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LAND SKA.PS STYH.ELS.ENS FRAiv'IS TÄ LLl"UNG 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag om fredning av skepps

vrak; samt 

2) landskapslag angående ändring av 20 § 

landskapslagen om fornminnen. 

Inom havs- och skärgårdsområdena i landskapet Åland befinner sig 

ett stort antal skeppsvrak~ som utgör en betydande del av landskapets 

historiska källmateria]_. Skeppsvraken m1ses allmänt vara ett slags 

nationalegendom och bör på den grund så långt det är möjligt bevaras 

även för kommande generationer. Tyvärr har bristm1de anslag såväl i 

riket som i lm1dskapet medfört att dessa fornminnen icke på samma 

sätt som andra fornminnen blivit föremål för inventering och veten

skapliga undersökningar. 

Under senare år har intres siet för sportdykning c~~~;:n t l'.XITS cvär t och 

därmed har även :-.:·iokcn för p11r1d::-5.D~ uv v:rnk c, .,. tta g~ller också 

landska:-pets skärgårds områden, so:rn enligt vad som uppgivits från bl. a. 

sjöbevakningsmyndigheterna varje sommar besöks av ett flertal dykarlag 

ombord på specialutrustade båtar 9 vilka gör helt okontrollerade u:nder

sökningar i landskapets vattenområden. Något enstaka dykarlag bar vis

serligen anmält sin närvaro till myndigheterna, men avsaknaden av de

taljerad lagstiftning på området begränsar möjligreterna att ingripa 

i denna verksamhet. Fi~n ortsbefolkningens sida har dessutom inkommit 

rapporter om intervjuer rörande vrak och vrakgods. Man har även iakt

tagit vrakgods i främmande bilar. Sådana uppgifter har dock komrni t 

övervakande myndigheter till kännedom så sent att det icke funnits 

möjligheter att j_ngripa. 

För närvarande stadgas om fredning av fartygsfynd i 20 § landskaps-· 

lageri om fornminnen (9/65). Där stadgas att i he,vet eller i vattendrag 

antri:if fat vrak av fartyg eller annan farkost som kan antagas vara 

minst 100 år garnL;c",l t eller del av sådant vrak är fredat och att an

gående dessa föremål skall gälla i tillämpliga delar vad om fast fcrn~· 

lämning är stadgat. Dessutom innehåller paragrafen bestämmelser orn att 

föremål som anträffas i vrak skall tillfalla landskapet utan lösen och 

om skyldighet för den som påträffar fredat vrak att utan dröjsmål där--· 

om anmäla till landskapsstyrelsen. Dessa stadganden ger emellertid 

icke de övervakande myndigheterna tj_llräcklie;a befog.enheter att när

mare granska sportdykarnas verksarnhet? såvida denna icke försiggår på 

platser för redan kända vralc Desm1tom salcnas bestämmelser om beviljan-



-2-

de av tillstånd att gen om dykning eftersöka eller besikti vrak och 

om hur beviljade tillstånd skall följas upp. Landskaps styrelsen borde 

därutöver ha möjlighet att helt förbjuda sportdykning eller annan dy

lilt:: verkssxilhet inom vissa områden där sannolikheten för att vrak skall 

finnas är särskilt stor. På grund härav gav landskapsstyrelsen en 

särskild arbetsgrupp i uppdrag att förbereda frågan. I sitt betänkande 

har arbetsgruppen ansett det motiverat att föreslå en sådan lagstift

ning rörande sportdykning 1 att den i huvudsak skulle vara tillåten 

endast med landskapsstyrelsens tillstånd. Sådant skulle meddelas endast 

ifall vissa i lagförslaget närmare uppstiillda krav på sportdykare 

uppfylldes och att landskapsstyrelsen ges möjlighet att kontrollera 

dykningen och resultatet av eventuellt gjorda undersökningar. 

Med avvikelse från arbetsgruppens förslag föreslår landskapsstyrel

s en att samtliga bestämmelser rörande fredning av fartygsfynd skulle 

sammanföras i en enda lag 1 nämligen landskapslagen om fredning av 

skeppsvrak. Denna lag skulle förutom de i 20 § landskapslagen om forn~ 

rninnen ingående stadgandena om skeppsfynd, även uppta bestämmelser 

enligt vilka landskapsstyrelsen skulle berättigas att helt förbjuda 

dykning inom vattenområden 9 där sannolika skäl talar för före·komst 

av fredade vrak. Dessutom skulle lfgen i detalj reglera möjligheterna 

att uppsöka 1 undersöka och eventuellt bärga fredade vrak. Motsvarande 

lagstiftning har såvitt landskapsstyrelsen känner till 1 icke tidigare 

givj_ ts varken i riket eller i övriga nordiska länder. 

