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Behandling: 

Fellesliste Sp/Krf v/ Per Pedersen fremmet følgende endringsforslag: 

Nytt pkt 1: 

For å imøtekomme den voksende etterspørsel for fergeanløp på lørdag kveld, ber man 

Nordland fylkeskommune om at det opprettes fergerute til Selvær på lørdag kveld. Ruteturen 

til Husøy forlenges til Selvær, alternativt at ferga går Stokkvågen – Selvær – Husøy på 

lørdags kveld. 

 

Nytt pkt 2: 

Turen mellom Husøy og Selvær på søndag formiddag skal også kunne ta med biler og 

passasjerer fra Husøy til Selvær. 

 

Bakgrunnen for dette er at der ikke er kommunikasjon mellom Husøy og Selvær før med MS 

Helgeland kl 17.40 – 18.00. Dersom hurtigbåten er forsinket, kuttes denne turen. Eneste 

reisemåte blir da kl 22.30 fra Husøy. 

 

Pkt 2 blir pkt 3. 

 

Rådmannens innstilling med Felleslistens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. For å imøtekomme den voksende etterspørsel for fergeanløp på lørdag kveld, ber man 

Nordland fylkeskommune om at det opprettes fergerute til Selvær på lørdag kveld. 

Ruteturen til Husøy forlenges til Selvær, alternativt at ferga går Stokkvågen – Selvær – 

Husøy på lørdags kveld. 

2. Turen mellom Husøy og Selvær på søndag formiddag skal også kunne ta med biler og 

passasjerer fra Husøy til Selvær. 

 

Bakgrunnen for dette er at der ikke er kommunikasjon mellom Husøy og Selvær før 

med MS Helgeland kl 17.40 – 18.00. Dersom hurtigbåten er forsinket, kuttes denne 

turen. Eneste reisemåte blir da kl 22.30 fra Husøy. 

 

 

3. Træna kommune ber Nordland fylkeskommune om å legge opp til fergetur på lørdag 

formiddag som følger: 

Kl 09:05: Avgang fra Stokkvågen 
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Kl 11.05: Ankomst Husøy 

Kl 11:35: Ankomst Selvær (behovstur) 

Kl 12:05: Ankomst Husøy 

Kl 15:15: Avgang Husøy 

Kl 17:15: Ankomst Stokkvågen 

Kl 17:45: Avgang Stokkvågen 

Kl 19:55: Ankomst Selvær (behovstur) 

Kl 20:25: Ankomst Husøy 

 

Begrunnelsen for formiddagstur fra Stokkvågen til Træna er av hensyn til 

lokalbefolkningen og næringslivet, både i reiselivssammenheng og med tanke på 

primærnæringen som har behov/ må ha mulighet for å få servicepersoner til Træna for å 

unngå for lang produksjonsstans – samt mulighet for å sende ut fisk også på lørdag. 
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