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Til: Postmottak MD 

Emne: vedrørende høring av endringer av fritidsbåtloven §40 

 
Hei!  
 
Dere må bare legge dere flat! Jo lengre dere går med dette forbudet jo mer tar jeg dere useriøst.  
 

disse kjøremaskinene er noe av de reneste "sjøgående" fartøy som kan ferdes rundt på sjøen da disse 
rotax 4stroke motorene forbrenner drivstoffet meget reint og etterlater seg helt minimalt med 
miljøavtrykk 
 
(henholdsvis som argument kan jeg bruke diesel båter der sot å olje kommer ut eksosen, denne "svarte" 
guggen er en skikkelig miljøversting) så skal man forby scooter pga forurensning må man først forby 
diesel båter.  
 
Argumentasjon og bevis for vannscootre har større utslipp enn andre fartøy er derfor ikke REELT og løgn 
fra deres side. ( Kunne dere sendt meg hvor dere tar dokumentasjon ifra ? )  
 
En annen ting er fart, og støy. Og ja, disse fartøyene har en grei toppfart, men det er i dette tilfelle 
uvesentlig i denne saken, da mange andre båter går fortere, er MYE større og har 10 ganger mer 
hestekrefter, de har også ikke en "brems"  
 
funksjon der man tar ett spjeld foran jet strålen som gjør at man dermed kan stoppe  OVERRASKENDE 
hurtig, (både nødstopp eller på gøy under rette forhold) . Vannscootere har også en fantastisk 
svingradius nesten uavhengig av hvilken fart man har.  

 
Dere påstår sikkerhet?? Kunne dere sendt noe dokumentasjon på vannscooter ulykker siste 3 år Kontra 
båt ulykker siste 3 år? Jeg personlig føler meg tryggere i en vannscooter enn en 14-15 fots båt utpå 
fjorden.  
 
Støy: det er dokumenter at en 30hk RIB bråker mer enn en vannscooter, argumentasjonen er derfor ikke 
reel og missvisende. ( Gi en lyd visst jeg skal sende denne dokumentasjonen ).  
 
Dere går imot både EØS regler og internasjonale sjøveisregler med dette forbundet. Man Kan ikke sende 
vannscootre ut til 400 meter for å kjøre da er vi her på vestlandet tvungen ut på havet visst vi skal på 
langtur, for vi kan ikke gå innaskjærs pga smalere sund enn 400 meter.  
 
Skulle likt å tatt dere kontor folk med meg en liten stripe vestom på åpne hav for å se hvor livsfarlig å 

store sjøer det er der ute.  
 
Denne straffeforfølgesen MÅ avsluttes her og nå.  Ellers skal må dere sørge for at motorsykler også må 
holde seg 400 meter fra hovedveiene. ( noe som egentlig er like dumt i mine øyne )  
 
Legger også ved at motorsykler bråker mer og sjenerer flere folk en scootre gjør. Eneste som irriterer seg 
over vannscootre er Ola og Kari som sitter å nipper til vin på en hytte de er 3 uker i året.  
 
Best regards: Morten Lysvold Nilsen  
 
Nautical student D1 certificate.  
 
Austevoll tekniske fagskule.  



 
 
 
 
 


