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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1
s e s framställning till Ålands landsting me
m 18/1964.
förslag till landskapslag om fornminnen.
Den 26 mars innevarande år antog Landstinget en landskapslag om
fornminnen. Medelst brev av den 26 juni har Republikens President sedermera meddelat, att Landstingets nämnda beslut skall förfalla. Republikens Presidents brev är av följande lydelse:
"Till Ålands landskapsstyrelse.
Ålands landsting har den 26 mars 1964 fat tat beslut om antagande av
landskapslag om fornminnen.
Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag, efter att hava inf ordrat Högsta domstolens utlåtande i ärendet, över vilket även Ålandsdelegationen avgivit sitt yttrande, funnit att lan@stinget enligt 13 §
1 mom. 10 punkten självstyrelselagen för Åland tillkommer lagstift. ningsbehörighet på fornminnesvårdens område med de begränsningar 11 §
2 mom. 12 punkten samma lag angiver~ I s i stsagda lagrum hänföres till
rikets lagstiftnhgsb e hörighet stiftande avallmän lag eller utfärdande
av förordning, då ärendet rör , det legala s)<:yddet för fasta fornlämningar, statens befogenhet att inlösa s.ädana forn'fynd, som icke av
landskapet fö:rvärvas elter' "6e'hällas ~ s~mt d~ stadganden, som avse
skifte av jord, va.rå fast f ·ornl amning finnes , Då riket förbehållits
rätten till lagstiftning om de·t legaia skyddet fBr fasta fö~nlämningar,
innebär detta skyldighet för landstinget att i ~in fornmirtnesvårdslagstiftn ing anordna enahanda skydd för dylika fornlämningar som i motsvarande rikslagstiftning. I övrigt tillkommet"' landstinget däremot rätt
till lagstiftning även beträffande fasta fornlämningar, De i föreva~an~
de landstipgsbeslut ingående stadgandena om skydd för fasta fornlijm~
ni ngar och om skifte av jord, varä fast fornlämning finnes, äro i sak
överensstämmande med motsvarande stadganden i den uti riket gällande
lagen den 17 juni 1963 om fornminnen och i landstingsbeslutet har även
beaktats statens befogenhet att inlösa fornfynd, som landskapet icke
förvärvar eller behåller. I beslutet ingår jämväl stadganden rörande
rät~ångsväsendet och åligganden för statens myndigheter, i vilka ämnen
lagstiftningsrätten ~r uteslutande förbehållen rikets lagstiftande organ, samt till privaträtten hörande stadganden av rikslagstiftningsnatur.
Oclcså dessa stadganden ~verensstämma i sak med motsvarande stadganden
i för enämnda rikslag. Därför havä de liksom ovan tidigare omnämnda
stadganden av rikslagstiftningsnatur med stöd av 14 § 4 mom. självstyrelselagen kunnat upptagas i landstingsbeslutet. Enligt 13 § 1 mom .
11 punkten självst~rel~~lagen äger landstinget rätt att utfärda de i
beslutet · ingående· bes tämmelserna om bötesstraff o.c h vi te ooh beslutets
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stadganden om expropriation und.erligga. jämlikt 1 punkten samma moment
landstingets lagstiftningsbefogenhet.
Enligt 3 § landstingsbeslutet skulle tillsynen över frGdning av fasta fornlämningar, som avses i landskapslagen , utövas av landskapsstyrelsen med biträde av landskapsarkeologen. Då emellertid landstingsbeslutet upptager jämväl den del av fornminnesvård$lagstiftningen , som
angår .det legala skyddet för fasta fornlämningar~ och jäm1ikt 19 §
1 mom. io punk ten självstyrelselagen de administrativa uppgifter, vilka
föranledas av ärenden , som hänförts till rikets lagstiftningsbehörigtiet 1 kvarstå under rikets allmänna förvaltning, är landstingsbeslutets
ifrågavarande stadgande i strid med sagda stadgande i självstyrelse.w
lagert.
I 25 § 2 mom. landstingsbeslutet stadgas såsom påföljd för däri
angivna förseelser fö r verkande av rätt på grund av fornfynd. Då de t
hä~ är fråga om en påföljd för brott, varom endast riket enligt 11 §
2 mom. 13 punkten sjäivstyrelselagen äger stadga, och bestämmelsen av~
viker från rikets lag så till vida, att sågda påföljd enl igt lands~
tingsbeslutet skulle drabba den, som från landskapet bortför forn.f öremål, medan i 25 § 2 mom. rikets lag om förnminnen förutsä ttn ing för
f örverkande är fornföremålets bortförande från landet, har iandstinget
även på denna punkt 8verskridit sin lagsttftningsbehörighet.
Enligt 27 § landstingsbeslutet skulle landskapslagen om fornminnen
träda i kraft den 1 januari 1965 . För närvarande är fö r valtningen av
f ornminnesvår den å Åland reglerad medelst den 4 september 1936 given
I
förordning om den förvaltning, som avser fredande och bevarande av
forntida minnesmärken på Åland. Denna förordnin g har givits med stöd
