjøres nye funn gjennom aktiv leting de neste årene.Dette er en langsiktig næring, og norsk sokkel er liv laga i mange år framover.Det ser vi enda bedre på neste bilde: 



Langsiktig perspektiv
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1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

Ekofisk

Eldfisk

Valhall

Gullfaks

Ula

Oseberg

Heidrun

Troll

Oseberg Sør

Grane

Kvitebjørn

Snøhvit

Valemon

Goliat

Johan Sverdrup

Brukernavn
Presentasjonsnotater
som viser mulig produksjonstid på et utvalg felt ut i tidOg som vi ser, det vil være produksjon på norsk sokkel i minst 50 år til og lengre I tillegg kommer jo de funnene som er under utbygging som ikke er tatt med her – som for eksempel  Johan CastbergDet mest-produserende feltet i 2015, både på olje og gass, var Troll og som dere ser – vi er temmelig sikker på at det fortsatt produserer i XX?Bildet understreker igjen betydningen av å investere på dagens felt, blant annet fordi prosjekter for økt utvinning bidrar sterkt til forlenget levetid. I tillegg, -  funn nær eksisterende plattformer og rørledninger kan enkelt – og til relativ lav kostnad - bygges ut mot disse. Dette gir bedre utnyttelse av innretningene, og feltene forlenger levetiden . Lønnsomhet handler om en forventing av oljepris over et felts levetid og i den sammenheng er 30 – 50 år lenge.Beslutning om en utbygging kan ikke  basere seg på  dagens spot-pris på olje. Noen har påpekt at vi er vel optimistiske på vegne av feltene, men husk da at historisk har produksjon på store felt  økt med over 50 % i fht opprinnelig plan. Er en i tillegg teknologioptimist og har tro på at olje og gass vil spille en rolle som energibærer i framtiden – tenker jeg at dette er mulige.  



23

«...Ut på morgenen var vi endelig nord for Kvitøya, og 
hadde nå åpne, blå havet for oss. Det var frisk bris, og sjø 
fra NNV, så meget at det var dem blant oss som begynte å 
føle savnet av isen og det rolige vann mellom flakene. 
Kvitøya så vi ikke, den er ganske lav, og vi var for langt 
unna «

Fridtjof Nansen (Gjennom Sibir)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Siden vi i OD – over 100 år senere, beveget oss i Fridtjofs Nansen fotspor til 80 grader nord og forbi Kvitøya – takker jeg for meg med dette utdrag Nansen skildringer av området. Takk for oppmerksomheten
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