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WELCOME TO
TRÆNA
Welcome to Træna and to Havfolket! We have made a short guide
with practical information and some recommendations for you who
visit us!
Træna was one of the first settlements in Norway and archaeological
excavations dated 9000 years back show that people have lived
here from fishing and sea hunting. Træna is therefore called Norway’s
oldest fishing community. Remains of settlements from the Stone Age
can still be seen on Sanna. Here you can visit a cave in the mountain
(kirkhelleren)- an acoustic cathedral that has been used for ancient
rituals for many thousands of years.
Havfolket - the sea people
Today the island group is home to some 450 people - one of the
smallest and most remote municipalities in Norway. The inhabitants
are called Havfolket (the Sea people) and live on four islands. Still today,
fishing is the most important industry.
Festival island
Since 2003 Træna is widely known for Trænafestivalen, listed by the
Guardian as one of the most spectacular music festivals in Europe. Each
summer thousands of visitors come to experience the magic festival far
out at sea. During the winter when the weather is at its roughest, we
also arrange a winter festival called Ta Træna med Storm (Træna Taken
by Storm). Due to the Covid-19 pandemic the festival has adjusted its
size.
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More than 1,000 islands
With its location overlooking the open sea Træna is a perfect destination
for travelers who want to experience the uttermost archipelago. Træna
consist of more than 1,000 islands, islets and reefs with abundant
hiking trails and spectacular views. The midnight sun can be seen from
early June to late July, and the Northern Lights are visible during autumn
and winter.
Tradition and innovation
Træna is the island where tradition and innovation go hand in hand. We
try to combine the old history with new creativity and welcome new
people, initiatives, projects, research and businesses!
Welcome to our little paradise. We hope you will like it as much as we
do!
/Havfolket
Foto: Kathrine Sørgård
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LOCAL RECOMMENDATIONS
Spisesteder / Places to eat and drink
•
•
•
•
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Accomodation / Overnatting
•
•
•

Café Aloha (café/restarant/bar) 1
Havfolkets Hus (café/restarant/bar) 5
Træna Rorbuferie, and Træna Overnatting also serve food (booking might be
needed) 7,6,2
Træna Kaffekollektiv (local coffee collective - open irregularly) 8
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Træna Rorbuferie (cabins) 7
Træna Overnatting (hotel) 2
Træna Arctic Fishing on Selvær 4

3
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Other experiences in Træna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Try the sauna and take a dip in the
sea 3
Go island hopping with the local boat
and visit Selvær, Sanna, Sandøy and
Holmen (6)
Learn about Træna-Hawaii in the
museum (10 )
Visit the local pottery Havkeramikk
Buy books and products in the museum shop or Tourist Office 15
Take a walk to the Peter Dass Chapel
Go the Sound Walk (tenktraena.no/
lydvandring)
Rent a kayak, a boat or a bike
Visit the Eider Birds Museum in
Selvær. 9
Visit the cozy local store in Selvær 13
Buy local products and flowers in
Malins Krambu & Blomster 14

9

7

8
More info on www.tenktraena.no or www.selvaer.no

HUSØY

Husøy er “hovedøya” i Træna kommune, og det
er her man finner de fleste spise- og sovestedene. Øya er knappe 3 km på langs og 1 km på
tvers, som vi sier: “På Husøyæ e alt i sentrum”.
Man kan komme seg omtrent hvor som helst
på øya på under en halvtime til fots. Siden det er
kort vei til alt er det lite biler å se, så en tur langs
bilveien kan være like fin som en tur i marka.
Det finns flere turmål og polarsirkeltrimmen har
her satt ut bokser med turbok man kan signere. Det er selvsagt mulig å bevege seg utenfor
stier og utforske på egen hånd, men vis hensyn
og beveg deg rundt trænværingenes hager og
blomsterbed.
Vanntårnet: Lett tilgjengelig og med flott utsikt over hele Træna. Runesteinen og Petter
Dass-kapellet ligger like i nærheten.
Heirsan: En populær grillplass med gapahuk. Se
opp for elg! I området finns også en badstue og
en klatrejungle.
Steinkjerringa: Kanskje den mest avsidesliggende plassen på Husøy, med flott utsikt over
havet i sør. På fine dager kan du se Træna fyr
blinke fra Sørholmen.
Hikkeltinden: Om du er sprek, kan du klatre opp
på Hikkeltinden, det høyeste punktet på Husøy.
Her er det bratt, så følg oppmerket tursti og vær
forberedt på å gjøre litt lett klatring. (Ikke egnet
for barn.)
Andre aktiviteter, butikker, kaféer og rastauranter er markert i kartet.