av 18 § lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse fö r Åland , vilke t lagrum
motsvaras av 20 § nugällande självstyrelselag. Det granskning underkastade landstingsbeslutet innebär ändring av nämnda förordning. Enligt
20 § 2 mom . självstyrelselagen har landstinget rätt att inom gränserna
för sin lagstiftningsbehörighet antaga 1andskapslag, som inhebär ändring av dylik förordning. Sådan landsk apsiag må dock ej träda i kraft,
innan förordningen ändrats eller upphävts. Jämlikt 3 mom~ sagda 20 §
skall ändringen eller upphävandet av förordningen ske inom ett år, räknat från den tidpunkt, då det framgått , att Republikens President icke
begagn at sig av sin rätt att låta landskapslagen förfalla. Då sagda
tid om ett är icke hinner förflyta innan den 1 januar i 1965, har lands- ,
t inget lagligen icke kunnat bestämma, att beslutet skall träda i kraft
s agda dag, varför lands tinget jämväl på denna punkt överskridit sin
lagstiftningsbehörighet .
I
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Nådendal, i Statsrådet den 26 juni 1964.
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Med anledning ·härav har landskapsstyrelsen beslutat förel ägga Landstinget ett nytt förslag till landskapslag i ämnet, vari de stadganden ,
som föranlett att Landstingets tidigare beslut förföll~ föreslås ändrade. Då övriga i förslaget ingående stadganden upptagits helt överensstämmande med Landstingets beslut, hänvisas beträffande motiveringe n
till dem till landskapsstyrelsens framställning m 5/1964 och till i
samband med Landstingets behandling av detta ärende tillkomna handlingar (lagutsk.bet. m 4/1964 och st.utsk.bet .• m 9/1964)~
1-.i.:. I framställning m 5/1964 framhöll landskapsstyrelsen~ att förL
behållet i 11 § 2 mom. 12 punkten s~älvstyre1selagen om det legala
skyddet för fasta fornlämningar botde anses vara uppfyllt med at t a e tta
skydd omfattade samma föremål ocp innefattade samma straffhot som i
riket. Yttermera beaktades rikets myndigheters intresse genom s tadgandet i förslagets 11 §, vilket innebar, att landskapsstyrelsen icke
hade möjlighet att mot riksmyndigheternas ställningstagande medgiva
rubbande av sådan fornlämning. Landskapsstyrelsens tolkning stöddes
på den omständigheten,att begränsningen till det legala skyddet synes
innebära, att skyddsåtgärder, som i förvaltningsväg ytterligare anses
erforderliga för att ändamålsenligt skydda dessa fornlämningar, falla
utanför det lagstiftningsområde, som blivit förbehållet rikslagstiftningen.
Republikens President har emellertid icke omfattat denna tolkning
utan anser, att jämväl av det legala skyddet följer förvaltningsbefogenh~ter, vilka enligt 19 § självstyrelselagen tillkomma rikets
förvaltningsmyndigheter. Under sådana omständigheter bör 3 § kompletteras med ett förbehåll härom.
25 § 2 mom. Enligt 13 § 1 mom. 11 punkten självstyrelselagen får bötesstraff bestämmas i landskapslag också för sådan handling, som icke
enligt rikslagstiftningen är straffbelagd. Det föreligger sålunda icke
hinder för att sanktionera förbudet mot bortförande av fornföremål från
landskapet med bötesstraff. Däremot anser Re publikens President, att
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-4upphittares förverkande av rätt till belöning är en sådan påföljd,som
icke enligt ovannämnda stadgande i självstyrelselagen kan införas i
landskapslag på ett sätt, som avviker från motsvarande stadgande i
rikets lag. Då förlust av rätten till belöning enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör kvarstå som påföljd i samma utsträckning som i riket,har stadgandet omformats på detta sätt.
_gi_§,. Den nya landskapslagen innefattar i många avseenden ändr i ng
av stadgandena i överenskommelseförordningen av år 1936 (6/3 6).
Denha förordning mäste förty ändras inom ett års tid från den da g ,
då tandstingets beslut om antagande av landskapslagen föred r age s
för Republikens President. Enligt Republikens Presidents ovan int agna brev kan i landskapslag icke stadgas om landskapslagens i kraf t t r ädande vid . en tidpunktt som inträffar därförinnan. Däremot to r de det
vara möjligt att bestämma om lagens ikraftträdande vid en tid punkt,
som är beroende av öVerenskom~elseförordning erts ikrafttr~dande , Vid
v alet mellan dessa möjligheter har landskapsstyrelsen stannat f ör,
att ett framskjutande av tidpunkten för ikraftträdandet ti l l de n 1
juli 1966 är det lämpligaste.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vö r dsamt
för e lägga Lan~stinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
om fornminnen .
----~"---

