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Hei. 
 
Nå er det på tide at Miljøverndepartementet får fingern ut av ræva! 
Det er ingen solide grunnlag for å forby bruk av vannscooter. Dere påstår at den 
forurenser og bråker mere? Sett dere inn i saken og sjekk ut dagens produkter 
istedet for legge tester fra 10 år gamle 2-taktere på bordet. 
Dagens produkter er langt mere miljøvennlig og støyvennlig enn åpne båter. 
Hvis dere skal bruke det som argument så må det jo også bli forbudt å bruke 
vanlige motorbåter. Det er jo ingen begrensinger der, å kjøre med en gammel 
påhengsmotor fra 1970-1980 årene er det jo ingenting i veien med. Men at en 
moderne vannscooter skal være den store synderen klarer dere faktisk å lire ut av 
dere! 
I tillegg er det argumenter som at det er et risikofartøy. Hvordan kan dere sitte 
på den jævla late byråkrati ræva deres å påstå noe sånt? Den er relativt liten og 
stopper av seg selv hvis uhellet skulle oppstå. 
I motsetning til det kan jeg som innehar båtførerbevis kjøre en båt som er opptil 
15m lang og med uante hestekrefter. Hva gjør mest skade hvis man skulle være så 
uheldig å miste kontrollen over kjøretøyet? Hva har kapasitet til å lage mest 
mulig støy og sjeanse? En RIB-båt med 2x200HK hengende bak, eller en liten 
vannscooter med innkapslet motor? 
Dere burde se lett hva svaret er, men dere er kanskje så inhabil og sta at dere 
ikke skjønner at den logiske tankegangen deres er så langt utenfor rekkevidde at 
det kommer til å snø i helvete før dere innser det! 
 
At man som norsk skattebetaler ikke skal få benytte seg av et produkt som man har 
betalt mva på og som er tillatt i alle EØS land er ubegripelig og forkastelig! At 
det nå skal bli tillatt å bruke 400m fra land holder ikke i norsk skjærgård! 
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