Den föreslagna la gen syftar huviJ.dsakligen till att öka skyddet för 

skep-~)sYrak och föremål på havsbotten vilkas ålder kan antagas var2 

över hundra år. Den tillhör sålunda fornminneslagstiftningens område. 

Enligt 13 § 1 mom. 10 punkten självstyrelselagen tillkommer landskapet 

lci,gstiftnngsbehörighet då ärendet rör fornminne svärden med i 11 § 2 

mom. 12 punkten stadgade undantag. I sistnämnda lagrum stadgas att un

de:c rikets lagstifi.-ningskompetens faller ndet legala skyd,det för fas

ta fornlämningar; statens befogenhet att inlösa sådana fornfynd 9 som 

icke av landskapet förvärvas eller behållas? samt de stadg and en~ 

som avse ,sJcifte av jord varå fast fornlämning finnes; ... 11 Fråga 

uppstår sålunda huruvida fartygsfynd är att betrakta såsom fast 
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fornlämning. I 2 § landskapslagen om fornminnen ingår en förteck
ning över fasta fornlänmingar. JJå denna förteckning upptar 

skeppsvrak och då dessutom i 20 § sagda lag stadgas "att vad om 
fast fornlämning är stadgat skall i tillämpliga delar gälla vrak 

eller del därav" 1 är det uppenbart btt det icke är fråga om fast 

fornlämning 9 varför det legala skyddet av skeppsvrak torde falla 

under lnndskapets lagstiftningsbehörighet. För en sådan uppfattning 

talar även 6 § förordningen den 13 juli 1973 om fornminnesförvalt
ningen i landskapet Åland (48/73)? enligt vilken landskapsstyrel
sen äger anmäla till museiverket om de tillstånd landskapsstyrelsen 
meddelat enskild person att undersöka i lag fredat skeppsvrak. 

Bestämmelser angående undersökning och arbeten under vatten ingår 

i förordningen den 18 april 1963 om övervakning av rikets land- och 
vattenowråden samt luftrum (FFS 185/63). Däri stadgas on; förbud för 
befälhavare på utländskt fortyg 9 till fartygets besättni~g hörande 
eller annan person 9 sow befinner sig på fartyget, att på finskt 
terri toriun: utan tillstånd av försvarsministeriet utföra undersök
ningar eller arbeten under vattenytan. Enär detta stadgande är av 
rikslagstiftningsna tu:c skulle detta kon:iwa att gälla jämsides rr:iec1 
nu föreslagen lagstiftning. 

I ett ci:ckulär till sj öbevakningsn~yndigheterna har dåvarande 
arkeologiska korr:iwissionen weduelat att den från våren 1971 på ba

sen av stirskilda avtal wed olika sportdykarklubbar tagit i bruk 

särskilda vrakundersökningstillstånd. Lagförslaget möjliggör för 
landska:psstyrelsen att på n~otsvarande sätt etablera ett särskilt 

samarbete n;ed främst härvarande sportdykarklubb för att i för$ta 

hand få till stånd en inventering av intressanta skeppsvrak ,i land
Ekapet. 

Eestärnmelsei· angående skeppsfynd ingår förutom i fornminne slng

stiftningen även i förordningen den 9 juni 1939 innefattande vissa 
bestämmelser ow strandning och skeppsfynd (FFS 173/39). Denna för
ordning, sow givits i stöd av 280 § 3 mow. sjölagen, föreskriver 
utmn nnna t att den som bärgar eller anträffar 11 skeppsvrak, fartygs
redskap eller skeppsbrutet eller förlorat godsi evad det upptages 
frän botten, eller anträffas flytande pd vattnet eller drivet pä 
strancl 11, skall arnnäla orn fyr1det hos närrca ste polis eller tullmyn

dighet. .Även denna förordning 2f!=.'r sin giltighet på lland och korcwer 
att gälla paTallell t iT.'ed nu föreslagen lagstiftning. 
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~ Stadgandet föreskriver om fredning av vrak enligt samma 

principer som 20 § 1 och 2 rnom. landskapslagen om fornminnen. 

