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Länsstyrelsen har, med stöd av 3§ 1 och 2 stycket förordningen om an-
vändning av vattenskoter (1993:1053), beslutat att nedanstående av-
gränsningar och föreskrifter ska gälla i Östergötlands kust- och skär-
gårdsområde vid färd med vattenskoter. 
 
1  I allmän farled får vattenskoter användas enligt 2§ i ovannämnda för-
ordning. Allmänna farleder är de farleder som Sjöfartsverket särskilt be-
slutat om och som finns kungjorda i Sjöfartsverkets författningssamling 
(SJÖFS 1988:5). De allmänna farlederna framgår av de kartor som hör 
till beslutet. 
 
Länsstyrelsen avgränsar de allmänna farlederna för vattenskoteråkning 
på så sätt att vattenskoter får användas inom 300 meter på var sida om 
farledsmarkering på vid tiden aktuellt sjökort, dock inte närmare land än 
100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. 
 
Där farled går i sund som är smalare än 300 meter får hela farledsbred-
den utnyttjas. I de fall det upplåtna området kring farled berör område 
som är fågelskyddsområde är det dock inte tillåtet att komma närmare 
land än 100 meter. 
 
2  Vattenskotrar får även användas i de fem vattenområden, A – E, som 
markerats på kartor som tillhör beslutet, dock inte närmare land än 100 
meter. 
  
Område A, Pampusfjärden i Norrköpings kommun begränsas av räta lin-
jer mellan följande koordinater i rikets nät; 152804/649891, 
152686/649999, 152929/650193, 153042/650085. 
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Område B, syd Arkö i Norrköpings kommun begränsas av räta linjer 
mellan följande koordinater i rikets nät; 156988/648454, 
156988/648282, 156823/648348, 156791/648454. 
 
Område C, Lönshuvudfjärden i Norrköpings och Söderköpings kommu-
ner begränsas av räta linjer mellan följande koordinater i rikets nät; 
156275/648198, 156275/648028, 156094/647135, 156094/648045. 
 
Område D, Finnfjärden i Söderköpings kommun begränsas av räta linjer 
mellan följande koordinater i rikets nät; 156596/646369, 
156175/646577, 156175/646625, 156596/646550. 
 
Område E, Flisdjupet i Valdemarsviks kommun begränsas av räta linjer 
mellan följande koordinater i rikets nät; 156589/644820, 
156789/644591, 156265/644814, 156265/645015. 
 
3  För transport till och från land och allmän farled får vattenskoter ock-
så användas längs de inre, särskilda, vattenleder som markerats med 
punktprickning på karta som tillhör beslutet. Färd längs dessa leder får 
ske inom ett vattenområde om högst 50 meter på var sida av den pricka-
de linjen på kartan. I sundet mellan Risö och Vrångö får vattenskoter 
framföras med en högsta fart av 7 knop. 
Som villkor för att få nyttja dessa särskilda leder för färd med vattensko-
ter gäller  att färd endast får ske i organiserad form i grupper med med-
följande färdledare. Varje grupp får bestå av högst sex vattenskotrar, in-
klusive ansvarig färdledare.  
 
4  Transport till och från allmän farled får dessutom ske närmaste väg 
från följande platser, markerade med asterisk på de kartor som tillhör be-
slutet; 
1 Djurö kvarn, 2 Krokek, 3 Kvarsebo (färjeläget), 4 Skenäs (Skansen),  
5 Arkösund (hamnen), 6 Stäk, 7 Norrkrog, 8 Mem, 9 Stegeborg (färjelä-
get), 10 Mon, 11 Tyrislöt (hamnen), 12 Fyrudden, 13 Gryts Varv,  
14 Breviksnäs (bryggan), 15 Valdemarsvik. 
 
5  Transport till tillåtet vattenskoterområde får i övrigt endast ske om 
sjösättningsplatsen ligger inom 100 meter från tillåtet vattenområde och 
med en hastighet av högst 7 knop. Transport mellan sjösättningsplats och 
tillåtet vattenskoterområde ska ske kortast möjliga väg. Vattenområde 
som ingår i allmän badplats får inte utnyttjas.  
 
 
Bakgrund 
Regeringen har med ikraftträdande den 15 juli 2004, ändrat (2004:607) i 
vattenskoterförordningen (1993:1053). Ändringarna innebär att använd-
ning av vattenskoter blivit tillåten i allmänna farleder och i sådana vat-
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tenområden som länsstyrelsen beslutar om enligt de särskilda förutsätt-
ningar som anges i 3§ vattenskoterförordningen. 
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