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Selvær er et lite, men levende samfunn, med ca 50-55 innbyggere. Selvær har 
gjennom tidene vært, og er fremdeles et samfunn der fiskeri står sterkt. 
Pr i dag har vi 5 stasjonerte fiskebåter her, noe som prosentvis utgjør en betydelig 
andel av Trænas del av fiskekvotene. I tillegg så kommer det båter fra andre 
kommuner som leverer fisk her på Selvær, gjennom hele året. 
Krabbefiske starter i månedsskifte juli og august. frem til nå har det vært 5 båter som 
leverer krabbe her på Selvær. Krabbe er levende mat, som ikke kan lagres lenge før 
de må sendes videre. Krabben blir sendt med båt og bil til Hitra Mat på Hitra. 
Hitra mat opplyser at kvaliteten på krabben fra Træna er særdeles bra, og de har et 
ønske om at flere skal begynne og fange krabbe. Det fiskes store mengder krabbe 
allerede her, og fiske etter krabbe har pågått siden starten av 2000 tallet. Krabbe er 
en fornybar ressurs som trived godt her ute. Mattilgangen er god for krabben. 
 
For å få sendt fisk og krabbe herfra, er vi avhengig av hurtigbåt, ferge og godsbåt. 
Krabbe kan ikke lagres så lenge på kjøla, da det er levende mat. Krabben er levende 
når den kommer frem til Hitra. pr i dag sendes den med hurtigbåt på mandager, til 
Stokkvågen der den blir lastet om bord på godsbil. Onsdag og fredag blir krabben 
hentet av godsbåt.  
Fisken som kommer på land her på Selvær, er i så store mengder at den ikke kan 
sendes med lokalruta. Et stor kar med sei eller torsk vil bli så tungt at lokalruta ikke 
har kapasitet. Pr i dag sendes fisken med hurtigbåt, ferge eller godsbåt. Hvis den 
sendes med ferge, så kommer det en person fra Sjøset fisk (fiskebruket) med traktor 
og tilhenger, henter fisken her og drar tilbake. Godsbåt kommer på faste tider, og da 
kan man sende fisk med den og. Ellers så sendes den med hurtigbåt. 
Godsbåten er en gammel ferge, som starter opp i Bodø og har da rute langs hele 
kysten helt ned til Nesna. På grunn av ruteproduksjon og fart, er det ikke mulig at 
den kommer oftere en den gjør nå. Mandager henter den fisk på fiskemottak langs 
hele kysten som skal leveres til fiskebruket på Træna. Da er ruta lagt, det betyr at 
den kan ikke hente krabbe her på Selvær og føre den inn til land, enter Tonnes eller 
Stokkvågen. Derfor sendes krabbe med hurtigbåt på mandager bl.annet. 
Nå er det bestemt at hurtigbåten skal bort fra Selvær. Det betyr at man mister 
muligheten å sende krabbe på mandager. Det betyr at fiskerne mister 3-4 dager der 
de ikke kan fange krabbe. Noe som igjen fører til at lønnsomheten går ned. 
Tilbakemeldingen vi får fra fiskerne er at de vurderer å slutte med krabbefiske, på 
grunn av lønnsomhet.  
Det er foreslått fra fylket at ferja skal reduseres kraftig eller slutte å gå til Selvær. Det 
betyr at fiskemottaket her ikke har mulighet å sende fisk hverken med ferge eller 
hurtigbåt. Det betyr at lønnsomheten for han som driver fiskemottaket her vil gå 
kraftig ned. Han opplyser at hvis fiske omsetningen går mer ned vil han vurdere å 



