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Hei, Jeg er den stolte eier av en 2010 modell såkalt vannskooter som er 
regiostrert som småbåt for 3 personer. Har benyttet denne i Sverige i 3 år da vi 
har hatt campingvogn der. 
 
Ser at norske myndigheter nå begynner å ta til fornuft, selv om det skinner 
igjennom at dere ikke helt vet hva en moderne vannskooter er. Dere henviser til 
at disse bråker mer enn vanlige båter, noe som faktisk ikke stemmer. Nye 
vannskootere som er CE godkjent (noe som er et krav) bråker langt mindre enn 
mange båter. De har også EU godkjenning i forhold til utslipp og forusrensing, 
noe veldig mange båter mangler. 
Det henvises også til at vannskootere kan kjøre nærmere land enn båter, noe som 
igjen er feil. 
Det er mange småbåter som kan kjøre der det er grunnere enn 1 meter. Der må 
vannjeten stoppe om man ikke skal ødelegge denne. 
 
Ut fra min erfaring etter flere års bruk i sverige, så er disse såkalt 
vannskooterne praktiske båter som brukes på samme måte som småbåter og derfor bør 
behandles på lik linje med båter. Hvorfor lage et regelverk der man lovlig kan 
kjøre i 70 knop 150m fra land med en skjærgårdsjeep som forrurenser og bråker tre 
ganger så mye som en vannskooter, mens vannskooteren må holde seg 400 meter fra 
land? 
 
Hvis det er enkeltførere som står for uvettig kjøring som er problemet, så synes 
jeg at disse skal straffes på lik linje med andre som bryter de samme regler med 
"normal" båt. 
 
Ikke lag en regel som går på type fartøy, men en regel som regulerer all 
båtferdsel likt! 
 
Hvis det er miljøet dere skal værne så må alle båter (også vannskooter) behandles 
likt. 
 
Utenfor strømstad i Sverige dere jeg har hatt gleden av å bruke min går det vel 
sikkert 500 båter pr. vannskooter og der er disse lovlig. Tror ikke det vil bli 
store forskjeller i Norge. 
 
Mvh 
Bjørn-Erik Askestad 
Leder prosjekt og kundesenter 
Micro Matic  Norge AS 
 