enlighet med Ålands landstings beslut stadgas :
1 kap.
Om fasta fornlämningar.
1 §.
Fasta fornlämningar äro fredade såsom minnen av Ålands tidigare bebyggelse och historia.
Utan tillstän d 1 som meddelats med stöd av denna lag, må fas t fornlämning icke utgr ävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på
annat sätt rubb a s ..
2 § .,
Fast a fornlämningar äro :
l ) j or d- och s tenhögar, rösen, stenringar och andra stenläggningar
Oc h stensättningar , som fordom uppförts av människor;
2) gr ava r oc h gravfält från hednatid, även utan synligt märke ovan
jord;
3) stenar och klippytor, pä vilka från forna tider finnas inskrifter , bilder eller andra ristningar eller målningar, sl i prännor eller
I
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andra sl ip1 eller ·. huggs pår elle r off e rgro par ;
4) o fferk~llqr i offerträd , off ers tenar och andra kultplatser samt
f orntidä t ingsplatser ;
5) bostadslämrtingar samt bo ~ och arbetsplatser från forri a tide~
ävensom bi l dningar ~ v i lk ~ uppkommi t v id ahv~ndning av dy l i ~ a bostäder
eller platser;
6) for ntida övergtvna borgar~ bör~backar, befästningar, fästen , val.;.
lar och val lgravar samt rester av dem ruiner av kyrkor, kapell, klos ~
ter och andra märkliga byggnader samt forntida gravplatsert vilka icke
finnas på begravningsplats, som vå~das av församling; .
7) stenar~ kors odh vårdar, vilk~ fordom rests till minne av nå gon
person eller händelse eller i ~eligi öst syfte, samt andra dylik a minnesmärken ;
8) lämningar av forntida anmärkningsvärda färdvägar, vägmärken och
broar samt vårdkas- och andr a dylika anläggningar; samt
9) fas ta n aturföremål, till vilka anknyta sig åldriga seder , sägner
eller be tydande historiska minnen .
3 §.
De administrativa uppgifter , vilka föranleda s av de t legala s~yd 
det för fasta fornlämningar, handhavas av de myndighet e r ~ på vi l ka
detta ankommer enligt rikets lagstiftning •
I övrigt äger landskapsstyrelsen med biträde av landskaps ark eolo gen
tillse, att fredningen av fasta fornlämningar iakttages.