Træna is one of the smallest municipalities in
Norway with approx. 460 inhabitants. Husøy
is the main island and here are shops, hostels,
cabins, restaurants and cafés. Even though it’s
small it’s a vibrant society with a lot of cultural
activites, festivals and events. There are a lot to
see and do while on the island, and most of it
is within walking distance. Follow the roads or
paths and explore the landscape.
Water tower: Easy to reach and with a nice view
over Træna. Visit the Petter Dass Chapel and have
a look on the art from Karl Erik Harr.
Heirsan: Popular hiking place with fireplace. Close
by is also a small bathing house and a climbing
playground.
Steinkjerringa: A walk to the south edge of the
island with a nice view to the lighthouse.
Hikkeltinden: The highest peak on Husøy is 98m.
It’s steep so be careful and follow the path. (Not
suitable for children)
Other activities, shops, cafés and restaruants are
shown on the map.
App-baserte aktiviteter:
Følg lydvandringen: tenktraena.no/lydvandring
Last ned appen Stolpejakten og gå på tur!
Last ned appen KulturPunkt og oppdag øyen.

SANDØYA & HOLMEN
Holmen og Sandøya er de minste og kanskje
mest bortgjemte øysamfunnene i Træna som
anløpes av lokal rutebåt. Begge har tette små
bebyggelser, store vakre strender og koselige
gamle småbruk og havner. Øyene er nokså små,
så man kan lett utforske hele på en dagstur. Gårder og hus her blir for det meste kun brukt som
feriehus, men alle blir brukt jevnlig og setter pris
på sitt privatliv – ellers kan man gjerne utforske
bebyggelse, gårdstun og utmark.funn, og i dag
blir det ofte holdt konserter her. Både Sandøya
og Holmen er kjent for historien om Træna-Hawaii.

Sandøya and Holmen are the smallest islands
in Træna. On Sandøya there is one person living
all year around, and on Holmen there is only
summer houses. Both islands have nice beaches
and therefore popular for swimming, kayaking
or hiking. Sandøya and Holmen are known for
the story about Træna-Hawaii. The young man
Theodor Holmen left his home and emigrated to
Hawaii. From there he started sending letters and
later a camera to his sister Alma, who moved to
Sandøy. You can read more about Træna-Hawaii
on the islands.

SELVÆR

Selvær er Husøys lillesøster, og er hjem til omtrent 60 selværinger. Selvær er et koselig og rolig
samfunn som er nært havet og naturen, med
autentisk fiskeværfølelse. Øya er mindre i areal og
folketall enn Husøy, men her finnes likevel både
overnattingssted, butikk, sommerkafé og bedehus. Både lokalbåt og hurtigbåt sørger for at øya
har god kommunikasjon med resten av Træna og
fastlandet. Polarsirkeltrimmen og Trænatrimmen
har her satt ut bokser med turbok man kan signere. Det er selvsagt mulig å bevege seg utenfor
stier og utforske på egen hånd, men vis hensyn
og gå rundt selværingenes hager og blomsterbed!
Selvær er kjent for sine ærfugler. Besøk gjerne
Ærfugle-museumet lokalisert 100 meter fra kaia.
Hund og katt i bånd! Besøk grillhytta hvis du vil
skjerme deg fra vind eller lage bål.

