
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Lange Torbjørn  
Sendt: 21. mars 2013 09:21 
Til: Dannevig Øivind 
Emne: VS: Høringsforslag til vannscooter 
 
 
 
mvh. Torbjørn Lange 
Avdelingsdirektør 
Seksjon for friluftsliv og arealforvaltning Avdeling for naturforvaltning 
Mobil: 91 71 58 59 
E-post: tla@md.dep.no 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Rune Ydstebø [mailto:RY@ymc.no] 
Sendt: 20. mars 2013 23:45 
Til: Lange Torbjørn 
Emne: Høringsforslag til vannscooter 
 
Jeg er 50 år, har ikke, eller planlegger ikke å kjøpe eller bruke vannscooter. 
Men har fulgt med saken fra sidelinjen, og dette topper samtlige av unødvendige 
og idiotiske forbud presentert fra Staten. 
 
Har dere glemt at dere styrer på våre vegne? 
Har dere opphøyd sentrale byråkrater som kanskje kun vet hvor Son og middagsbukta 
er til å bestemme over samtlige borgere sine ønsker uansett hvor i landet de bor? 
 
Det er to element i galskapen jeg vil påpeke: 
 
1. En vannscooter settes i en egen bås, mens speedbåter rammes ikke i det hele 
tatt ? 
Dette er jo ikke nyttekjøring, det er rekreasjon, du vet aktiviteter som skal 
være avkobling fra normal aktivitet og jobb. Og her er mennesker ulike, hvorfor 
skal ett knippe mennesker som tydeligvis ikke liker denne form for rekreasjon 
begrense andres gleder og ønske om rekreasjon. 
 
2. Totalforbud erstattes av forslag der all kjøring nærmere land enn 400 meter er 
forbudt? 
     Kordan komme igang med kjøringen da ? 
     Hvor mange steder i skjærgården vår er sundet bredere enn 800 meter? 
    Dette er sidestilt med totalforbud,  
 
 
Kjøring med vannscooter bør i utgangspunktet være tillatt over alt, sidestilt med 
speedbåter. Så får hver kommune begrense kjøring der det åpenbart er til sjenanse 
og fare. 
 
 
Dette er like idiotisk som å nekte turgåere tilgang til landets enorme 
naturlandskap, og kun gi dem tilgang der statens byråkrater mener det er egnet.  



Idioti fra ende til annen satt i system av byråkrater fra tåkeheimen uten 
bakkekontakt 
 
 
 
Mvh 
Rune Ydstebø 
 
 
Sent from my iPad 
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