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Høringsuttalelse – Elektrifisering av Draugen og Njord
Fiskebåt viser til konsesjonssøknad fra OKEA ASA vedrørende elektrifisering av
plattformene/feltene Draugen og Njord. Høringsfrist er satt til 25. mars 2021.
Av høringsbrevet fremgår det at NVE vil fastsette et utredningsprogram basert på OKEAs
forslag, høringsinnspill og standard utredningskrav for denne typen anlegg, som skal dekke
nødvendige utredninger av konsekvenser for hele kraftforbindelsen fra land og ut til plattformene.
OKEA ASA har i sin konsesjonssøknad meldt inn ulike traséalternativer bestående av luftledning
eller jordkabel fra Straum transformatorstasjon til landtak ved Hofstad, Olvika, Olvassbekken
eller Sandvika i Åfjord kommune. Fra landtaket planlegges en sjøkabel på ca. 135 km ut til
Draugen, og videre ca. 30 km sørvestover til Njord. Kraftbehov til plattformene oppgis å være
mellom 40 og 80 MW.

Fiskebåt vil på generelt grunnlag fremheve viktigheten av at tiltak i våre havområder, enten i form
av ny næringsvirksomhet eller endring av eksisterende, ikke fortrenger fiskernes historiske rett og
adgang til fiskefeltene. Videre er det avgjørende at hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder
for fisk hensyntas, og at det i denne sammenheng legges til grunn en streng føre var tilnærming
som ivaretar de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og
mattilgang. Etableringer må heller ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige
vandringsmønster, da dette vil kunne få store negative konsekvenser for både land- og
flåteleddet.
Når det gjelder elektrifisering av norsk sokkel, forutsettes det at virkningene for fiskeriene utredes
grundig før tiltak iverksettes. Det vises i denne sammenheng til viktigheten av at fiskeriaktivitet,
gyte- og oppvekstområder for fisk kartlegges, samt at det utredes grundig hvilke konsekvenser
inngrep i havbunnen kan innebære for det biologiske livet i havet. Fiskebåt legger videre til grunn

at NVE i utredningsprogrammet stiller krav om at kabler graves ned eller dekkes over på en slik
måte at fremtidig fiskeriaktivitet i området ikke blir hindret.
Avslutningsvis legger Fiskebåt til grunn at forslag til utredningsprogram sendes på høring når dette
er ferdigstilt, og at vi i den forbindelse kan komme med mer detaljerte synspunkter hvis det skulle
være nødvendig.
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