Selvær is the most northern island in Træna, and
home to around 60 people. Selvær is a calm and
relaxing island, but with a lot of things happening
due to community engagement. There is a local
food store with a cozy coffee corner, there are
fishing cabins to book, and some private houses
to rent. The new seaweed company has started
harvesting seaweed from the small islands around Selvær during spring/summer and organizes
courses and workshops. Fishing is otherwise the
main activity. The eider ducks are taken good care
of on the island and there is a cozy little Eider
Duck Museum. Visit the grill hut if you want to
make a fire or a picnic sheltered from the wind.

SANNA

Sanna is the island with the spectacular mountains as a landmark on the Helgelands coastline.
Here were one of the first settlers in Norway,
dated 9000 years back. The island is still populated, even though only by 2 households. A tour
up to the top through the tunnel is recommended. From there you get a fantastic view over
the outhermost archipelago on the arctic circle.
Facilities on the island are limited. There is a
summer-open café in the village run by the locals.
Toilet is in the harbour.

Sanna, også kjent som “øya med fjellene”. Sanna
har høye fjelltopper, flotte turstier, hvite strender
og mørke grotter, og anbefales på det sterkeste
for alle besøkende! Selv om øya er flott, er det kun
to fastboende her og få fasiliteter. Det finnes et
sommeråpent grendehus som serverer vafler og
kaffe her, og på kaia finnes det toalett.
På kartet er turmål markert med rød stjerne, og
polarsirkeltrimmen har satt ut bokser med en
turbok man kan signere. Det er selvsagt mulig
å bevege seg utenfor stier og utforske på egen
hånd, men vær forsiktig, spesielt i bratt terreng!
Kirkehelleren: Denne katedral-lignende helleren
har en mektig atmosfære med en rik historie.
Utgravninger her har avslørt 9000 år gamle funn,
og i dag blir det ofte holdt konserter her.
Gompen er den høyeste toppen som kan nås
uten klatreutstyr, og den eneste med asfaltert
bilvei hele veien opp. Følger en bilveien, må man
kan gjennom en 300 meter lang, ubelyst tunnel,
så ta med lommelykt. Det er også mulig å komme
seg opp via sti, like nord for Kirkehelleren.
Gå rundt fjellene: Følg bilveien til du er mellom
Trænastaven og Breitind, og du vil finne begynnelsen av Kjærlighetsstien som går hele veien rundt
Trænafjellene. En super dagstur!

The cave Kjerkhelleren is a must. This is were the
first settlers lived. The annual Trænafestival holds
concerts in the cave.
Gompen, is the top you can reach without climbing equipment. Walk through the tunnel (bring a
torch or use your flashlight on the mobile) or take
the steep path on the outside, north from the
cave.
It’s also nice to take a tour around the mountains.
The path starts next to the tunnel and continues
all the way around the island.
Gapahuken Havørna: Besøk den fine Gapahuken som ble bygget i 2019 i et prosjekt med
Træna Jeger og Friluft og Artist in Residence.
Ligger på yttersia av Sanna ved Hagabukten.

TURISTKONTOR/TOURIST OFFICE
Velkommen til Træna Turistkontor
Welcome to the Tourist Office
Turist- og museumsvert roterer mellom museum og
turistkontor. Hvis turistkontoret ikke er bemannet så
kik innom museum/museumsbutikken.
A5_Kirker.pdf 2 07.06.2017 14.41.50

Kontakt
turistkontor@trana.kommune.no
tlf: 40 44 16 92

Træna kirke

ÅPNINGSTIDER / OPENING HOURS
15.juni - 15.aug
Mand-Lørd (Mon-Sat) 11 - 16
The guides are rotating between museum and
tourist office. If you need assistance and the
tourist office is empty, please check inside the
museum or museums shop.
Contact: turistkontor@trana.kommune.no
+47 40 44 16 92
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Denne gamle tømmerkirka ble bygget i 1776, og
blir i dag brukt til gudstjenester så vel som arena
for konserter og foredrag.
Det er uvisst når den første kirka i Træna ble
bygget, men vi vet at det fantes en eldre
tømmerkirke i nærheten av Moen og den gamle
kirkegården. Den gamle kirka ble revet omtrent da
den nye stod ferdig på slutten av 1700-tallet.
Mange av gjenstandene fra den gamle kirka ble
bragt til den nye, og de er enda i bruk i dag. Mest
nevneverdig er altertavlen og døpefonten, som er
utsmykket med håndmalte motiv fra bibelen.
Begravelser i Træna får gudstjenester i Kirka, og
kista blir deretter båret til kirkegården på Husøya,
eller den fraktes med båt til Kirkegården på Sanna
eller Holmen. Det finnes også bedehus i Selvær,
men der finnes ingen kirkegård.