2_ §. Tiå olovligt befattningstaganc1e med vrak icke nödvändigtvis 

behöver ske genom dykning 9 även om lagförslaget i första hand av-

s er att reglera denna verksamhet 9 föreslås lagen även omfatta annan 

verksamhet 9 som kan avse sådant befattnings tagande. Som sådan verk

samhet kan exernpel vis nämnas undersökning av vrak- 9 som påträffas 

på särskilt grunt vatten och vill{aS undersökning sålunda icke kräver 

speciell utrustning. 

3_§. Landskapsstyrelsen skulle enligt denna paragraf få befogenhet 

att besluta om ett förbud mot dykning inom ornråden 9 där det sannolikt 

förekommer fredade vrak. Sådana områden skulle närmast vara gamla 

kända fartygsleder och hamnar. Avsikten är att försöka få till stånd 

en inventering av dessa områden för att därefter 9 ifall vrak eller 

annat fynd ej påträffas 9 kunna upphäva ifrågavarande förbud. Beslut 

om förbud mot dyl.rning skulle utfärdas först efter museiverkets hörande. 

4 §. Enligt 8 § 12ndsk apslagen om formninnen kan landskaps styrelsen 

vid behov meddela särskilda föreskrifter för bevarande av fast forn

lämnings vårde. Landskaps.styrelsen ans er det vara nödigt att ett ut

t:cyckligt stadgande skulle möjliggöra motsvarande åtgärder rörande 

vrak och vatten områden kring vrak. För dylika beslut skulle gälla 

vad i 8 § 2 morn. landskapslagen orn fornminnen är stadgat. 

L§...!.. Förutom enskilda personer skulle även medlemmar av en samman

slutning kunna beviljas i lagen c.vsett tillstånd 9 vilket sålunda, 

inne bär att en sammanslutning som sådan icke skulle kunna ges till

stånd. netto. rnotj_veras av sawbandet med den straffrättsliga ansvarig

heten. 

§ § ! Som vj_llkor för att en person skall erhålla tillstånd att 

uppsöka 9 undersöka eller bärga i lagen fredat vrak uppställs att 

sökanden är myndig och 9 såvitt ansökan gäller dykning 9 att han för

värvat tillräcklig praktisk förtrogenhet med denna verksamhet. Sport

dykare sorn avlagt vis sa prov erhåller av sportdykarorganisa tioner i 

bl.a. de nordiska länderna ett s.k.sportdykarcertifikat av olika~ 

klasser. Bland annat skulle ett sådant certifikat: av landskapsstyrel

sen godtas som bevis på iitillräcklig praktisk förtrogenhet med dylrning 17
, 

I fal 1 en grupp sportdykare ansöker om tillstånd skulle i 4 § 

nämnda krav gälla enbart den som uppges komrna att leda de dyknings

uppdrag som ansökningen avser. 

7 §..:. Xganderätten till fredade vralt är i regel ·oklar. Sannob.kt 

bör vattenägaren kunna betraktas sorn ägare. Dessutom kan åtgärder 
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rör ande vrak medföra vissa ingrepp i botten och kräva arrangemang 

för vilka vattenägarens tillst~rnd är erforderligt. I dylika fall 

s1mlle vattenägarens tillstånd bifogas ansökan. ägaren till vraket 

l;::änd, skall jämväl dennes medgivande bifogas. 

22~ Tillstånd skulle beviljas pä viss tid och kunde återkallas, 

om tillståndshavaren icke iakttar de villkor som uppställts i till

ståndet eller or.il han åsamkar vatten- eller markägare skada eller men 

eller om han. bryter mot stadgand ena i landskap slagen om fo rnminnt:;n 

eller annan lagstiftning som berör dykningen. 

Ifall någon enskild me dlern av sammanslutning som erhållit till~ 

stånd gör sig skyldig ti 11 n2mnda förseelser, kan landskapsstyreJ.Een 

besluta att återkallelsen enbart gäller denne. 

10 ~. Kontrollen över dykningen skulle utövas på två olika sätt. 

