
 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Adresse: Postboks 368, 2601 Lillehammer – Telefon: +47 97 48 32 05 
E-post: oppland@naturvern.no – Internett: www.naturvernforbundet.no/oppland 

 
 

Lillehammer, 4/2-2013 
 
 
 
 
 

 
 
Miljøverndepartementet 
 
 
Naturvernforbundet i Oppland (NVO) avgir med dette høringsuttalelse på forslag om å 
endre lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter, paragraf 40 vannscootere. 

 
NVO er i mot at denne loven skal endres fordi: 
 
Det vil være helt umulig å håndheve grensene på 400 m fra land ved kysten, 500 m fra 
land i innlandet og avstand fra vernesoner m.m. pga utilstrekkelige politi- og 
tilsynsressurser.  
 
Hensynet til miljøvern står sjelden høyt på prioriteringslistene i kommunene. Det er også 
bekymringsfylt at små kommuner erfaringsmessig ofte ikke har tilstrekkelige 
fagressurser for saker som berører natur og miljø. Små kommuner vil dessuten være 
preget av nærhet til beslutningstakere. Enkeltgrupper har ofte ressurser og kapasitet til å 
utnytte dette til å fremme sine interesser. 
 
Vi har mer enn nok støy og forurensning fra motoriserte kjøretøyer allerede.  

Klimagassutslippene øker over hele verden.  De siste rapportene fra klimaekspertene 
påpeker at vi ligger på en stødig kurs mot 6 grader C gjennomsnittlig global oppvarming. 
 
Stress, forurensning og støy øker overalt i samfunnet.  Stadig flere mennesker plages av 
dette.  Frislipp av motorferdsel der det tradisjonelt har vært stille friluftsliv, er til store 
skade for alle og vil være umulig å gå tilbake på. 
 
Kjøringen vil kunne komme i konflikt med store brukergrupper som bruker naturen 
skånsomt. Det er godt dokumentert at friluftsliv har helsebringende og 
sykdomsforebyggende effekter. Naturvernforbundet ønsker å opprettholde naturen som 
en arena for stillhet, ro og helsebringende aktiviteter. Motorfri natur er og bør være et 
verdifullt fellesgode som også tilhører framtidige generasjoner. Derfor sier 
Naturvernforbundet ja til ro, stillhet og helsebringende opplevelser i motorfri natur. 
 

Dyre- og fugleliv, spesielt langs kysten, er allerede sterkt skadelidende av den økende 
bruken av småbåter.  Vannscootere i tillegg gjør situasjonen enda verre.  Den generelle 
velstandsøkningen i Norge gjør at stadig flere anskaffer båter, scootere og lignende.  Folk 
har også mer fritid enn før. 
 
Vi finner det underlig at Norge som ikke er med i EU skal være mer tilpasset enn de 
landene som er det.  Det må finnes lovverk som gjør at Norge ikke uten videre skal 
akseptere EØS sitt pålegg om fri bevegelse av varer.  Vi har bl.a. undertegnet 
internasjonale avtaler om å begrense våre klimagassutslipp.  Noe vi på ingen måte har 
oppfylt.  Regjeringen har også bestemt at utryddelse av arter i Norge skal stoppes.  Det 



 

 

motsatte skjer.  Vi mennesker legger et alt for stort press på naturen.  Vår eksistens er 
avhengig av natur i balanse.  Lovendringen som er foreslått er et steg i feil retning. 
 
Mvh 
Heidi Kristoffersen 
Naturvernforbundet i Oppland 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


