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ANGÅENDE RUTEOPPSETT HURTIGBÅT MÅSØYRUTA – ANBUD 2016 – 2025, JUSTERT 9. JANUAR
2014

Underskriverne av dette brevet vil her komme med følgende betraktninger/innspill i tilknytning til
det ruteopplegg som fylkeskommunen har ute på høring:

Befolkningen/næringslivet på Rolvsøy vil bli avstengt kommunesenteret for å kunne benytte off.
tjenester mandag, tirsdag, onsdag og fredag, samt å få utført andre nødvendige ærend med mulighet
retur samme dag. Bare torsdag blir alternativet. Det blir til gjengjeld en meget lang dag, hele 10,25
timer. Befolkningen vil måtte bruke store deler av sin tid på reiser.

Det er allerede vanskelig å få plass/reservere plass med biler til og fra Havøysund, og det vil bli
tilnærmet umulig med de nye rutene. Gunnarnes – Havøysund, med retur samme dag, vil bli mulig
bare på torsdager på ukedager. På denne dagen skal man i tillegg konkurrere om dekksplass for biler
med plass for varer til butikken og annet gods. Her har sommerruta på onsdager avlastet situasjonen
betraktelig. Når skal befolkningen få fraktet biler, byggevarer og annet gods?
Hammerfest blir et bedre alternativ på bekostning av handelsstanden i Havøysund.

Måsøy Kommune som omstillingskommune:
Måsøy Kommune har mottatt statlige midler for å utvikle kommunen, og har forpliktelser i forhold til
dette. Med så dramatiske ruteendringer vil planer svært vanskelig kunne iverksettes, og nye ideer til
vekst og utvikling i regi av Måsøy i omstilling vil nærmest falle bort for øyfolket.
Kommunikasjonsløsningen skal jo bidra til samfunnsutvikling, og ikke det motsatte, noe som det nye
opplegget tydeligvis legger opp til.

Befolkningsvekst:
Rolvsøy har vekst i befolkningen. Fjordlaks er Måsøy Kommunes største arbeidsplass. I år legges det
opp til produksjonsøkning, med bl.a. doble skiftordninger og nye ansettelser. Elevtallet har økt på
skolen med familier som har flyttet til øya. Blir reisetilbudet for vanskelig kan det medføre at folk
flytter.

Fjordlaks A/S vil få store problemer dersom de nye rutene skulle gå gjennom. De kan ikke sende sine
leveranser av ferskfisk daglig, og det blir vanskelig å finne en løsning på problemet. Bedriften har
behov for kontakt med kommunesenterets offentlige kontorer og andre tjenester. Dette blir nå mulig
bare på torsdager. En slik reise vil som nevnt ta 10 t. 25 min???



Tufjord Brygge og Rolvsøyturist A/S. Turistene er utenlandske sportsfiskere med masse fiskeutstyr,
og de er avhengig av å ha med biler for å medbringe dette utstyret. Tufjord Brygge har de siste årene
hatt økning i overnattingsdøgn etter utvidelsen. De har allerede opplevd lang ventetid for sine gjester
og misnøye når det gjelder bil til og fra øya pga. dårlig kapasitet på båten. Med det nye reduserte
forslaget vil biltrafikk til/fra øya kollapse. Tufjord Brygge har innredet gjesterom tilrettelagt
handikappede. Det kreves bil og utstyr for disse gjestene. Dette tilbudet har blitt benyttet siden
oppstart. Tufjord Brygge A/S har videre planer for sitt prosjekt med restaurering av gammelt bruk og
økt utleie.

Hurtigruta:
Hurtigbåt fra Rolvsøy har korrespondert med Hurtigruta både mandager og torsdager, så muligheten
har vært til stede i alle år å rekke Hammerfest disse dagene, og det har fungert utmerket.
Det er på denne måten Tufjordbruket også sender sin ferskfisk videre.
Hurtigruten har nå forskjøvet sin avgangstid fra Havøysund på sørgående med 30 min. til kl.08.00.
Det er da vår båt ankommer Havøysund på dagens rutetilbud. Vi ønsker tilsvarende forandring på
avgang fra Havøysund til øyene mandag og torsdag for og nå Hurtigrute, med 30 min. tidligere
avgang.

Weekend/feriereiser:
Vi ber og om opprettholdelse av dagens rutetilbud for reiser i helger. Muligheten for å reise
bort/komme til øya i helger for fastboende, Fjordlaks’ ansatte, weekendgjester og feriegjester blir
kraftig redusert med det nye forslaget. Søndagsruten Gunnarnes – Hammerfest gir en reisetid på 3
t. 25 min. mot 1 time 15 min. med dagens rutetid. Alternativet med å reise mandagsmorgen med
ankomst 08.25 er ikke tidsnok til å rekke sitt arbeide i Hammerfest. Fredagsruten fra Hammerfest har
avgang 15.30. Folk på helgetur må altså be seg fri fra arbeid for å rekke dette.

Lokal butikk og cafe`:
Gjester i weekender er viktig for den lokale butikken på Rolvsøy og cafeen i Tufjord .
Også disse vil bli rammet med redusert reisetilbud.

Fylkesvegnettet:
Et annet poeng i saken er at forbindelsen mellom Havøysund og Gunnarnes også er ei fergestrekning
i et fylkesvegnett. I så henseende er det rimelig at forbindelsen mellom de respektive fylkesveger er
av en slik art at det ikke oppfattes som en stor flaskehals. Dette primært for et næringsliv, men også
for befolkningen.

Konklusjon:

Folk på Rolvsøy i Måsøy Kommune ber om at det utarbeides et justert ruteoppsett.
Vi viser til konkrete forslag til ruteendringer fra Rolvsøy Bygdelag.

 Befolkningen på Rolvsøy må få bedre kommunikasjon med Havøysund.
 Måsøyruta må få flere dager hvor det blir mulig å korrespondere med Hurtigruta.
 Sommerrute på onsdager
 Fredag og søndag tur/retur Havøysund og Hammerfest med akseptabel reisetid.



Vi vil med dette oppfordre vår ordfører til å representere oss på øyene for å unngå nedgang i
kommunikasjon, bosetting, næringsvirksomhet og trivsel. En rekke kommuner rundt Sørøysund
-bassenget er rammet av dette foreslåtte ruteoppsettet. Motstanden er massiv og sterk.
Vi ber derfor Måsøy Kommune å stå i felles front med de andre kommunene og kreve at Finnmark
Fylkeskommune tar saken opp til ny behandling.

Kopi til Finnmark Fylkeskommune.
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