Övervakande myndigheter slmlle dels besöka pågående dykningar och 

dels skulle för varje tillståndshavare föreligga skyldighet att till 

landskapets museibyrå inlämna rapport över sin verksamhet. enligt av 

ls11dskapsstyrelse11 fastställt formulär. Har medlemmar av en samma:n

sl utning erhållit tillstånd 9 åligger det den ansvarige ledaren att 

avge ifrågavarande rapport. Av dessa rapporter kan museibyrån få en 

uppfattning om hur undersökningarna fortskridit• 

llj. Skulle dykare i sin verksai.tlhet påträffa ett okänt, enligt 

lagförslaget fredat skeppsvrak eller annat fynd, får sådant fynd icke 

rubbas. Anmälan om fyndet skulle omedelba~t göras till museibyrån. 

12 §. Enligt självstyrelselage:ns 13 § 1 mom. 11 punkt tillkommer 

landstinget rätt att lagstifta om bötesstraff inom rättsområden hän

förda ti 11 landskapets lagsti f tningsbehörighe t. Straffpåfölj den för 

brott mot stadgandena i denna lag föreslås även bli böter. 

Enligt strafflagens 2 kap. 16 § 3 mom. lrnn egendom som använts vid 

brottets begående dömas förbruten 9 även om sådan påföljd av brottet 

ej är i lag st:rskil t stadgad. Då landstinget icke har behörighet att 

i landskapslag stadga om sådan påföljd, har i stället upptagits en 

hänvisning till ifrågavarande stadgm1de i strafflagen. Införandet av 

ett dylikt stadgande, som motiveras av e,tt förverkande av dykarutrust

ning har en mer allmänpreventiv verkan än bötesstraff, ,motsvarar 

det förfarande varom stadgas i 14 § 2 mom. självstyrelse lagen. 

Såsom tidigare anförts skulle den nu föreslagna lagen komma att er

sätta 20 § la:ndskapslagen om fornminnen. På den grund föreslås en så

dan ändring av sistnämnda stadgm1d e att däri endast ingår en hänvis

ning till föreliggande lag. 

Lagreformen föreslås träda i kraft den l augusti' 1974. 
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.Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget 

g 811 de 

L a n d s k a p s 1 a g 

om fredning av skeppsvrak. 

I enlighet ;.ned Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
I havet eller i vattendrag 2~träf fat vrak av fartyg eller annan 

farkost 9 som kai1 ax1tagas vara minst 100 år gammalt är fredat. Fred

ningen gäller även del av sådant vrak. 

l'ö:remål 9 vilka anträffas i fredade vrak eller uppenbart härstanm1ar 

från sådant 9 tillfaller utan lösen landskapet. 

Såvitt av denna lag ej annat följer 9 skall om vrak i tillä~pliga 

delar gälla vad i landskapslagen om fornminnen (9/65) är stadgat om 

fast fornlämning. Likaså skall om i 2 rnom. avsedda föremål gälla 

vad i sagda lag är stadgat om lösa fornföremål. 

2 §. 
Dykning eller annan verksanhet 9 som innefattar uppsökande 9 under

sökning eller bärgning av fredat vrak eller andra fredade fartygs

fynd 9 får i landskapet Åland ske endast med landskapsstyrelsens till

stånd och med iakttagande av sto.dgandena i denna lag eller.i stöd av 

densmmna utfärdade föreskrifter. 

3 §. 
Är det för fredande av vrak nödvändigt 9 kaJl landskapsstyrelsen för 

viss tid besluta om förbud mot dykning inom ett till sina gränser 

fastställt vattenområde där vra1c sannolikt förekommer. Innan sådant 

förbud utfärdas~ bör museiverkets utlåtande _inhämtas. Här avsett be

slut skall publiceras i Ål8J'.1ds författningssamling. 

4 §. 
Landskapsstyrelsen kan vid behov meddela särskilda föreskrifter 

för bevaraJlde av fredat vrak. Sådana föreskrifter kan innefatta för

bud mot dykning inom ett tillräckligt stort vatten område kring vraket. 

Angående i 1 rnom. nä:runt beslut gäller vad därom är stadgat i 8 § 

landskaps lagen om fornminnen. 

5 §. 
I 2 § avsett tillstånd kan under i denna lag stadgade förutsätt

ningar 111eddelas enskild person eller grupp av personer (grupptill

stånd). Grupptillstånd kan g8,1J_a i ansökan näillnda personer~ vilka är 

medlemmar i registrerad förening, vars verksanhet pmfattar sportdyk

ning. 
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6 §. 

