
 
Nasjonalpark Møysalen nasjonalpark 
Landskapsvernområde Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning 

 
  

Postadresse 
Statens hus 
Moloveien 10  
8002 Bodø 

Besøksadresse 
Møysalen nasjonalparksenter 
8414 Hennes 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 75 53 15 00 
Direkte:  +47 75 54 79 83 
fmnopost@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/moysalen 

Klima- og miljødepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030  OSLO 

 

Saksbehandler Brit Grønmyr Vår ref. 2017/1893  Deres ref.  Dato 30.03.2017 

 

Innspill til høring om oppheving av vannskuterforskriften 
fra Møysalen nasjonalparkstyre 

Vi beklager sent innspill og viser til saksutredning og vedtak under. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Brit Grønmyr 
Nasjonalparkforvalter Møysalen 
tlf: 75 54 79 83 || 409 21 295 
fmnobgr@fylkesmannen.no 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Saksfremlegg 

 
  Arkivsaksnr: 2017/1893-0 

 Saksbehandler: Brit Grønmyr 

Dato: 15.03.2017 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Møysalen nasjonalparkstyre 13/17 28.03.2017 

 

Høring om oppheving av vannskuterforskriften 

Forslag til vedtak 
Møysalen nasjonalparkstyre ønsker at vannskuterforskriften opprettholdes til 
forvaltningsmyndigheten for verneområder har en selvstendig mulighet til å regulere bruken 
av vannskuter, uten å være avhengig av kommunal saksbehandling.  
 
For begrunnelse vises det til saksutredningen under. 
Saksprotokoll i Møysalen nasjonalparkstyre - 28.03.2017  
 
Styrets vedtak – enstemmig: 
Som innstillingen 
 
Grunnlaget for avgjørelsen 
Møysalen nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Møysalen nasjonalpark, Møysalen 
landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Alle 
har sjøareal, men den sistnevnte er et øyrike med mer enn 600 øyer, holmer og skjær med 
gruntvannsområder og et rikt fugleliv og over 90 % av det vernede arealet er sjø. Det er her 
ikke begrensninger på ferdsel til vanns for fritidsfartøy, som vannskuteren vil bli definert som 
om vannskuterforskriften oppheves. Høringsforskriften anerkjenner at bruk av vannskuter er 
en utfordring i enkelte områder, og det vises til ulike regelverk forvaltet av kommunene som 
kan brukes til å regulere bruk av vannskuter og andre fritidsfartøy om vannskuterforskriften 
skulle oppheves.  
 
I vannskuterforskriften er bruk av vannskuter i verneområder forbudt.  
 
Vurdering 
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Et av argumentene for oppheving av vannskuterforskriften er at den forskjellsbehandler 
vannskuter og andre fritidsfartøy med lignende egenskaper, og man ved å likestille med 
andre fritidsfartøy får et regelverk som er lettere å håndheve. Det henvises her til 
kommunenes muligheter for begrensning i ferdsel til vanns på sine arealer med hjemmel i 
forskjellig regelverk og ut fra lokale vurderinger. Dette virker i seg selv rimelig. Men det 
innebærer også at man i verneområder der man opplever utfordringer med vannskuter vil bli 
avhengig av at kommunen utarbeider en lokal forskrift eller lignende for å begrense ferdselen 
med vannskuter og lignende fritidsfartøy. Forvaltningsmyndigheten blir da avhengig av 
gjeldene kommunes kapasitet for å regulere dette. Samtidig ser man at verneområder som 
Svellingsflaket som er i to kommuner får ekstra utfordringer om slike reguleringer skal 
utformes av kommunene. Det blir derfor foreslått i innstillingen å utsette opphevingen av 
vannskuterforskriften til forvaltningsmyndigheten har fått en selvstendig mulighet til å 
regulere bruk av vannskuter i verneområdene. 
 
Vedlegg: 
1 Høring om oppheving av vannskuterforskriften 
 
Andre relevante dokumenter, ikke vedlagt: 
Verneforskrift for Møysalen nasjonalpark 
Verneforskrift for Møysalen landskapsvernområde 
Verneforskrift for Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning 

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2003-08-29-1100?q=m%C3%B8ysalen
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2003-08-29-1099?q=m%C3%B8ysalen
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2002-12-06-1438?q=svellingsflaket