4 §.
Till fast fornlämning hör sådant jordömråde, som erfordras för att
fornlämningen skall kunna bevaras s amt för att med hänsyn till fo rn- lämningens art . och betydelse nödvändigt utrymme beredes däromkring ~
Område, varom i 1 mom. är stadgat, benämnes i denna lag skyddsområ~
, de.

5 §.
Har fast fornl ämning jämte skyddsområde fastställts vid lantmäteriförrättni ng eller exproprierats, skola därvid fas tställda gränser gälla .
Hava fo r nlämnings gränser icke fastställts på sätt i 1 mom. är sagt
och överenskomma icke landska psstyrelsen och markens ägare därom skriftligen , anko mmer det på länsstyrelsen att på ansökan av landska psstyre lsen eller markens ä gare fastställa gränserna . Ansökningen bör åtfölj as
av förslag till gränser för fornlämningen, utredning om äganderätt en
till den fastighet, inom vilk en f ornlärningen finne s f utdrag ur jor dregi s tret samt tillförlitlig k arta eller k artskiss, som visar var f ornlämningen finnes. Angående ansökan bör markens ägare höras, om ansö kningen gjor t s av landskapsstyrelsen, oc h l andskapsstyrels en om an s ök-
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-6ningen gjorts av markens ä gare ,
Hava fornlämnings gränser icke fastställts på sätt i denna paragraf
är sagt, anses gränserna löpa så, att skyddsområdet blir två meter
brett ', - räknat från fornlämningens synliga ytterkanter.

6 §.
Finnes fast fornlämning på o råde, där lantmäteriförrättning är anhängig, skall fornlämningen jämte skyddsområdet utmärkas på karta och
antecknas i jordregistret.
överenskomma sakägarna därom, skall fornlämning jämte skyddsområde
vid lantmäteriförrättning avskiljas till delägarnas samfällda område.
7 §.
VålBr skyddsområde, vars gränser bestämts genom överenskommelse
eller fastställts enligt 5 § 2 mom. betydande olägenhet vid nyttjandet av fastighet eller del därav inom område, vars användning icke
tidigare varit på motsvarande sätt inskränkt, äger vederbörande rätt
till ersättning därför av landskapets medel.
Träffas ej överenskommelse rörande i 1 mom. avsedd ersättning , skall
talan därom anhängiggöras vid domstolen på den ort, där skyddsomr ådet
är beläget, inom ett år från det skyddsområdets gränser blivit lagligen fastställda, vid äventyr att rätten till ersättning förverkas.
Utgör fastighet, inom vars område skyddsområdet är beläget, pant för
fordran eller rätt att uppbära viss återkommande avkomst i penningar
eller varor, skall ersättning, varom i denna paragraf är stadgat, nedsättas hos överexekutor och fördelas på sätt om köpeskilling för utmätt egendom är föreskrivet. Innehavare av panträtt äger samma rätt
till nedsatt ersättningsbelopp som till fastigheten. Nedsättand e må
. dock ej ske, om innehavarens av panträtten samtycke till att ersättningen icke nedsättes föreligger eller om den förmån som skal l ers ätt as
. är ringa eller av annan sådan orsak, olägenheten ej bör anses hava
nämnvärt minskat säkerhetens värde.
(

8 §.
Landskapsstyrelsen skall vid behov meddela särskilda föreskrifter
för bevarande av fast fornlämnings värde. Sådana föreskrifter må utsträckas till att omfatta även område ytterom skyddsområde, såframt
icke områdets ägare eller annan därigenom åsamkas betydande olägenhet.
Landskapsstyrelsens beslut skall anslås på kommunens anslagstavla,
såsom angående offentliga kungörelser är stadgat, samt på lämplig
Plat s i närheten av fornlämningen, då så befinnes nödigt. Avskrift av
beslut et skall översändas till polismyndigheten på orten.
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Landskapet äger, då allmänt behov det kräver, rätt att på sätt om
expropriation av fast egendom för allmänt b epov är stadgat, expropriera fast fornlämning jämte skyddsområde eller del därav.
10 §.
Landskapsstyrelsen äger rätt att und ersöka fast fornlämning, utmärka dess gränser med pålar, inhägnad eller andra märken e ller angiva
· dem med på platsen upprest tavla, så ock ist åndsätt a fornlämning och
på därtill hörande mark utföra röjning och vidtaga annan för fornlämningens skydd och vård nödig åtgärd. Landskapsstyrelsen må även på
villkor, som den bestämmer, meddela tillstånd åt annan tt undersöka
fornlämning samt med mottagarens samtycke tillsvidare överlåta den
lokala vården av fornlämning en åt kommun, församling eller samfund.
Är det av särskilda skäl nödvändi gt, må landskapsstyr elsen omhänd ertaga fornlämning eller del därav a tt uppställ as och v å rdas på annan
plats . Vad nu är sagt äger tillämpning även på fornlämnin g eller del
därav, s om är inmurad i eller eljest förenad med byggnad eller annat
byggverk.
Har någon lidi t skada genom åtgärd, som i 1 eller 2 mom. avses,
äger han rätt till skälig ersättning därför av landskapets medel.
11

