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Knappast ”färdiglekt” på sjön
DET ÄR INTE ”färdiglekt på sjön” 
än, trots tuffa uttalanden för 
några månader sedan. Infra-

strukturminister Tomas Eneroth (S) lär få 
äta upp sitt redan klassiska uttryck mer 
än en gång.

Efter förra sommaren var Eneroth 
snabbt ute i media och meddelade att det 
var färdiglekt med vattenskotrar. Både 
ministern och alla med lite djupare insyn 
i frågan vet att uttalandet var mer popu-
listiskt än genomtänkt. Mycket riktigt fick 
det ett starkt genomslag i media. Men 
vad hände sen?

De problem som finns med vatten-
skotrar är tämligen begränsade till vissa 
platser och de som buskör lär inte sluta 

med detta för att politiker kräver bättring. 
Enligt polisen är det ofta speciella grupper 
som buskör, inte sällan på stulna skotrar.

Kraven från Eneroth var förarbevis och 
obligatorisk utbildning för vattenskoter-
förare. Från början skulle detta ha införts 
redan den här sommaren, men detta 
skjuts minst ett år framåt i tiden. Nya 
besked innebär att förarbeviset för  
vattenskoter skjuts upp ett år till 1  
maj 2022 samtidigt som det blir en  
ny remissrunda.

Ett seriösare grepp för att få slut 
på eventuellt buskörande hade varit 
att samtala med båtorganisationerna. 
Där finns kunskapen både om hur man 
hanterar olika båtar och vilka utbildningar 

som kan vara lämpliga.
Båtorganisationerna är fortsatt 

kritiska till grundförslaget. De pekar 
på något som borde vara självklart: att 
knyta vattenskoterförarna närmare båt-
klubbarna och båtorganisationerna 
så att de lär sig ansvar på vattnet 
(se intervju på sidan 66).

Tomas Eneroth är säkert 
välkommen till vilken båtklubb 
han vill, när han vill. Eller 
varför inte ett kreativt samtal 
med någon företrädare för 
en båtorganisation?

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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Med DOCKMATE fjärrkontroll kan du stå var du vill på båten 
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