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Høringssvar,  ”Endring i småbåtloven om bruk av vannscootere”. 
 
Norges Seilforbund (NSF), tilsluttet Norges Idrettsforbund, organiserer landets  118 seilforeninger 
med til sammen ca. 26.500 medlemmer.  Seilforeningene i Norge var de første som iverksatte organisert 
idrett på vannspeilet.  Høringer om adgang til- og bruk av vannspeilet er naturlig nok et viktig anliggende 
for NSF.  Vindassistert fremdrift baserer seg på fornybare ressurser og gir ingen støy eller utslipp til vann 
eller luft.  Der vi møter interessekonflikter med motorisert ferdsel bør vi gis preferanse. 
Vi har følgende kommentarer til høringsdokumentet: 
 
1. Høringsdokumentet legger stor vekt på avstand til verne- og rekreasjonsområder hvilket vi støtter. Men 
vi vil gjerne ha inn i forskriftene en passus om at idrettsutøvelse som seiling, padling og roing hører inn 
under ”rekreasjonsbegrepet” og at vannscootere ikke har adgang til å kjøre inn områder der slik aktivitet 
pågår.  Vi ser at man er inne på samme tanke i dokumentet midt på side 5, men tror at en tydeligere 
presisering er nødvendig. 
2.  Vi ber departementet vurdere om det vil være nyttig å definere vannscooter som fartøy etter 
sjøveisreglenes bestemmelser.  Dette vil medføre at vikeplikt, aktsomhet, lanterneføring  og  krav til 
kompetanse fra fører. 
Vi kan vanskelig se at det er noen større forskjell på vannscooter og en 8 ft. jolle med 9,9 hk motor – både 
når det gjelder fart, støy og skadepotensiale. 
3. Vi ber videre om at det vurderes særskilte krav om nautisk kompetanse slik man har i Sverige for særlig 
hurtiggående fartøyer.  Etter vår oppfatning er det føreren og ikke fartøyet som er utslagsgivende for om 
vannscootervirksomhet utøves forsvarlig og uten sjenanse for andre. 
4. Der dokumentet angir avstander over vann i kilometer bør det regnes om til nautiske mil som er standard 
mål for distanser til sjøs. 
Vi ber om å bli holdt orientert om det videre arbeid med forskriftene og stiller gjerne vår kompetanse til 
disposisjon. 
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