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Dette brevet sendes fra: Styret i FNF Rogaland
FNF er et samarbeidsnettverk for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
forumet ca. 60 000 medlemskap. FNF Rogaland har to lokale utvalg, FNF i Stavanger og FNF på Haugalandet.
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Innspill til høring av regulering av vannscooter i Stavangerregionen
Tilføying i «Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Stavanger, Sola, Randaberg
og Rennesøy kommuner, Rogaland» med ny § 9A
Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Rogaland takker for muligheten til å kommentere høringen. Vi
viser også til møte med maritim sjef, Trond Andersen, tidligere i år der vi fremhevet behovet for en
enkel og forståelig regulering. Dette har Stavangerregionen Havn IKS i stor grad levert og vi støtter
prinsippene i forslaget. Ledd 4 a. er spesielt viktig og bør beholdes som foreslått. Vi mener at en
spesifikk fartsgrense vil gjøre det lettere både for scooterkjører å forstå og overholde, og for
myndigheter lettere å håndheve. Som beskrevet i høringsbrevet er scooterkjøring svært annerledes
fra føring av småbåter og vi mener derfor at ekstra forbehold bør tas. FNF foreslår følgende:
-

Transportkjøring; sakte eller rolig fart, er ikke presist nok, og kan være både vanskelig å
kommunisere og tolke. Vi foreslår en fartsgrense på 5 knop gjennom forbudssonene.

-

Kartene må oppdateres minst årlig, i god tid før sesongen starter. Reglementet blir ikke
bedre enn kartene til rådighet og vi ser allerede nå behov for oppdatering.

-

Det utarbeides en kommunikasjonsplan for lansering av det nye reglementet og for sesongvis
oppfølging. Behov for skilting bør vurderes.

-

Det lages en enkel plan for gjennomføring av stikkprøver/kontroll og håndheving med
spesiell vekt på de første par årene og med jevne mellomrom etter det.

Vi håper at reglementet kan inspirere flere kommuner, og vi tror det sikreste og mest effektive er å
ha et felles reglement langs kysten. Vi tror at forskriften i Stavangerregionen kan lettere etterliknes
av flere dersom fartsgrensen blir tydelig og lik.
Med vennlig hilsen
for styret i FNF Rogaland
Emily L. Halvorsen, koordinator
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