§.

Förorsakar fast fornlämning oskäligt s tor olägenh et i förhållande
till dess betydelse, må lands kapsstyr e lsen på ansökan, s om bör å tföljas av noggrann beskrivning över fornlämningen, efter att hava hö rt
arkeologiska kommissionen medde la tillst ånd att rubba fornlämnin gen på
sätt, som eljest <enligt 1 § 2 mom. är förbjudet. I till stånde t må nödigbefunna villkor int agas.
Har i 1 mom. nämnd ansökan gjort av annan än markägaren, bör denn~
. höras i saken.
Landskapsstyrelsens b es lut 1 varigenom tillstånd beviljas ti l l rubbande av fornlämninge n, ska ll underställas undervis ningsminist eriet
för fastställelse, såvitt beslut e t s t å r i strid med arke olo gisk a
ko mmiss ionens utlåtande.
Om tillstånd att rubba forn lämning vid förverkligande av a llmänt
arbetsföretag s t adgas i 13 §.
1 2 §.
Har i 11 § 1 mom. avse dd ansökan gällt fast fornlämning i som förutvarit okänd och varav synliga t eck en ick e funnit s ovan jord, och har
ansökningen förk astats o ak t a t fornlämningen vållar sökanden bet ydand e
olägenhe t, äger denne rätt till skäli g ersättning därför av l andskapets

. .\
'(

010
-8~

medel; såvitt den förkastade ansökningen gjorts inom två år frän det
fornlämningen påträffades l
~alan rörande i l mdm, nämnd ersättni ng skall, ifall överenskommel~
se eo träffats om ersätthingeh~ anhängiggöras vid domst9l på den ort~
där fornlämningen är belägen, inom ett är från det sökahden erhöll
kgnnedom om, att i 11 § i mom. nämnd ansbkan blivit förkastad medelst
beslut, som vunnit laga kraft, vid äventyr att rätten till ersättning
'

förverkas ~
.I

Utgör fastighet, · inom vars område fornlämningen år belägen, pant
för fordran eller rätt att uppbära viss återkommande avkomst i pen~
ningar eller varor, skall vad i 7 § 3 mom. är stadgat angående ned~
sättande och fördelning av ersättningen äga motsvarande tillämpning .
13 §.
Vid planering av byggande av allmän väg, kanal eller flygfält , reglering av vattendrag el~er annat dylikt allmänt arbetsföretag eller
planläggning bör utredning i god tid införskaffas dårom, huruvida
fast fornlämring kan komma att beröras av företaget eller planläggn ingen~
Om så är fallet, skall anmälan därom ofördröjligen göras till lands kapsstyrelsen för rådplägning i saken. Vid rådplägningen skall jordägaren
och arkeologiska kommissionen höras.
Uppnås ej vid ovan i 1 mom. ·avsedd rådplägning enighet , skall land ~
skapsstyrelsen underställa ärendet statsrådet för avgörande.
14 § .
.Anträffas under grävning eller annat arbete fast fornlämning, som
ej förut varit känd, skall arbetet till den deld::t +ör fornlämningen
omedelbart avbrytas och den som leder arbetet ofördröj ligen bringa saken till landskapsstyrelsens kä~nedom för nödiga åtgärder. Är arbetet
sådant, som avses i 13 §, skall i ärendet förfaras såsom i sagda p ar a~
graf är sagt.