Træna Church from 1776.
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TRÆNA MUSEUM &MUSEUM SHOP
Træna Museums hovedbygning er et gammelt
Nordlandshus fra 1910, kalt ”Huset på veien” og
står nå like i nærheten av Træna kirke.
Huset på veien
Her finner du gjenstander og rom som representerer kystliv og hverdagsliv på Træna gjennom
200 år. Huset var opprinnelig et privat bolighus,
men ble også brukt som legekontor og garnbøttingsted.
Steinalderhistorie
Træna, og da særlig øya Sanna bærer med seg
arkeologisk historie så langt som 9000 år tilbake i
tid. Etter en større arkeologisk utgraving på Sanna, gjort av Guttorm Gjessing i 1939, ble det gjort
funn som tar oss med til pionerenes tidsalder
etter siste istid i Norge. Særlig er funnet av, det
som kan betegnes som Norges eldste fiskekrok,
en helt spesiell gjenstand for Helgeland Museum.
Både den ”magiske” gullringen fra Sanna (Buro,
berto, beriora), fra middelalderen og fiskekroken
kan ses på museet i sommer.

Træna- Hawaii: Opplev den spennende historien om
broren og søsteren fra Træna, hvor den ene emigrerte
til Hawaii og den andre ble igjen i Træna. Søsknene
vekslet brev og fotografi i et halvt århundre, og dokumenterer livet lokalt og globalt fra et unikt synspunkt.
Siden 2015 har fotograf Maja Atterstig arbeidet med
å dokumentere historien og samtidig ta nye bilder, i
Alma Sandøys fotspor. I 1. etasje kan man se deler av
utstillingen som er basert på både Almas og Majas
bilder. I 2.etasje kan man få en tidslinje av historien.
Du finner spor av Træna-Hawaii på hele øya.
Utendørsutstilling i hagen fra lokalt Artist in Residence prosjekt.

ÅPNINGSTIDER / OPENING HOURS
15.juni - 15.august
Man-Lørd (Mon-Sat) 		
11-16
Søndag (Sunday)
12-14
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På Husøya har vi to bedehus. Det største er den hvite
gamle tømmerkirka fra 1776, som står sentralt på øya.
Lengre i utkanten finner man det underlige lille Petter
Dass-kapellet, fylt av vakre maleri. Begge byggene har
stor historisk og kulturell verdi for Træna, og kan gi oss et
innblikk i livet til Nordlendinger opp gjennom årene.

PETTER DASS KAPELLET

MY

Petter Dass-kapellet

CY

CMY

Idéen om bygget kom fra filosof Arild Haaland og
kunstneren Karl Erik Harr, i samarbeid med Træna
kommune, og åpnet en strålende junidag i 1997.
Kapellet er reist til minne om Nordlendinger som gav
sine liv i den daglige kampen mot naturkreftene for å
høste av havets rikdom. Kapellet er ikke vigslet, men
har vært brukt til konserter og bryllup.

K

Arkitekturen av kapellet er inspirert av en storbåt, og
formen gir innsiden en fantastisk akustikk, perfekt for
korsang. Maleren Karl Erik Harr har utsmykket
innsiden, på veggene henger tolv tavlemaleri, hver
med sitt motiv fra Petter Dass’ dikt “Nordlands
Trompet”. Også hele taket er malt, så dette er virkelig
Træna’s svar på det sistinske kapell!
Petter Dass (1647-1707) var sogneprest i Alstahaug
i Nordland, og blir ansett som Norges fremste poet
fra sin tid. I hans verk ble Træna ofte brukt som et
symbol på de vakre men værutsatte og karrige
stedene som Nordlendinger bosatte seg.
www.tenktraena.no
turistkontoret@trana.kommune.no
ÅPNINGSTIDER
/ OPENING HOURS
(+47) 40
44 16 92
15.juni
- 15.aug

