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Emne: Vannscooter forbud. 

 

Til den det måtte angå: 

 

Jeg er dypt uenig i måten dere forsøker å forby såkalte vannscootere på, dette er båter på lik linje 

med andre fritidsbåter. Rettsprinsippene kan 

umulig stå seg i denne saken. Få bort bruksbegrensningen å behandle de såkalte vannscooterne 

av nyere type som andre båter, for det er akkurat 

det det er, en båt! 

 

At dette fortsatt er et forbud er helt utrolig. Det henger igjen av gamle dager når scooterene ble 

forbudt pga høyt støynivå. Dette såkalte “forbudet” som ikke er grunn i, har skapt forvirring både 

for kjørere og politiet.  

Saker blir henlagt i flere andre politidistrikt fordi det ikke er hold i dette selvutnevnte “forbudet”. 

Selv ble jeg stoppet i Høgsfjorden langt fra folk, mens jeg satt midtfjors av politibåten. Jeg må 

poengtere at jeg synest at politet er en nødvendighet, både på land og til sjøs, men det som jeg 

opplevede var helt på jordet. Jeg så at politibåten peiliet meg ut, og ventet på at de skulle enten 

passere, eller i mitt tilfelle, stoppe. De dundret inn i meg mens de filmet og var helt oppspilt. Jeg 

ble kommantert i båten, men av hensyn til scooteren som smalt i siden på båten ble jeg sittene og 

holde scooteren fra båten. Etter forklaring ble jeg direkte anmeldt, og kommandert tilbake til 

slipp. Grunnen var at jeg satt på et kjøretøy som var “strengt forbudt i norsk farvann”.  

De nye scootrene bråker mindre enn dagens 9.9HK som hele fjorden er full av hele sommeren. 

Farten er det heller ikke noe å si på. Jeg har både båtførerprøven og er gammel nok. 

Når argumentet er fart, kunne jeg i teorien kjøpt en katamaran båt med 1000 hk å kjørt i120 

knop, i hele ryfylket hele dagen, å det hadde vert lovlig. Kanskje på tide å se at dette er et tullete 

grunnløst forbud, som politiet bruker hundervis at tusener på etterforske å anmelde. Å til slutt: 

Jeg fikk  en siktelse i posten fordi saken holdt på å bli foreldet, i TILFELLE det skulle bli et 

forbud i fremtiden…. Saken min ble til slutt henlagt. 

 

Og til slutt, var et argument at en jetbåt/vannscooter lå under fanen "Vannscooter" på FINN.NO, 

va i seg selv nok til å forby dette, men da glemte de tydeligvis å se at de må trykke på "BÅT" for 

å komme til underkategoriene. 

 

 

Mvh  

 

Erik Hartvigsen. 


