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Hei.  

 

 

Familien tok for et års tid siden å kjøpte en SeaDoo RXT-X 260 2012 modell. Denne blir brukt 

som både bruksbåt og vannskibåt i tillegg til vår skjærgårdsjeep av typen Boston Whaler 180 

Dauntless m/135hk Mercury Optimax. Erfaringen så langt er som følger: 

 

- Mange mener at et båt som SeaDoo'en kun er et leketøy. Denne oppfatningen delte jeg inntill 

jeg fikk prøvd en SeaDoo RXT-X selv. Med sine 12fot, gassdemping i sete, 3 sitteplasser og 

bølgebryter foran i skroget er den et perfekt transportmiddel når jeg skal fra A til B, eller legge 

til ved en båthavn hvor det er trangt om plassen. Det skal blåse en del før spruten gjør meg våt og 

i tillegg går skroget vesentlig mer komfortabelt gjennom bølgene enn det Boston Whaler'en gjør.  

- Når båtene kjører side om side er det langt lavere støynivå fra SeaDoo'en enn Boston 

Whaler'en 

- Bensinforbruket er LANGT lavere enn på vår 135hk påhenger. SeaDoo'en kan ligge i 30-

40knop og ha et forbruk på ca 30% av det Optimax'en har.  

 

At enkelte såkalte "vannscooter-eiere" velger å kjøre som idioter er ikke båten sin skyld, men 

mangel på sunn fornuft. Å straffe alle som ønsker et lettvint og praktisk fartøy til bruk innaskjærs 

er helt urimelig. Ja, jeg forstår at hytteeiere og båtfolk langs kysten ikke ønsker vannscootere 

som fyker av gårde i 50knop innaskjærs, men nå har det seg slik at det allerede er fartsgrenser 

langs store deler av kysten. Der vi har hytte i Vestfold er det en generell fartsgrense på 30knop 

og man skal et godt stykke ut i fjorden før denne oppheves. Simpelt å spre informasjon og følge 

opp denne reglen bedre vil medføre et vesentlig redusert støybilde fra ALLE båter. Det har seg 

nemlig slik at de båtene jeg hører mest bråk fra om sommeren er langt i fra vannscootere.  

 

Når det i tillegg har kommet flere båter på markedet som i praksis er en vannscooter med en 

"gummipølse" rundt og disse er fullt lovlige, forstår jeg ikke hvordan dere i det hele tatt kan 

prøve å trumfe gjennom et skille mellom båter og "vannscootere".  

 

Vi trenger ikke flere reguleringer, vi trenger mer fornuft på sjøen. Båtførerbeviset slik det er i 

dag er en vits. En mulighet er å innføre et eget sertifikat for vannscootere og andre små 

hurtiggående båter ala det som eksisterer for motorsykler i dag.  

 

 

Håper dere forstår min frustrasjon. Alt jeg ønsker er å kunne bruke SeaDoo'en min på lik linje 

med naboen sin RIB med 1000hk og fartspotensial på over 80knop (Som hans sønn på 16-17år 

kan, og får, kjøre lovlig...) 

 

 

Vennlig Hilsen 



 
Lars Gabriel Dokk Smith 
 
 

 


