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MARKERING I FRILUFTSLIVETS UKE VESTFOLD 2016
Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftsorganisasjonene i Vestfold. FNF Vestfold representerer totalt mer enn 20 000
medlemmer.
Vi er kjent med at regjeringen har varslet et forslag om å fjerne vannscooterregelverket - og
likestille vannscooter med båt fra 2017. Friluftslivsorganisasjonene er sterkt bekymret for
regjeringens ønske om å likestille vannscooter med fritidsbåter.
En bred allianse på nasjonalt nivå av Forbundet Kysten, Norges Seilforbund,
Padleforbundet, Norgens Jeger og Fiskeforbund, Naturvernforbundet, Ornitologisk
forening og DNT står samlet om at de ikke ønsker en slik likestilling.
Vi ønsker at vannflaten skal kunne fortsette som en arena for rekreasjon og
naturopplevelse og ikke være en motorsportarena.
Hvis endringen vedtas, går regjeringen på tvers av sine egne mål i Friluftslivsmeldingen. Den
påpeker at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring allerede i dag utgjør en
sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. Regjering skriver i meldingen at
motorisert ferdsel på sjøen ikke må fortrenge de ikke-motoriserte aktivitetene.
Kombinasjonen av svært høy fart, brå vendinger og til dels begrenset oversikt gir økt fare for
påkjørsler ved vannscooterkjøring. Faren vil øke dersom vannscootere får operere nært land
der tettheten er størst av kajakkpadlere, robåter, seilbrett, badende og så videre. Den norske
kystlinjen er smal og uoversiktlig, full av holmer og skjær.
Dagens regelverk er ikke godt nok. Vista Analyse konkluderte i 2014 i sin evaluering blant
annet med regelverket ikke ivaretar de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscooter
godt nok. De peker også på at regelverket er ikke utformet slik at det er mulig å håndheve og
kontrollere. Det vil ikke være noen logikk i å fjerne regelverket, men være viktigere å
intensivere det holdningsskapende arbeidet mot høy fart, alkohol og respekten for dagens
regelverk.
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Følgende organisasjoner er tilsluttet FNF Vestfold: 4H Vestfold, Naturvernforbundet i Vestfold,
Norges Jeger- og Fiskerforbund Vestfold, Norsk Botanisk Forening Larvik, Oslofjordens Friluftsråd,
Vestfold Orienteringskrets, Vestfold krets av Norges Speiderforbund, Norsk Ornitologisk Forening
Vestfold, Den Norske Turistforening ved DNT Horten, Larvik og Omegn Turistforening, Sandefjord
Turistforening og Tønsberg og Omegn Turistforening, Norges Padleforbund ved Havpadlerne og
Sandefjord Kajakk
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