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: 

Vi  bruker vannscooter som en båt og det er jo det den er. Nytteverdien for meg og 

min familie er meget stor fordi den kan transportere tre 

personer og en hel del bagasje. Vi bruker den til og fra butikken når vi er på ferie 

med Båten, og den er meget praktisk å bruke til vannsport, ungene elsker 

å bli trukket opp på Wakeboard med denne såkalte vannscooteren. Videre så har 

den et meget lavt støy og drivstoff forbruk, og tidligere hadde vi en 

17-fots RIB (5-fot større en vannscooteren), drivstoffbudsjettet hver sommer var i 

hvert fall på det fire dobbelte. Den er også helt ufarlig når 

man bruker denne til vannsport, ingen propell som kan skade barna våre. 

Bruksbegrensningen dere nå vil sette innenfor 400 meter fra land 

er umulig å forstå. Ta til fornuft, kom dere på sjøen og gjør noen skikkelig erfaringer 

før dere synser med forbud av fornuftige båter.  

  

Mvh 

Preben Lerpold 
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