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STOHA UTSKOTTETS BETÄl\fKANDE nr 25/ 

1973-7~- med anledning av landskapsstyrel

sens framställning till Landstinget med 

förslag till 

1) landskapslag om fredning av skepps-

vrak 1 s2mt 

2) landskapslag angående ändring av 

20 § lcrnc1skap slagen om f o rnrninnen. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga kulturutskottets betänkande 

nr 4/1973-74. 

Stora utskottet 9 soIJ hört lngberedningschefen Sune Carlsson, har 

kons ta te rn t, att landsk2p ets kul tur el la intressen kräver verks amma 

åtgärder till förebyggande av den privatn och merendels av profi tin

tre ssen dikterade utforskning av skeppsvrak, som under senare år även 

i Skandinavien tilldragit sig allt större intresse, och vilken utgör 

bokgrunden till föreliggande lagfroraställning. Utskottet är därför 

berett att föreslå restriktioner, soIJ går avsevärt längre i detta hän

seende än både lagförslaget och kulturutskottets förslag. 

I konsekvens med lagförslagets 1 § 1 morn. anser stora utskottet 

sålundn påLalla t, att ett allw.än t krav på landskaps styrelsens till

stånd införes för dykning med IJera avancerad teknisk utrustning, efter

som just denna aktivitet utgör det stora hotet rnot våra fartygsvrak:. 

Den nedan föreslagna utfoIDningen av lngen s andra paragraf ger uttryck 

åt denna av stora utskottet ornfatto.de bärande princip. I enlighet med 

denna utgår 3 § ur lagfrc~.mställningen såsom obehövlig och lagens pa

ragrafindelning anpassas härefter. De övriga ändringar i lagförslaget~ 

som föreslål':l, ligger alla i överensstämmelse med ovan relaterade 

stränga grund syn på problemet. Det gäller dock oersättliga kul turskat

ter, som enligt utskottets mening bör bevaras för forskningen i stället 

för att äventyras till förmån för en rekrcationsaktivitet; vars av

arter gjort sig beryktade ej blott i nu förevarande sarnrnanhang utan 

även i samband med olovligt vittjande av stående fiskebragder; speci-

e 11 t på Sveriges västkust har dylik verksamhet utsatt sportdykningen 

för ofördelaktig publicitet. :Oykriing i särskilda nyttiga syften har 

dock även stora utskottet~ i likhet med kulturutskottet, i 13 § undan

tagit från lagens tillämpning. 

Med hänvisning till vad ovan anförts får stora ut.skottet vördsclillt 

föreslå 
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att Lsndstinget måtte antaga, det i 

landslrnps styrelsens fr8illst ällning ingående 

första lagförslaget sålydande~ 

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

om fredning av skeppsvrak. 

I enlighet rJed Landstingets beslut stadgas: 

1 §. 
(Lika som 18.I.ldskaps styrelsens fr81Dställning). 

2 §. 

Dykning 8§: d använd ande av dykar- och gro_9..1nansutrustning eller c:w.11no.n 

därmed jF.'JlJ.förbo.r utrustning )l som omfattar behållare för dykarens 

;[2rsörjnng med syrgas eller luft 9 får i landskapet Åland ske endast 

med landsknps styrelsens tillstånd och med iakttagande c.v stadgan dc>nn 

i denn2 lag eller i stöd av densamma utfärdade föreskrifter. 

3-4- §§. 
(Lika sorJ 4-5 §§ landslc1psstyrelse11s framställning). 

5 §. 
Av enskild person som kan erhålln tillstånd fordras att han upp

nått myndig ålder och äger tillräcklig fö:rtrogenhet rned dykning, sam,! 9 

QID 8Jlsökan avser under~ökning av fartygsvrak, att han äger kännedom 

om londskapslagen om fornminnen och övrig lagstiftning rörande skepps

fynd. 

