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KULTURD~SKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1973-
74 med anledning av landskapsstyrelsens 

franställning till Landstinget med förslag 

till 

1) landskapslag oo fredning av skepps

vrak; sm t 

2) landskapslag angående ändring av 

20 § landskaps lagen oo fornminnen. 

Landstinget har inbegärt kulturutskottets betänkande över ovan

nfu·:mda frauställning. Med anledninc; htirav får utskottet, soD i ären

det hört lCJ.Titrådet Alarik HijggbloD och lagberedni:r@chefen Sune Carls

son ävenson IJottagit lagutskottets inbegärda utlåtande, vörds8.lnt 

811föra följande~ 

Före iggande förslag till lagstiftning på fornDinnenas oIJråd e 

hälss.r utskottet ued tillfredsställelse. Det bör anses påkallat 

och ändru:uålsenligt att skyddandet av skeppsvrak inoD landskapet görs 

så effektivt son möjligt. Ostridigt represen te rar dessa både kända 

och okända skeppsvrak jfu.ute till der.J hörande förenål stora kul tur

historiska värden vilka landskapet ued stöd av gällande självsi;}lrel

selagstiftning och av trndition bör bärgn. I nuvarande lnndskapslag 

on fornninnen (20, 24 och 25 §§)är visserligen ett visst skydd in

skrivet. Erfarenheten visar c1ock att detta skydd ej är tillfredsstäl

l8Dde ordnat 9 f ränst Då.hända på grund av rät tsosäkerhet och därav 

följ2nde bristande övervakning. 

Vad gäller lagstiftningsbehörigheten angående fredning av skepps

vrak delar utskottet såväl landskapsstyrelsens soo lagutskottets upp

fattning 9 näI:uligen däri att Lon dstd.nget ti llkor:mer radon b ehör igh et, 

clå skeppsvraken ej torde vara att hänföra till fasta fornlär.Jningar 

utan 11era vara att betrakta såson 1 ösa fornföreuål ~ Systenatiken både 

i sj2.lvs"t\:fnlselagstiftningen och i sakrätten stöder denna ståndpunkt. 

Lagutskottets diskussion där or.1 huruvidn dykning rJe d användning av 

luf to.ggregat inryus i alleu8D sriit ten 1 finner utskottet intressant och 

i11forLmtiv. Dock ho,r utskottet funnit att en ståndpunkt för ellc:r euot 

i c1enna frå.en ej inverkar på lösningen av föreliggnnde fredningspro1Jleu 

och htirför p:1kallade citgärder. Sålunda an ser utskottet att frågnn ej 

bör lösas enbart utifrån begreppet nllenm1srätten och dess oufattning. 

I alleuonsri:ittens utövning ingår såsmJ ett absolut krav att uark .... 

eller vattenl~"garens rätt ej blir k:rP,nkt. Huruvido. kränkningen förut

sätter brott r.10t :nugot positivt lagruLJ. eller inte är oklart. Htirvid 
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reagerar också olika rJark- och vattenägare olika liksom även utövare 

av allemansrätten torde uppfatta dess ow:lrattning högst olika. Utskot

tet delar här landskapsstyrelsens uppfattning därom att särskilda stad

ganden såsoTJ i vattenlagen förutsätts för att vattenägarens tillstånd 

till i 2 § avsedd dykning skulle krävas. Enligt 9 § 2 morJ. i försla

get kan korrigering vidtagas ut.srn att alleuansrättens oruattning behö

ver granskas. Detta bör också anses v&<:.' det norrJala vid utövande av 

sådan verks3Eihet soIJ förutsätter tillstånd av något slag. I förelig

gande fall k8TI den vc.rs tillstånd att idka dykning återkallats när

sonhelst ansöka on ett nytt Dotsvaranc1e tillstånd. 

En helt harulös sportc1ykning t. ex. ned tillhjälp av priui tiva ue

kc:rniska luf taggregat i IJotions- eller rekreationssyfte vore det omoti

verat att binde. vid invecklad forualia. Lagförslagets syfterJål är 

ändå att skydda fredade skeppsvrak. 

För att ernå åtskiljning av dykning i sru~band ued siwning och dyk

ning ned utrustning liksou för att f:r:äuja forskningsverksamheten, före

slår utskottet vissa korapletteringar och justeringar. Likaså har nöd

situationen givits upp1;iärksmhet. 

Detal jooti veringar. 

l §. Även oo paragrafen ej innebär annat än en nyskrivning av stad

gondet i 20 § fornninneslngen uttalar utskottet önskeoålet att instru

L1ent och Dedel på sikt Dåtte ställas till förfogande för att insCUJlade 

föreuål och övrigt wc:i,terial i sanbanc1 ued sk· ppsvraksfynd och deras 

utforskning knn tagas tillvara, konserveras och göras tillgi:ingliga 

för alloänheten. 

2 §. Likso:c1 lagutskottet anser kulturutskottet att begreppet iidyk

ning n bör ges definition, ty dels vore c1 et oriJJlig t att göra dykning 

i S3IJbanc1 ned badning lJero•::?nde av tillstånd i gransfall, dels skulle 

övervok:oingen bli överDiik:tig ifall straffsankti on en i 12 § gällde 

all slngs dykning utoL1 fredningsouråde. Principiellt kan sägas att oD 

någon förnär företaga i denno_ pClragraf , avsedd dykning utan konstt:jord 

luftförsörjning bör sådan verksaJhct till den delen tolereras. I fråga 

ou förverkandepåföljden kunde konsekvenserna även bli överraskande. 

