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Vannscooter – hva kan kommunen gjøre?
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Rogaland er et samarbeidsnettverk blant natur- og
friluftslivsorganisasjoner i fylket. Flere av organisasjonene i Rogaland har bidratt med kunnskap og
innspill ved høring om vannscooterforskriften og støttet de nasjonale natur- og
friluftslivsorganisasjonenes opprop mot liberalisering. Selv om faglige instanser, flertallet av kommuner
og bla. Vestkystparken gikk i mot høringsforslaget har forskriften blitt opphevet.
Kommunene kan nå fastsette lokale forskrifter til bruk av vannscooter. Utfordringen er at det er knapp
tid til å gjøre noe før sommersesongen. Vi foreslår derfor følgende:

-

Kommunen viderefører gammelt regelverk i påvente av egne kommunale forskrifter.
Kommunen vedtar en midlertidig forskrift ihht. forvaltningslovens §37 m. kort høring.

Vi viser også til brev fra Norsk Friluftsliv av 2. juni d.å og til ny veileder fra Klima- og
Miljødepartementet. I mellomtiden er det viktig å ha noe på plass i år som kan beskytte sårbar natur og
myke trafikanter, det være badere, padlere, fiskere, turgåere, turister, barn, mv.
Dersom ingenting gjøres før sesongen starter er vi bekymret for at det kan bli etablert en praksis som
blir vanskelig for kommunen å reversere. Konsekvensene er spesielt prekære for verneområder men vi
er også svært bekymret for allmenn sikkerhet for alle som ferdes til vanns og langs kysten.

Med vennlig hilsen
For styret i FNF Rogaland
Ivar Anton Nøttestad
Styreleder
Kontakt: post@vesterlen.no, tlf. 95031101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. I Rogaland representerer
organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og mer enn 550 årsverk frivillig arbeid. Disse er med: Stavanger Turistforening,
Haugesund Turistforening, Norges Jeger og Fiskerforbund-Rogaland, Norges speiderforbund Vesterlen krets, Rogaland KFUKKFUM speidere, Haugaland KFUK-KFUM speidere, Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland,
Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Syklistenes Landsforening Sør-Rogaland, Rogaland Orienteringskrets, Stavanger
Kajakklubb, Haugesund Kajakklubb, Sørmarkas Venner, Gandsfjord Seilforening, Stavanger Kiteklubb, Sola Brettseilerforening
og friluftsrådene i Rogaland. FNF Rogaland har i tillegg to lokale fora, FNF Stavanger og FNF Haugalandet.
Side 1 av 1