Mon-Sat 11-16 (some days longer if you are lucky :)
Sundays Closed / Closed during festival

DET SKJER SOMMER 2021
8.-10.7
12.7		
15.7		
17.7
17.7		
29.7-1.8
31.7		

TRÆNAFESTIVALEN
Den siste polfarer (Selværdagene)
Robert Smith-Hald (Selværdagene)
TRÆNATHLON (Løp/svømmekonkurranse)
BOKBAD m ROY JACOBSEN (Selværdagene)
VELVÆR PÅ SELVÆR (festival)
VIOLET ROAD (konsert)

Dessuten: Livemusikk på Havfolkets Hus flere kvelder og
sikkert flere lokale pop-up-arrangementer i løpet av sommeren. Hold deg oppdatert i lokale Facebook-gruppen
”Det skjer på Træna”

KART/MAPS
_Kultur_2017.pdf 2 10.06.2017 16.43.45
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Det bygges en badstue/badeplass her i løpet av
2021. Forventet ferdig under sommeren.

VELKOMMEN
TIL TRÆNA!
b Skulpturlandskap Nordland
c Lekeplass
d Træna Rådhus & Trænahallen

(Barnehage, Skole, Rådhus, treningsrom,
Bibliotek, NAV, svømmehall, idrettshall )

e Træna Kirke
f Træna Museum og butikk
g “Elgen” og Gapahuk & Klatrepark
h Runesteinen & Fjelldreier
iTræna Informasjon
i Turistkontor

j Træna Hawaii (utstilling/veggmaleri)
k NATO-Stasjonen
l Kirkehelleren
Turmål
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SELVÆR

12

SERVICE-TILBUD
I TRÆNA

KULTUR I TRÆNA
a Petter Dass Kapell
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1
2
3
4
5
6
7

Café Aloha og Salong Havbris
Malins Krambu & Blomster
Træna Handel Joker (Apotek, Post)
Havfolkets Hus (bar, restaurant)
Gjestegården (Overnatting, mat)
Træna Rorbuferie (Overnatting, mat)

Badstue-Naust

8 Sannas Grendahus (sommerkafé)
9 Selvær Butikk (kaffekrok) og Skole
10 Træna Arctic Fishing (Overnatting)
11 Træna Overnatting (Overnatting)
12 Selvær Nettnohus (wc)
(sommerkafé)
13 Træna Havkajakk
14 Træna Grendahus (kino, mm)
15 Havkeramikk

Kaffekollektiv
16 På
Træna Kaffebrenneri

HOLMEN

Gjestehavn/kai
Gapahuk/Grillplass

SANDØY

Trænstaven (338m)

Nøva (107m)

8
Breitind (270m)

SANNA
Mjåtind (295m)
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Gompen (243m)
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Gjia (160m)
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TRÆNA KOMMUNE
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460 innbyggere (2018)
Bilvei

Træna sea tube

OVER FJORD

Sti

Hikkeltinden
(97m)

NB: Av praktiske årsaker har
avstanden mellom øyene har
blitt komprimert og er derfor ute
av proporsjon. Nøyaktige sjøkart
er tilgjengelig på vår nettside.

Træna Lokalrute Husøya - Sanna - Sandøya -Holmen -Selvær
Trænaruten Hurtigbåt Træna (Husøy/Selvær) - Sandnessjøen
Bilferge Træna (Husøy/Selvær) - Stokkvågen

Public Transportation: www.177nordland.no (+47)177
www.tenktræna.no - turistkontor@trana.kommune.no - (+47) 0 44 16 92

TENK TRÆNA

www.tenktrena.no

SELVÆR, TRÆNA

SELVÆR
70 (2010)

Bilvei /Road

OPPLEV TRÆNA

SJEKK www.selvaer.no for mer info!

