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Vandscootere og jetski truer sikker ro- og kajaksport

Som formand for landets største roklub er jeg meget bekymret for den fare vores medlemmer bliver 
udsat for fra vandscootere og jetski der bryder hastighedsgrænserne, sejler for tæt på land og har 
foruroligende dårligt styr på deres meget kraftfulde maskiner.

Min roklub, Danske Studenters Roklub (DSR), er beliggende i Svanemøllehavnen i København. For 
godt et par uger siden kunne tre kvindelige medlemmer af klubben være blevet dræbt eller alvorligt  
kvæstet, da en vandscooter drønede ind i deres robåd ved Hellerup Strand. (Se bl.a.: http://e-
avis.oesterbroavis.dk/OSA/20130731?s=1&p=2). Det var relativt tæt på land, i en afstand, hvor 
man også møder langdistancesvømmere der træner.

Heldigvis slap vi denne gang med omfattende materielle skader, men med en lidt mindre heldig 
udgang på påsejlingen kunne det have set helt anderledes ud. Vanvittig og helt ulovlig sejlads med 
vandscootere og jetski har desværre, jf. bl.a. artikler i dagbladet Politiken, været et stort problem i  
sommerens løb. Man kan frygte, at hvis dette uvæsen ikke bliver stoppet, er det kun et spørgsmål 
om tid, før nogle kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt. 

På baggrund heraf vil jeg gerne opfordre til at der ses på reglerne for sejlads med vandscootere og 
jetski og at det overvejes, om denne sejlads skal begrænses til afmærkede områder. Så vidt jeg kan 
forstå på dagspressen er sanktionsmulighederne overfor hensynsløse førere af motorbåde mv. 
forholdsvis begrænsede, og det åbenbart ikke muligt for myndighederne at inddrage et 
motorbådscertifikat, på samme måde som man kan inddrage et kørekort.

Den bedste løsning for alle parter vil muligvis være, at jetski og vandscootere igen bliver henvist til  
afmærkede eller aflukkede områder, hvor de så kan dyrke deres sport, uden at genere svømmere, 
robåde, kajakker m.fl. der færdes tæt på kysten. Dette var tilfældet for ganske få år siden.
Vi har rigtig gode muligheder for at dyrke søsport, svømning og at bade i Københavnsområdet og 
langs de danske kyster i almindelighed, og disse muligheder skal ikke ødelægges af livsfarlig og 
vanvittig sejlads.
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