Förutsättning för beviljande av grupptillstånd är att den person)> 

som i ansökan uppges vara ansvarig för gruppens dykningsverksmnhet i 

lc:ndskop et 9 uppfyller i 1 il10lilo nämnda fordringar sornt att i ans öknn 

nämnda medlemmar fyllt 16 år. 

6 §. 
I 811Sökan om tillstånd skall uppges det vattenområde där dykningen 

koL1mer att bedrivas, so.ut dykningens syftemålo Såvida dykningen avser 

verks81Jlhet för vilkens utövande enligt vad därom är särskilt stadgat 

lrräves vattenägarens tillstånd 9 skall sådant tillstånd bifogas ar,isöknn. 

Avs.er dykningen undersökping av skeppsvrak och är ägaren ti 11 vrdk-eit 

känd 9 sknl 1 även dennes b_lls tånd bifogas. 

7 §. 
(Lika som 8 § 18Ildskapsstyrelsens frmnställning). 

8 §. 
Tillstånd beviljns för viss tid 9 dock för högst tre år i sänder. 

Om beviljande av tillstånf för undersökning av fo.rtygsvrak skall med

delcs till museiverket. 

Beviljat tillstånd kan åt2r.kc:ll0,s 9 ifcl1 tillståndshnvaren icke upp-
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fyller i denna l ag stadga de fordringar eller å samkar v atten- eller 

markägnre slrn .. do. eller men eller bryter mot stadgand ena i denna l a g 

eller mrno.n lagstiftning. Återk<Jllondet kan b egräns as till ensk ild 

medlem av i Ll avsedd grupp< 

9-10 §§. 
(Lika som 10-11 §§ lo.ndska p sstyrelsen s framställning). 

11 §. 
Den som utövar i denna lag avsedd verks0D1het ut311 tillstånd eller 

i strid me d i tillstå nd et rne ddelade villkor eller und erl ~ ter att av

l ämna i 1=J. avsedd rapport, straffes med böte r om icke i 8lJnan l a g 

sträng nre straff för brottet är st adgat. Egendom som används vid en

ligt denna l ag straffbo.r ve rks Dill het ka n dömas förbruten enligt 16 § 

2 kap. str2fflagen. 

12 §. 

Stndga:ndenc. i denn n l ag gäller icke dykning med användande av dy

ko.rutrustning so m utförs 

l) i sruJJ.bo.nd med p l a nering elle r byggClllde av hamnanl äggn ing, bro, 

kanal eller 2,nn :i.t byggnadsprojekt i vatten; 

2) i an slutning till forskningsverksrunhet, som bedriv e s e lle r stöd s 

av landS:m pet elle r state n; s amt 

3) i s BJilb and rne cl efte rsökning av bortto.ppa de förewål el ler räddnin g 

av nödställda och bärgning nv drunknade, ell~r i samband med besiktnin g 

och repo.ratj_ 0 11 av fartyg. 

13-1~- §§. 

(Liko.. som 14- 15 §§ kulturutskottets försl ag ). 

SQJJlt 

att Landstinget måtte antaga d e t i frcrn

ställningen ingående andra lagförsl age t 

oförändrat. 

Marie harJn , den 1 0 a p r i 1 19 7 Ll. 

På stora utskottets vägnar: 

&~:l'm-.z~/l-L < !7fe. 

Peder Söd erströ:i.11 A 
vice ordf ö r Dl1 c1 e ~"-"'-.Y .,,.,------

Max Cnrlberg 
sekretero.r e. 

/ 

Närva rand e i utskotte t~ ordföraoden Hagström 9 vic eordförand·e Söder-
ström, · l e dm1öte rna Arvidsson. - Berg (delvis) 9 Rolf Co.rlson, 
Nils kcrl sson, Sand ers 9 Söd er lund 9 Öotröo ( dcl,tls} ·..ia::i.;:.1;t .cr.sät:tc.rnc. 
Elmer JDl1s son och Olof M. J cm sso n (varder a del vis). 
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