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Vil med dette komme med en uttalelse til å godkjenne vannscootere som båt 

Det har i flere å blitt brukt vannscootere på sjøen.  

Viss vannscooterbrukerene overholdt sjøvettreglene, og fartsgrenser for båt, hadde det ikke vært 

noe problem å godta at vannsooter sidestilles med båt. 

Men det er nettopp derfor at folk som bor og oppholder seg ved sjøen reagerer, på forslaget om 

å endre vannscooterloven  

Det er så mye uvettig kjøring.  Disse kjøretøyene kan kjøre veldig fort, og lager veldig mye støy. 

Jeg bor ved sjøen, og kjenner problemet godt. 

Inn i havnebassenget kjøres det mer enn ofte med en fart, fortere en de fleste båtene KAN kjøre.  

Nær land blir det ofte lekt med vannscootere, og kjørt ifort i ring. 

Jeg har gjentatte ganger sett at vannscooterene kjøre rundt folk som padler kajakk, antagelig for å 

provosere, å lage bølger for kajakken.Jeg padler selv, kajakk, og føler i den forbindelse 

vannscooterne som en trussel. 

Det er blitt et vågestykke, å svømme, noen meter fra land. om "kysten er klar", når man legger ut 

på en liten svømmetur, kan plutselig en vannscooter dukke opp i sin høyhastighet.Hvem ser da en 

svømmer. ?? 

Jeg har til og med sett stygg kjøring med vannscooter i fjellvann det ikke en gang er tillatt å bruke 

båt med påhengsmotor. 

Så når så uvettig bruk av vannscootere har blitt utført, når  det ikke er lov å kjøre fort med 

vannscooter nærmere enn 400m fra land, hvordan skal det da bli når disse blir lovlige til å kjøre 

hvorsomhelst.  

Ja, de er pålagt, som båtene å kjøre seint, der det er sakte fart, og langs land, men DET blir 

sjelden respektert. Og hvem skal håndheve slik kjøring? 

Jeg tenker at politikere og instanser som skal bestemme om vannscooterne skal likestilles med 

båt, synes at dette er fornuftig, men vet ikke om at det svært ofte ikke overholdes påbud om lav 

fart, at vannsooter forurenser med sin brølende motor, og at det svært ofte blir lekt med disse 

kjøretøyene, rundt småbåter og kajakker. 

Jeg håper med dette at det kan tas hensyn dette,når loven skal diskuteres 
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