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Regler för vattenskoter
Störande buller har blivit ett folkhälsoproblem. I Sverige utsätts dagligen mer än
2 miljoner människor för trafikbuller utomhus som överstiger fastställda riktvärden.
Även på fritiden omges vi av allt mer buller. Därför är det viktigt att slå vakt om
den tystnad och stillhet som ännu finns att uppleva i naturen. För att skydda friluftslivet mot störande buller infördes 1994 strängare regler för användning av vattenskotrar.
Körning med vattenskoter kan även medföra andra olägenheter än buller. I
grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt- och djurliv. Mjukbottnar är näringsrika och har stor betydelse för såväl fågellivet som fiskbeståndet.
Vattenskotern kan också ställa till med skada i områden med känsligt fågelliv.
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Nya regler för vattenskoter
Genom bland annat krav på anpassning till EU:s bestämmelser har Sverige tvingats
införa nya mer generösa regler för vattenskoter. De nya reglerna trädde i kraft den 15
juli 2004. Reglerna innebär i korthet att definitionen av vattenskoter har ändrats, och
att det är tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder samt i områden som
länsstyrelsen beslutar om.
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Vad är en vattenskoter?
Vattenskoter definieras som en farkost under fyra meters längd och som:
1 har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla.
2 har utformats för att framföras med en eller flera personer som sitter, står eller står
på knä på farkosten, snarare än befinner sig i den.
Exempel på vattenskotrar
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Vad är en allmän farled?
Sjöfartsverket beslutar om allmänna farleder. Farlederna finns angivna i Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 1988:5). Alla farleder är normalt markerade med
en linje i sjökorten, men det framgår inte av sjökortet vilka farleder som är allmänna
eller inte. Markeringen av farled visar var vattenvägen går i förhållande till land och
större öar. Farledens bredd framgår däremot inte.
En allmän farled kan ibland börja en bit ut i vattnet. Skälet är då oftast att det
ligger en hamn innanför. Länsstyrelsen kan besluta om föreskrifter för körning till
och från allmän farled. Länsstyrelsen kan också meddela föreskrifter om avgränsning
av allmänna farleder för användning av vattenskoter.
Övriga tillåtna områden för vattenskoter
Länsstyrelsen inrättar även områden för vattenskoter utöver de allmänna farlederna.
Föreskrifter för sådana områden ska meddelas för:
• Vattenområden som är så starkt påverkade av annan verksamhet att tillkommande
buller och andra störningar inte utgör en betydande olägenhet för allmänheten eller
miljön.
• Vattenområden som inte ligger intill bostads- eller fritidshusområde och har ringa
värde för natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald, friluftsliv, fritidsfiske eller
yrkesfiske.
• Områden där körning med vattenskoter inte medför olägenheter för allmänheten
genom buller eller andra störningar. Och där det inte heller medför risk för skador
eller störningar av betydelse på växt- eller djurliv, eller för spridning av kräftpest
eller andra smittsamma fisksjukdomar.
Länsstyrelsen kan även medge att vattenskoter får användas tillfälligt i andra områden för tävling eller uppvisning.
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Samma ansvar som båtförare
Den som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de
regler som finns, och att känna till vilka regler som gäller där man ska köra.
Som vattenskoterförare i en farled måste du därför känna till sjövägsreglerna
(SJÖFS 1989:15), och i övrigt använda gott omdöme i förhållandet till annan
sjötrafik. Sjölagens (SFS 1994:1009) regler om gott sjömanskap och ansvar för
befälhavare gäller även den som kör vattenskoter.
Föreskrifter för sjötrafik - exempelvis om fartbegränsning - kan utfärdas av
både Sjöfartsverket och Länsstyrelsen. Det är viktigt att du som vill köra vattenskoter tar reda på vad som gäller i ditt område. Du är också skyldig att anpassa färdväg,
hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan. Den som bryter
mot den bestämmelsen i vattenskoterförordningen, eller kör i ett område där det inte
är tillåtet, kan dömas till böter.
Dispens
Sjöfartsverket kan ge dispens för körning med vattenskoter vid sjöräddning och för
annan samhällsnyttig användning. Ansökan om dispens skickas till Sjöfartsverket,
601 78 Norrköping.
Ytterligare information
• Länsstyrelsen kan ge närmare information om var det är tillåtet att använda
vattenskoter i länet. Hör alltid efter med länsstyrelsen om du är osäker.
• Vattenskoterförordningen SFS 1993:1053
(senast ändrad 2004:607)
• Angående vattenskotrar SOU 1992:41.
Delrapport från utredningen om åtgärder mot buller i fjällområden och
skärgårdar m. m.
• www.sjofartsverket.se
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