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Jeg bruker min vannscooter som en båt og det er jo akkurat det den er. Nytteverdien for meg og min 
familie er meget stor fordi den kan transportere tre 
personer og en hel del bagasje. Vi bruker den til og fra butikken når vi er på hytta, og den er meget 
praktisk å bruke til vannsport, ungene elsker 
å bli trukket opp på Wakeboard med denne såkalte vannscooteren. Videre så har den et meget lavt støy 
og drivstoff forbruk, og tidligere hadde vi en 
17-fots RIB (5-fot større en vannscooteren), drivstoffbudsjettet hver sommer var i hvert fall på det fire 
dobbelte. Den er også helt ufarlig når 
man bruker denne til vannsport, ingen propell som kan skade barna våre. Bruksbegrensningen dere nå vil 
sette innenfor 400 meter fra land 
er umulig å forstå. Ta til fornuft, kom dere på sjøen og gjør noen skikkelig erfaringer før dere synser med 
forbud av fornuftige båter. 
 
Tønsbergfjorden er full av med 40-50 åringer som har kjøpt seg en stor båt som lager hekkbølge av 
dimensjoner, og en gang så holdte vi på å bli kjørt i senk av en Scand 27. Min gravide samboer og 
guttungen hennes holdte på å dette uti da vi satt i en jolle og fiska. Tosken i den store båten passerte rett 
ved siden av oss uten å vise hensyn, og vi lå rett ved land. HAN SKAL HA ENDA SAKTERE FART NÆRME 
LAND, IKKE VANNSCOOTERE!!!! Han skal være skinnhellig at båten min ikke klarte å ta igjen båten hans.  
 
Hvor dere har hodet deres når dere ikke er på jobb er ikke min sak, men det skal hvertfall være øverst på 
ryggen melllom skuldra!! Gud bedre jeg blir så irritert av deres antagelser som har kommet fram i media 
og gjennom deres korrespondanse og hva dere tror, og dermed bestemmer hva vi skal gjøre/ikke gjøre 
utifra antagleser som ikke er basert på eksperter og faktiske forhold!!! Bare se hva som er i utlandet, tar 
alle de feil....?? 
 
Uansett hva utfallet av denne saken blir, så kommer til å gjøre som jeg vil i sommer med min 
vannscooter. Jeg viser hensyn mer enn hva de tillatte båtførerne gjør, og viser respekt for andre på 
sjøen. Ingen har noe å utsette på meg og min oppførsel på fjorden. Dere må gjerne sitte på deres høye 
trone og tro dere vet best, men dere tar faktisk så skammelig feil at alle vi andre undersåtter bare sitter 
og ler av det dere kommer med. Nå må dere begynne å jobbe med øya oppe. 
 
Mvh Carl-Inge Svingeseth 