legge ned. Det er vanskelig å skal ta i mot fisk, som du ikke får sendt fra deg. Det er 
begrensninger på hvor lenge du kan lagre fersk fisk. 
Hvis dette blir en realitet, så vil det forsvinne 2 arbeidsplasser knyttet til 
fiskemottak/krabbemottak. Noen av de som fanger krabbe, driver ikke med 
vinterfiske. De har opplyst at hvis mottaket i Selvær legges ned, så vil de slutte å 
fange krabbe. Det vil si at det forsvinner et par arbeidsplasser der og. 
Krabbe er ikke kvote avhengig, derfor kan alle med en avtale med Hitramat fange 
krabbe. Fiske derimot, f.eks torske/skreifiske drives etter kvoter. 
Fiskemottaket i Selvær drives av samme person som driver Selvær 
skipsekspedisjon. Det betyr at han tar i mot hurtigbåt når den kommer, han tar i mot 
godt, post og medisiner som kommer med hurtigbåten. Medisin sendes fra apoteket, 
og han tar i mot og oppbevarer dette på et trygt sted til vedkommende henter det. 
Pr i dag er det ganske store mengder gods som kommer med hurtigbåt. Det kan 
være et kjøleskap, maling, møbler, trevirke, fiskegarn og fiskeredskaper. 
osv.Gjennom en årrekke har folk her ute bestilt det de trenger fra Sandnessjøen og 
Nesna. Hvis man bestiller noe fra Mo i Rana vil det komme et fraktgebyr som gjør at 
varen blir svært fordyrende. Fiskerne her sender garn til Sandnessjøen for 
reparasjon, og for å få nye.  
Kort sagt så må vi få alt vi trenger sendt med båt eller ferge. 
Uten båt og ferge hvem skal frakte gods? Dette klarer ikke fylke å svare godt på. De 
har sagt at godsbåt kan frakte noe. Jeg gjør oppmerksom på at pr i dag er det ikke 
lov å sende løs frakt med ferge. Forventer Fylket at lokalbåten MS Sanna skal ta 
denne godsmengden? dette får vi ikke svar på. 
I tilknytning til fiskemottaket er det laget et anlegg for diesel. Der fyller fiskebåter, 
lokalruta og andre store båter som ikke går på bensin. i 2019 ble anlegget utvidet 
med dobbel kapasitet. Diesel og bensin blir fraktet utover på tankbil med ferge. 
 
Det har over flere år nå vært en positiv oppsving på Selvær. i 2015 åpnet det en ny 
butikk her i Selvær. Det er en andels butikk der alle kan kjøpe andeler. Butikken har 
økt omsetningen for hver år den har vært åpen. Dette har medført at stillingen på 
butikken har økt fra en 50% stilling til nå en 75% stilling. Det kreves ekstra i sommer 
mnd. Butikken har bygd ut og har blitt større. Den har oppgrader det tekniske, samt 
kjølelager. Butikken har også bygd opp et bensinanlegg. Anlegget ligger tilknyttet ei 
flytekai, der båter kan legge til å fylle direkte i båten. Dette fantes ikke i kommunen 
tidligere. Anlegget åpnet i juni/juli 2019. Tanken er på 8000 L og sesongen 2019 ble 
det solgt ca 16 000 L, og det på en halv sesong. Det har kommet båter fra mange 
plasser utenom Selvær, helt fra Sandnessjøen. 2019 var en oppstart sesong, og det 
skal selvfølgelig reklameres for dette tilbudet fremover. Det jobbes nå med å se på 
muligheten for å få post i butikk.Post i butikk vil tilføre butikken større omsetning, og 
et behov for flere ansatte. 
 
Det har over flere år nå kommet oppfordringer fra fylket at man må satse på turister.  



Helgeland adventure har bygd opp Træna Arctic fishing. De startet med et et hus, to 
leiligheter med plass til 12 personer. De har moderne, godt utstyrte leiligheter med 
store gode båter. De satser på fisketurisme. Anlegget har vært fullbooket siden de 
åpnet, og var fullbooket ut 2020. Vi har hatt turister fra hele europa og Russland her. 
Disse turistene kommer med ferge og hurtigbåt. Træna Arctic Fishing er helt 
avhengig av ferge. Træna Arctic fishing har en plan om utvidelse og skal bygge 3 
slike hus til sammen. Hus nr 2 er så og si ferdig, og skulle etter planen ta imot 
turister nå i slutten av mai. Dette huset var og fullbooket. Korona krisen har gjort at 
det har blitt en del avbestillinger. 
Træna Arctic fishing har hatt 2 personer ansatt i deltidsstillinger, de har opplyst at det 
vil være behov for flere ansatte videre. Uten ferge eller hurtigbåt, vil dette prosjektet 
ikke ha en sjans å overleve. 
 
i 2016 etablerte The Northern Company seg på Selvær. De er et prisbelønnet 
selskap som høster og selger tang fra områdene rundt Selvær. Tang er jo et produkt 
som det finnes i store mengder av, og er en fornybar ressurs. De selger tang fra 
Selvær, rundt om i hele Norge, men også til kjente restauranter rundt i hele 
skandinavia, samt asia. De holder til i det gamle fiskebruket på Olderstad i Selvær. I 
tillegg til produksjon av forskjellige sorter tang har de også brukt tid og ressurser på 
å lage aktiviteter for fastboende, turister og tilreisende. Sommeren 2019 hadde de et 
sushi arrangement på skolen i Selvær. da kom verdensmester i sushi, Vladimir Pak 
hit å laget utrolig god mat til oss. Restauranten til Vladimir Plak har en stjerne i 
Michelin guiden. 
Vi håper at når korona krisen er over, at kan vi få til noe slikt igjen. Det må sies at 
Vladimir Plak ønsker å komme tilbake. Tangen fraktes enten i frysecontainere med 
ferge, eller i tørket form med hurtigbåt. 
 