8 

Av enskild person som kan erhålla tillstånd fordras att han uppnått 

myndig ålde:c och,· såvitt tillståndet avser dykning, att han förvärvat 

tillräcklig praktisk förtrogenhet med sådan verksamhet samt att han 

äger kännedom om landskap slage:n om form::iinnen och övrig lagstj_f tning 

rörande skeppsfynd. 

Förutsättning för beviljande av grupptillstånd är att den person 7 

sorn i ansökan uppges vara ansvarig för gruppens dykningsverksamhet 

i landskapet, uppfyller i 1 rnom. nämnda fordringar samt att i ansökan 

nämnda medlemmar fyllt 16 år. 

7 §. 
I ansöke11 om tillstånd skall uppges det vatten område där dykninGen 

kom::..'.1er att bedrivas samt dykningens syftemål. Såvida dykningen avser 

verksamhet för vilkens utövande enligt vad därom är särskilt stadgat 

kräves vattenägarens tillstånd, skall sådant tillstånd bifogas ansöknn. 

Ar ägaren till vraket känd skLl.11 även dennes tillstånd bifogas. 

8 §. 
I till ståndsbesl ut skall upptagas de villkor landskaps styr el sen 

finner nödigt föreskriva. 

I gru·pptillstånd skal 1 dessutom föreskrivas att av landskaps styrel

sen godkäJ.1 d ansvarig ledare bör vara närvarande vid i tills tån det av

sedd verksamhet som utövas av gruppens medlemmar. -

Önskar tillstånd:havare ändring av de villk.or som upptagits i till

ståndet 9 skall särskild ansökan därom ingivas till landskapsstyrelsen. 

9 §. 
Tillstånd beviljas för viss tid, dock för högst tre år i sänder. 

Om beviljade tillstånd skall meddelas till museiverket. 

Bevilj2t tillstånd kan återkallas, ifall tillstånd shavaren icke 

uppfyller i denna lag ste.dgade fordringar eller åsamkar vatten- eller 

ruarkägare skada eller men eller ;bryter mot stadgandena i denna lag 

eller c:,nnan lagstiftning. Å terlmll811 det kan begränsas till en skild 

:ii1edlern av i 5 § avsedd grupp. 

10 §. 
Tillståndshav2,re skall, efter .det tillståndets giltighetstid ut

gått eller, ifnll tillståndet gäller längre tid än ett år, årligen 

över sin dykningsverksamhet avge en särskild rapport till landskaps

styrelsen soin uppgjorts enligt ett av landskaps styrelsen fastställt 

formulär. För grupp skall rapporten avges av ansvarig ledare. 

11 §. 
Påträffas okänt vrakt av fartyg eller annan farko'st, som kan antagas 

vara minst 100 år gammalt, eller del av sådant vrak eller föremål, 
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som sannolikt har samma ålder eller uppenbart härstammar från sådant 

vrak, får dylikt fartygsfynd icke rubbas. Om fyndet skall ut an drö js

mål anmälas ti 11 12J1d s :.capsstyrels ens musei byrå. 

Angående anmälan om övriga skeppsfynd gäller vad därom ä r sär~kil t 

stadgat i rikets förordning innefattande vissa bestämmelser om strand

ning och skeppsfynd (FFS 173/39). 

12 §. 
Den som utövar i denna lag avsedd verksamhet utan tillstånd eller 

i strid med i tillståndet meddelade villkor eller underlåter att av

l ämna i 8 § avsedd rapport, streXfes med böter om icke i annan lag 

strängare straff för brottet är stadgat. Egendom som används vid en 

ligt denna lag straffbar verksamhet kan dömas förbruten enligt 16 § 

2 kap. strafflagen • 

13 §. 
Nä:r::mare bestämmelser angående tillämpningen .och verkställigheten 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

14 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1974. 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 20 § 12ndskapslagen om fornminnen. 

I enlighet med Landstingets beslut änC!l;:as 20 § landskapslagen den 

25 mars 1965 om fornminnen (9/65) såsom följer: 

20 §. 
Om fartygsfynd stadgas i landskapslagen om fredning av skeppsvrak 

( I ) ;. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1974. 

Mariehamn, den 27 februari 1974. 

På landskapsstyrelsens 

Lagberedr1ingschef 

I I 

1 I 


