
Moss Avis 20. november: 
Politiet advarer: Profesjonelle båttyver 
herjer på Østlandet 
 

Nok en gang har profesjonelle båttyver vært på ferde ved en rekke havner og 
båtopplag på Østlandet. – Vær på vakt, advarer politiet, da Moss er et av stedene de 
frykter tyvene snart slår til. 

 
Det meldes om flere grove tyverier fra båtopplag på hele Østlandet 
den siste tiden, og verdier for mange hundre tusen er stjålet. 

– Vi vet ikke hvor eller om de vil slå til igjen, men steder som båtopplag og 
andre steder hvor store verdier oppbevares utendørs bør følge ekstra godt 
med i helgen og gjøre det de kan for å sikre verdiene, melder Øst 
politidistrikt på sine Facebook-sider. 

Nettpatruljen i Øst politidistrikt har også advart mossinger på en lokal 
Facebook-gruppe. 

– Både Sarpsborg og Halden har vært utsatt for profesjonelle tyver 
denne uken. Det er ikke utenkelig at de dukker opp i Moss eller på 
Jeløy også. Varsle de dere tenker kan være utsatt, skriver de. 

Vil følge med 
Politiet kommer til å holde et ekstra øye med slike steder den kommende 
tiden. 

Til Moss Avis kan operasjonsleder Terje Marstad ved Øst 
politidistrikts operasjonssentral fortelle at de ikke har fått noen 
meldinger om slike tyverier fredag kveld, men også han ber folk være 
på vakt. 

– Sikre eiendelene dine, og ta en runde å se litt. Det er folk som 
kartlegger områder hvor det er mulig å få med seg store verdier. 

Også Redningsselskapet og forsikringsselskapene har mange ganger 
advart at høsten er høysesong for båttyvene. 

– Vår statistikk og historikk er tydelig: Våren, og spesielt høsten, er de 
tidene på året hvor det stjeles flest båter og båtmotorer, forklarer daglig 
leder i Securmark, Kjetil Aa. Skaare, til nettstedet Kyst og Fjord tidligere i 
høst. 



Ta forholdsregler 
Han henviser til å ta forholdsregler når båten legges på land. 

– Vi kommer ikke utenom de klassiske forholdsreglene som er å gjøre 
arbeidsforholdene vanskeligere for tyvene. Med det mener vi å ikke 
plassere båten i et mørkt og avsidesliggende område, låse båten med FG-
godkjente produkter og å ha jevnlig tilsyn, oppfordrer han. 

 