Sti /Path

Turmål /Spots of interests

Træna Arctic Fishing

Guest harbour

Selvær Handel
Local shop
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The Northern Seaweed
Company
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SANNA
SANNA, TRÆNA
2 innbyggere (2015)

Bilvei
Sti
Turmål
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1: “Holm-Sán”
Den mest populære grunnen til å
reise til Holmen er den fantastisk
flotte stranda. NB: Når det er
høyvann flør hele stranda over,
så pass på så du ikke blir
strandet på Marøy eller
Austholmen!

2

2: Holmen kirkegård
En av Trænas tre kirkegårder,
og har både gamle og nye
monumenter.
3: Alma og Theodor’s
barndomshjem
som kjent fra historien om
“Træna-Hawaii”. NB: Dette er en
privatbolig!

1

SANDØY

4
5

6

7

4: “Nordsand”:
Også Sandøy er populær
for sin flotte badestrand.
På
grunn
av
Sandøy’s
tilknytning til Hawaii blir stranden
ofte kalt “Waikiki beach”!
5: Nordsandøy-tunet:
Gården blir ivaretatt av Jann Sandøy,
sønnen til Alma Sandøy, som gjerne
tar imot besøk. Her finnes et nytt
veggmaleri (malt 2016) på “Låven
med det rare i” og flere monumenter
og små gårdshus.
6: Vala:
ei lita bukt hvor det er gøy for barn å
vasse og lete etter skjell, og det finnes en
lun grillplass i nærheten.
7: Møla:
Runde fine svaberg og fin rullesteinsfjære med
utsikt til Trænfjorden - en kjempefin piknikplass.

TRANSPORT/TRANSPORTATION

OBS! NY KAI = ULIKE AVGANGSSTEDER FOR LOKALRUTA MS HIMMELTIND
I 2021 skal Træna få en ny kai til hurtigbåten. Til den har kommet på plass er
legger hurtigbåten til ved Pelagia industrikai. Det betyr at lokalruten når den
korresponderer med hurtigbåten også legger til der. Når lokalruta går ellers
starter den fra ferjekaia. Spør gjerne en ekstra gang hvor båten går/ankommer
når du er ombord. Eller ring lokalruta på tlf 46705305 for å sjekke.

TIPS!
Sjekk alltid reiseruten nøyaktig og spør gjerne ombord på
båten hvis du er usikker.
Last ned appen ReisNordland
så kan du søke på avganger
og anløpssted.
Download the app
ReisNordland and search all
departures and arrivales.
Always updated time tables
on www.reisnordland.no
Time schedule at:
www.reisnordland.no

Travel Pass Nordland
Travel with bus and express boats as much as you like during
7 days for 990 NOK More info: www.travelpassnordland.no

