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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Styret i Salten Regionråd  
Dato: Epostmøte 18. februar 2020  

 
Sak: Styre-sak 12/20 

 
UTTALELSE SOM GJELDER VARSLEDE KUTT I WIDERØES RUTER PÅ 
KORTBANENETTET I NORD-NORGE 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-Norges 
største region med om lag 84 000 innbyggere og vertskap for flere viktige næringer, blant 
annet sjømatnæringen, landbruk, kraft og industri og reiseliv. Salten utgjør en sterk og viktig 
motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regionene i Nord-Norge. 

Salten Regionråd er nylig gjort kjent med at Widerøe varsler store kutt i sitt tilbud på en rekke 
kortbaneruter for å tilpasse seg dagens rammebetingelser. Reduksjonene vil gjennomføres 
på store deler av kortbanenettet særlig i Nord-Norge. Blant annet legges ruten Bodø – Eve-
nes og Andenes – Evenes helt ned. Et allerede mangelfullt flytilbud til og fra Helgeland vil bli 
ytterligere mangelfullt med de foreslåtte kuttene. Dette er ofte strekninger der Widerøe er 
eneste alternativ på grunn av lange avstander. Ruter til og fra Tromsø kuttes også. I tillegg 
kuttes en rekke enkeltavganger over hele landet, og nedleggingene er varslet allerede fra 4. 
mai i år.  

Konsekvensene for næringslivet vil bli dramatiske dersom kuttene gjennomføres slik Wide-
røe har varslet. De varslede kuttene i flyruter kommer i tillegg til at det øvrige kollektivtilbudet 
i Nordland, blant annet hurtigbåter og ferger, men også busstilbudet, er sterkt svekket, og 
hvorpå fergeprisene også har økt betraktelig. Verdiskapingen og mobiliteten internt i Nord-
Norge vil bli dårligere og det vil bli krevende for folk flest å bo i distriktene, hvis bortfall av 
flyruter og nedleggelse av kollektivtilbud gjør at folk må bruke atskillig lengre reisetid.  

Salten Regionråd vil understreke betydningen av en gode flyforbindelser på hele kort-
banenettet i Nord-Norge, og vi kan ikke akseptere at rutene mellom Evenes og Bodø 
legges ned slik som Widerøe har varslet. 

Bodø er fylkeshovedstad og et viktig regionsenter for hele Nordland. Bodø er også verts-
kommune for flere institusjoner som spiller en viktig rolle langt ut over regionen, herunder 
Nord universitet, Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommunes sentral-
administrasjon, Luftfartstilsynet, Forsvarets Operative Hovedkvarter med flere. Dette er insti-
tusjoner som er viktige både for befolkning og næringsliv i hele Nord-Norge. Vi finner det 
derfor svært uheldig at Widerøe nå ser seg nødt til å legge ned rutene mellom Evenes og 
Bodø fordi de blant annet opplever at rammebetingelsene fra Statens side er for dårlige. Det-
te kan vi ikke akseptere. Ofoten har på lik linje med andre regioner behov for gode forbindel-
ser til fylkeshovedstaden, på samme måte som Bodø og Salten vil ha behov for en gode for-
bindelser til Narvik og Harstad med omland via Evenes. 
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Salten Regionråd ber Samferdselsdepartementet jobbe for å forbedre rammebetingel-
sene for flyruter på kortbanenettet slik at vi kan opprettholde gode flyforbindelser i 
Nord-Norge, også mellom Evenes og Bodø. Vi ber også om at FOT-ruter vurderes på 
strekningen. 

 
 

 

 


