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VANNSCOOTERKJØRING I VESTFJORDEN 
 

Forum for Natur og Friluftsliv Vestfold (FNF) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og 
friluftsorganisasjonene i Vestfold. FNF er opprettet av Norsk Friluftsliv (FRIFO), 
Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).  
FNF Vestfold representerer totalt ca 20 000 medlemmer. 
 

Kommunen har fått delegert myndighet til å forby eller begrense bruk av vannscooter 
utenfor forbudssonene av hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy. Dette betyr at 
kommunene kan gjøre lokale reguleringer og begrense vannscooterkjøringen slik at man får 
mer håndterlige og praktiske løsninger lokalt. 
 

Dagens regelverk er ikke egnet for fjorder generelt og Vestfjorden spesielt. Systemet gjør at 
det blir enkelte små soner midtfjords hvor vannscooterkjøring i høy hastighet er tillatt. Dette 
viser seg vanskelig å forholde seg til for både publikum og oppsynsmyndigheter. Svært utsatt 
er også ”myke trafikanter” som barn, padlere og svømmere, i tilegg til at scooterne lager 
mye støy. 
 

http://www.fnf-vestfold.no/
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FNF Vestfold er kjent med at Fylkesmannen i Vestfold vil innkalle Nøtterøy og Stokke 
kommuner til et møte for å sikre at kommunene har en felles forståelse og praktisering av 
regelverket om vannscooterkjøring. Initiativet gjelder vannscooterkjøring i Vestfjorden. 
 
FNF ser med bekymring på den omfattende ulovlige vannscooterkjøringen i Vestfjorden 
sommeren 2015. Av hensyn til miljø- og friluftsinteresser er det viktig at regelverket 
klargjøres og innskjerpes før neste sesong. FNF anmoder Nøtterøy og Stokke kommuner om 
å benytte vannscooterforskriften § 6 til å fjerne de tre små områdene i fjorden der det nå er 
"fri fart" med vannscooter.  
 
Vannscooterkjøring bør forbys nord for Veierland, alternativt må hele Vestfjorden gjøres til 
forbudsbelte slik at det ikke er tillatt å kjøre hurtigere enn 5 knop med vannscooter.  
 
FNF Vestfold ber også om å bli videre underrettet om denne og andre saker som angår 
vannscooterkjøring i Stokke og Nøtterøy kommuner og i Vestfold generelt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 
 
 

Kristin Solberg Fredheim 
Fylkeskoordinator 
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