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Hei! 
 
Jeg vil veldig kort formidle mitt syn til Dere på denne saken, og mange med meg som jeg har diskutert 
dette med; 
 
 

 Vannscootere er båt på lik linje med andre små hurtiggående fritidsbåter, og må behandles som 
dette. 

 
 Vannscootere avgir mindre støy, og forurenser mindre, enn de fleste farkoster de kan 

sammenlignes med, og miljøaspektet bør derfor ikke være styrende.  
 

 Det vil være veldig fonuftig å etablere krav om sertifisering / opplæring for bruk av vannscootere 
og alle andre fritidsfarkoster på sjø som oppnår stor hastighet (f.eks. over 30 knop), da det er 
fart og ufornuftig bruk som er det virkelige problemet. 

 
 Jeg synes det er veldig fornuftig å ha en frisone på rundt 200 meter fra land der ALLE 

fritidsfarkoster, og da altså ikke bare vannscootere, ikke har anledning til å «leke seg». I denne 
sonen ligger man enten i ro, eller man beveger seg i rolig tempo mot land eller fra land. Da er 
hensynet til både dyreliv og hyttefolk ivaretatt. 

 
 
Forslaget til MD slik det fremstår nå, oppfattes av mange som helt håpløst, og setter MD i ett veldig 
dårlig lys. Å skulle «presse» vannscootere 400 meter til havs i ett land der det mange plasser er praktisk 
umulig, og samtidig gjøre så markant forskjell på vannscootere og alle andre farkoster, viser klart og 
tydelig at MD ikke har tenkt særlig nøye gjennom dette. Det kan virke som det er ekstremt mye prestisje 
ute og går her?? 
 
 
Jeg tror det er lurt av MD å tenke helt nytt og fremme ett forslag som åpner for regulert, fornuftig, 
voksen bruk av vannscootere. 
 
 
Jeg ser frem til langtur på vannscooter til sommeren sammen med min samboer, med store 
naturopplevelser i ett moderne og tolerant Norge! 
 
 
Mvh 
Håvard Sande 
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