3 §. Enligt frn:uställningen kan dykningsförbud utfärdas i syfte 

att frec10, vrak. Då lagstif-Ll.1ingsbehörighetcn förutsätter ninst 100 &r 

0oola forn:förenål, ho.r utskottet infört detta förtycUig8JJde. I ootive

rincsarnn till lagförslaget fraragår att landslrnpsstyrelsen även avsett 

detta. 

För att frE'cujs. .'.:·örverklic;anc1et nv syfte:c1ålet IJed ett utfärdat dyk.

ningsförbuc.1 d.v.s. ett skeppsvraks bevo.rande och utforskning 9 har ut

skottet beslut2t intaga bestärJne]_::;:,er härmJ liksoo ou andrn särskilc1a 

situntioner i en ny 13 §. 
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Utskottet har på nyssnäunc1a grund er beslutat intaga en ti dsbeg:r:äns-
' I n ing av dylrningsförbuclen i själva lagen. Den situationen är ju oö jlig, 
i 
i att ett vrak befinner sig i ett vatten01:Jråde varför dykningsförbud 

j utfärdas. Ouedelbart eller en kort tid efter beslutets publicering 

J kan företagen utforskning visa att nisstanken varit oriktig. Härvic1 

\ liksou i sådana fall där utforskningen fullbordats kan onödigt långa 

förbud ej vara påkallade. En längsta tid oed möjlighet till nytt fred

ning sbesl ut före slås även bli intngen i paragraf en. 

För klarhetens skull bör det påpekas att all slags utoD i 13 § 

avsedd dykning bör vara förqjuden inon fredningsolilrå.det och -tiden. 

13 §. Såsom under 3 § m1förts bör syfte11ålet i::ie d ett utfärdat dyk

ning sförbucl vara att bevara och skyd cla freds.de skeppsvrak ti 11 s de 

hin:ner utforskns. En sådan offentligt företagen och av det alluiinno. 

understödd utforskning bör kunna utföras utan tillstånd. Skyddet torde 

kunnn förverkligas ändå .. , Detso.:cwa är fallet vid utförandet av ar

beten i vattnet både genou dykning i nlluänhet och också inoo fred

ninc;sourådeo Även on det foruellt kan anses onödigt enligt 10 § 3. kap .. 

strafflagen har för tydlighetens skull nödsituationen uedtagits i 

denna uppräkning. 

På [Sl1H1d av denna nya parngrnf förskjutes de tidigare 13 och 14 §§. 

Vad gäller förslaget till 1011dskapslag angående ändring av 20 § 

lonclskapslagen ou fornuinnen har utskottet intet att invända rnot land

slmpsstyr0ls ens förslag. 

Med hänvisninc till det anförda får utskottet vördsarJt föreslå dels 

att Londstinget uåtte antaga förslaget 

till landskapslag ou fredning av skepps

vrak ued följ an de ändringar~ 

L a n d s k a ps 1 a g 

on fredning av skeppsvrak. 

I enlighet E1ed Londstingets beslut stndge,s ~ 

2 §. 
Dylmine; necl nnvänding_av dykarutrustnin&, eller anncm verksm..1het-2:

sou innefnttar uppsölmncle~ undersölrnine eller bärgning av fredo.t vrak 

eller andra frc clo.de f arty:;sfynC:. 9 får i 1211dsknpe t Alo.nct ske endast 120cl 

landsko.psstyrclsens tillstånd och rJed io1dtagande av sto.dgandeno. i 

c1 enn.':.1 lng eller i stöd DV den SDLl.Li12 utfärdnde för eskriftcr. 

3 §. 
lr det for bevarande nv frcclo.t vrolr nödvändigt?· knn lo...'1dskapssty

relsen för viss tid besluto. 01J. förbud uot dykning i110J."J ett till si:no. 

gränser f nststiill t vatten oDråd e där 1 vrnk sann olikt förekowucT. Innan 

\I 
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såd an t förbud ut färdas, bör rauseiverkets utlå tande inhäutas. Här 

avsett beslut skall publicerns i Ålnnc1 s forfattningssarnling • 

. I 1 Dom. avsett förbud skall be stäD.nas att gälla tills syfteuå l e t 

oed förbudet är uppnått, dock hö gst 3 år. 

13 §. 
Stadga.nd ena i d ennn l sg gäller icke dykning wed användning av 

dykarutrustning s ou utförs 

1) i s 8Llbc.nc1 ued planerin g eller byggande a v hannanläggning, bro 1 

knn nl eller annat byggnads projekt i v ntten; 

2) i anslutnin g till forsY-Jiingsverlrna.ohet , som b edrives eller 

stöds av landskape t eller staten; srunt 

3) i sru::ib and ued eftersökning och r äddning av nödstä llda eller 

i sruJband ned besiktnin g och repnrntion av f a rtyg. 

14 §. 
NiirD.nre bestälJIJelser a ngåe nde tilläupningen och verkställig heten 

a v d ennn l ag utfärdas vid behov gen ow l nndskapsförordning. 

15 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 aursusti 1974 . 

dels 

att Lo.ndsti~get h1åtte o.nt aga försla get 

till l o.ndskapslag a ngående ä ndring av 20 § 
lon dskapslag en orn forn o innen oförändrat. 

Mori e hmJ.n, den 25 rcmrs 197 4. 

På kul turuts vägn ar~ 

ordför ande 

sekretera r e. 

Närva r ande i utskotte t~ or dförand en Fagerl und ,vic~ordföranden Arvi ds

son (delvis) so1Jt l e danötern c. Nils Knrlsson ( delvis) , Nordlund (delvj_s) 

och Göt e Sundber g . 


