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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.
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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
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