Nordlandsekspressen NEX

Utgave 2021.04.14 ︱ Truls Lange Civitas

SOMMERRUTE/SUMMER BOAT
Bodø / Røst

Sommer 2021 Summer 2021

Å / Sortland / Narvik

Svolvær

F 751

Skrova

NEX 2
Skutvik

Bodø / Narvik /
Sortland / Oppeid /
Tranøy

Moskenes
Bogøy
Nordskot

Helnessund
Leinesfjord /
Nordfold

Værøy

F 782

NEX 2s

NEX 2

#
Bodø

Oslo / Trondheim / Tromsø etc
Trondheim

13.50
14.10
14.40
15.00
16.05

1.6–31.8 2021

Skutvik
Bogøy
Nordskot
Helnessund
Bodø

#

Narvik / Sortland / Kjerringøy

Mandag–Fredag
Mon–Fri

Røst

Mandag–Fredag
Mon–Fri

Moskenes / Værøy / Røst

$
13.40
13.20
12.50
12.30
11.25

$

Bodø / Forvik

Myken

Grønnøy
Vågaholmen

NEX 1s
Selsøyvik

Arctic Circle
Tonnes

Husøy
Træna

Indre Kvarøy
Onøy
Lovund

Sleneset

NEX 1s

NEX 1
Stokkvågen

Nesna
Mo i Rana

NEX 1
Sandnessjøen
Flostad
Sandvær

Brasøy

#

#

#

Trondheim / Bodø
Mosjøen / Brønnøysund

#
16.15
16.45
17.25 *
17.45
18.10
18.25
18.45
19.05
19.10
19.20
19.40
19.50
Ank. 20.10
Avg. 20.15
20.40
21.10

#

Mandag–Lørdag
Mon–Sat

Polarsirkelen

Søndag
Sunday

Selvær

#
12.45
12.55
13.45
14.05
14.35
14.55
16.00

Rødøy
Mandag–Lørdag
Mon–Sat

Gjerøy

#
07.55
08.10
09.00
09.20
09.50
10.10
11.15

#
16.45
17.15
17.55 *
18.15
18.40
18.55
19.15
19.40
19.50
20.00
20.10
20.20
20.40
20.45
21.10
21.40

Bodø
Sørarnøy
Støtt *
Ørnes
Grønnøy
Bolga
Vågaholmen
Rødøy
Gjerøy
Selsøyvik
Tonnes
Indre Kvarøy
Stokkvågen
Stokkvågen
Nesna
Sandnessjøen

$
11.10
10.40
09.55 *
09.35
09.15
09.00
08.35
08.10
08.00
07.53
07.45
07.40
07.25
07.20
06.55
06.25

#

B 172
Vega Kirkøy

* = Anløp ved behov | Call if needed | +47 91009600

$

$
18.30
18.00
17.15 *
16.55
16.35
16.20
15.55
15.30
15.20
15.13
15.05
15.00
14.45 Avg.
14.40 Ank.
14.15
13.45

$

#
08.00
08.30
09.10
09.35
09.50
10.10
10.45
Ank. 11.25
Avg. 11.45
12.20 *
12.40
13.10
13.30 *
13.50
14.10
14.35
15.05

#

Søndag
Sunday

Lørdag
Saturday

Mandag–Fredag
Mon–Fri
Svolvær
Skrova
Skutvik
Bogøy
Nordskot
Helnessund
Bodø

$

$

$

21.25
21.10
20.15
19.55
19.20
19.05
18.00

21.25
21.10
20.15
19.55
19.20
19.05
18.00

22.25
22.10
21.15
20.55
20.20
20.05
19.00

$

$

$

21.6–20.8 2021

Bodø
Sørarnøy
Støtt
Ørnes
Grønnøy
Bolga
Rødøy
Myken
Myken
Selvær *
Træna
Lovund
Sleneset *
Onøy
Stokkvågen
Nesna
Sandnessjøen

Mandag–Fredag
Mon–Fri

Ørnes
Bolga

#
06.00
06.15
07.05
07.25
07.55
08.15
09.20

Mandag–Fredag
Mon–Fri

Støtt

Søndag
Sunday

NEX 1

Søndag
Sunday

NEX 1s

Lørdag
Saturday

Mandag–Fredag
Mon–Fri

Sørarnøy

$
15.25
14.55
14.15
13.50
13.35
13.15
12.40
12.00 Avg.
11.35 Ank.
11.00 *
10.40
10.10
09.50 *
09.35
09.15
08.50
08.20

$

HURTIGBÅT REGIONAL/
EXPRESS BOAT REGIONAL

LOKALRUTA SOMMER2021
LOCAL BOAT RUTE SUMMER 2021
LOCAL BOAT SUMMER SCHEDULE

21.6-22.8 2021

MS HIMMELTIND 46705305

FERGA/CAR FERRY

VELKOMMEN TIL TRÆNA!
Følg alle Covid-19 forskrifter, for din egen
og andres sikkerhet. Vask hendene, hold
avstand og hold deg frisk!
Og husk å vær snill med naturen og hold
havet rent!

1-2 m

WELCOME TO TRÆNA!
Please respect all Covid-19 restrictions, for your own and others
safety. Wash your hands, keep distance and stay healthy!
Remember to be kind to nature and keep the ocean clean!

TOURIST INFO: www.tenktraena.no

Covid-19 info: trana.kommune.no