Det gamle fiskebruket på Olderstad, der tang kompaniet holder til, er under 
restaurering. De jobber mot bl.annet fisketurisme og opplevelser. De holder nå på å 
få godkjent et kjøkken/produksjonslokale. Dette for videreforedling og salg av 
fiskeprodukter og tang, men det skal være et lokale som skal kan brukes til andre 
prosjekter. Det er tenkt lokaler som kan brukes til f.eks foredrag, underholdning osv. 
De ønsker også å kunne få til et anlegg for dykkere, da havet rundt Selvær er 
ypperlig for dette.Dette er snakk om investeringer i millionklassen.  
Når dette er ferdig så kan det brukes av både fastboende og turister.  
Besøkende hit vil da komme med enten ferge eller hurtigbåt, det avhenger av hvor 
mye utstyr de har med seg.  
 
Vi har en gård på Selvær. Dette er en gård med en lang historie tilbake i tid. Bonden 
er nå blitt pensjonist. Han har drevet med sau og potet, og drevet økologisk. Det 
jobbes nå med å få noen til å overta driften av gården. Vi har en del villsauer på 
Selvær. I påvente av noen som kan drive gården er det dannet et sauelag, der vi eier 



litt av sauene sammen. Det er gode forhold for sau her ute. Høsten 2019 sendte vi 
de første lammene til slakt, totalt 30 lam ble sendt.  For å få sendt sauene til slakteri 
så er vi avhengig av de blir hentet av dyrebil fra Nortura, og på grunn av størrelse 
må den komme med ferge. Skal noen overta gården og f.eks drive med melkekyr, er 
man også avhengig av tankbil som kan hente melk. 
 
HAF har en egen ansatt her ute som kjører søppel, søppel hentes av søppelbil en 
gang pr uke. 4 ganger pr år kommer det en gjenbruks bil og henter annen type avfall 
som elektrisk avfall osv. Det jobbes nå opp mot kommune og HAF om å få denne 
bilen oftere. Da den blir for full. Dette er en trailer med henger som kommer. Hvis 
ferga ikke går vil ikke denne ikke kunne komme til Selvær.  
 
Hurtigruta har valg Træna som stoppested for sine ekspedisjonsskip i 2021. I den 
forbindelse er det under planlegging enmannsforetak og selskaper som kan drive 
dette. Noe blir gjort på dugnad, som feks. ærfuglmuseet og omvisning i det gamle 
bedehuset. Men servering og andre aktiviteter vil bli gjennomført av private. 
Det er laget et eget Selvær øl, som i første produksjons sommer ble utsolgt før 
august  i 2019. Det ble kjempepopulært. Ny batch er under produksjon. Det som er 
spesielt med dette ølet er at det brukes en del havvann i produksjonen. vannet er 
selvfølgelig hentet her på Selvær. Ølet sendes som gods med hurtigbåt. 
 
Det er flere som leier ut hytter og rorbuer her på Selvær. Det satses på turisme. Det 
vi opplevde sommeren 2019 var at det var svært få turister som gikk av på Selvær 
med den mye omtalte sommerruta. Derimot så brukte lokalbefolkningen, og de faste 
tilreisende den mye. Det å kunne reise til Sandnessjøen kl 12.30 eller til Bodø kl 11 
opplevdes som bra. Eller måtte reisen ha startet kl 05.30. 
Når de nye rutene trer i kraft må vi starte reisen kl 04.55 og skal du til Bodø er du 
ikke hjemme før kl 23. Skal du til Sandnessjøen og båten ikke går over fjorden på 
grunn av dårlig vær, så må man ta ferge fra Stokkvågen. Det vil si nesten 3 timer 
ventetid på Stokkvågen, ferge til Træna og lokalrute derfra til Selvær. 
 
Mange som bor på Selvær, pendler til Husøya (Træna) og en person pendler til 
Lovund. Vi er helt avhengig at lokalruta opprettholder et tilbud som gjør at folk kan 
pendle. De signalene vi har fått er at når det ikke er skolebarn på Selvær lengre så 
skal skoleruta bort, det er også delvis pendler ruta og. Forsvinner den vil det ikke 
være mulig å pendle mellom øyene.  
Alt av kommunale tilbud er på Husøya. Lege, fysioterapeut, helsesøster osv er der. 
Det er viktig at folk på Selvær kan reise mellom øyene. 
 
Pr i dag har posten et postkontor her ute med 2 deltidsansatte. Eller et stedbundet 
landpostbud som det kalles.  



Det er også en del små enkeltmannsforetak her ute, knyttet både til turisme, men 
også annen virksomhet. 
 
Det er ved årsskiftet 2020 dannet et bedriftsnettverk her ute. Vi har bl.annet 
samarbeid med forsker Børre Dervo fra NINA. Han hjelper oss med prosjekter 
knyttet opp mot naturbasert turisme. Vi har et yrende fugleliv, fiskeri, sjeldne 
bergarter, samt sjeldne orkideer her. Dette er noe vi vil satse på fremover. Spesielle 
grupper som legger igjen mye for å se på det vi allerede har av natur, uten for store 
inngrep i naturen. 
 
For at Selvær skal bestå, er vi avhengig av å skape bolyst og fortsette den gode 
næringsutviklingen vi har. Hvis folk skal fortsette å bo her, og nye skal flytte til er vi 
avhengig at folk kan reise. Både mellom øyene her ute, men også fastlandet. For å 
komme oss på sykehus, tannlege, PPT, andre behandlinger osv. Vi er avhengig av 
båt og ferge til alt. Det satses mye på turisme fra fylket. Hvem skal være her å ta 
imot turistene hvis dette fortsetter. De som flytter først er selvsagt de unge og de 
som kan få seg jobb en annen plass.  
1.mars 2019 kuttet fylket i båtrutene. Da mistet vi 2 hurtigbåtavganger pr dag. Dette 
har medført en stor nedgang i antall passasjerer. Vi hadde mange som kom kl 14 hit 
og reiste kl 19.30. Med en så stor endring kun på grunn av dette, så vil de foreslåtte 
endringene være en katastrofe for Selvær. I steden for å bygge opp så river fylket 
ned. Som på sikt vil bli svært alvorlig for Træna kommune. Bedrifter vil bli lagt ned,  
Hvis båt og ferge forsvinner,  fiskemottaket legges ned, samt at folk ikke kan pendle 
lengre, så vil det få store ringvirkninger. En ting er det økonomiske aspektet, noe 
som betyr nedgang i inntekter, skatteinngang, samt overføringer fra staten. Men på 
sikt vil folks inntekt går ned, arbeidsledigheten i kommunen går opp. Og i verste fall 
flytter folk. 
For å opprettholde bosetting, skape ny bolyst, for å opprettholde eksisterende 
næring og utvikle ny, samt å ha muligheten til å få dekket de mest nødvendige 
behov, er vi avhengig av både hurtigbåt og ferge, samt å ha et godt tilbud på 
lokalruta. 
 
Se skjema under 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Passasjerantall med MS Helgeland  
 
I 2017 4601 personer 
I 2018 4730 personer 
I 2019 1496 personer 
 
1.mars 2019 endret fylket på rutene, og kuttet 2 avganger pr dag med hurtigbåt 
 
Last med MS Helgeland 
Totalt i 2017  
Totalt i 2018 102 287 KG 
Totalt i 2019  86 084 KG 
Her er ikke post tatt med da det regnes på en annen måte. Men den blir også 
tatt imot av ekspeditør. 
 
Mottaksstasjon for Modolv Sjøset fisk AS 
Totalt mottatt i 2017 
Totalt mottatt i 2018 136 520 KG 
Totalt mottatt i 2019 104 634 KG 
Her må det nevnes at 2 av de største båtene lå brakk det meste av 2019 
grunnet alvorlig sykdom. Der den ene har blitt pensjonert, mens den andre har 
nå i 2020 startet opp igjen. 
 
Mottaksstasjon for Hitramat (krabbe) 
Totalt mottatt i 2018 136 520 KG 
Totalt mottatt i 2019 104 634 KG 
Her må det nevnes at en båt begynte å levert ved et annet mottak, nærmere 
hjemplassen etter halve sesongen, da det ble startet opp mottak der. 
  
 
 
 
 
 