15 §.
Berör förverkligande av allmänt eller större enskilt arbetsföretag
fast fornlämning på sådant sätt, att därav föranledes särskild undersökning av denna eller särskilda åtgärder för dess bevarande, bör företagaren ersätta kostnaderna härför eller deltaga i dem, såvitt detta
icke med beaktande av omständigheterna skall anses oskäligt.
2 kap.
Om lösa fornföremål.
16 §.
Den som hittar mynt, vapen, redskap, prydnadsföremål, kärl, fortskaffningsmede l ell er a nnat sådant föremål, vars ägare icke är känd
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och som kan antagas vara minst hundra år gammalt, bör ofördröjligen
tillställa landskapsstyrelsen föremålet såsom sådant, utan att rengöra det och med bifogande av noggranna uppgifter om platsen för fyndet och omständigheterna därvid. Kan det befaras, att föremålet skadas vid förflyttning eller kan föremålet annars ej utan svårighet
tillställas landskapsstyrelsen, skall denna dock ofördröjligen underrättas om fyndet och därvid tillika lämnas förenämnda uppgifter.
Påträffas föremålet i kärr eller djupt i jorden eller finnas på
fyndplatsen tecken, som tyda på fast fornlämning, såsom boplats eller
gravfält, må fyndpl.atsen icke vidare bearbetas, förrän landskapsstyrelsen, till vilken anmälan om fyndet omedelbart bör göras, efter att vid
behov hava undersökt platsen lämnat föreskrifter i saken.
Vad i 1 eller 2 mom. är sagt om föremål gäller även del av föremål.

17 §.
,···.

Landskapsstyrelsen äger rätt att inlösa i 16 § avsett fornföremål
till Ålands museum. Fornföremål, som icke inlöses eller behålles skall
erbjudas staten till inlösen, såsom därom är stadgat. Inlöses icke
föremålet, skall det återställas till upphittaren, som får behålla föremålet.
Inlöses i 1 mom. avsett föremål, skall upphittaren därför erhålla
skälig ersättning, som fastställes av landskapsstyrelsen med beaktande
av föremålets art. Är föremålet av ädelmetall, skall ersättningen motsvara minst föremålets metallvärde~ förhöjt med tjugofem procent.
I känd fast fornlämning påträffat nrnföremål, som har samband med
fornlämningen, tillfaller utan lösen landskapet.
Landskapsstyrelsen må, om den finner skäl därtill föreligga, åt upphittare erlägga särskild hittelön.

18

§.

Landskapsstyrelsen äger rätt att undersöka eller att på villkor,
som den fastställer, meddela annan tillstånd att undersöka plats, där
fornfynd gjorts, även om där icke finnes fast
fornlämning.
,,,
Har någon lidit skada av undersökning,~ som nämnes i 1 mom., skall
honom av landskapets medel givas skälig
ing därför.
Landskapsstyrelsen må vid behov vid vite förbjuda vidtagande av åtgärder, vilka äventyra undersökningen på ovan i 1 mom. avsett område.

19 §.
I kyrka eller annan offentlig byggnad befintligt eller till sådan
byggnad hörande löst föremål, med vilket minnen av forntida bruk eller
konstförf arenhet äro förknippade och som icke tillhör någon enskild
:person, såsom gammal tavla, skulptur eller annat kQU,s"tverk, klenod, va-
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penskö ld, skrud, rustning, fana, vapen, fattigbössa eller annat sådant
föremål, må icke förstöras eller överlåtas, förrän anmälan därom gjorts
till landskapsstyrelsen och denna behandlat saken. Landskapsstyrelsen
äger rätt att låta avteckna och avbilda föremålet, så ock, då avsikten är att förstöra föremålet eller att överlåta det ät annan, inlösa
detsamma till Ålands museum.
3 kap.
Om fartygsfynd.
20

§.

I havet eller i vattendrag anträffat vrak av fartyg eller annan
farkost, som kan antagas vara minst h ndra år gammalt~ eller del av
sådant vrak är fredat. Angående vrak och del därav är i tillämpliga
delar gällande, vad om fast fornlämning är stadgat.
Föremål, vilka anträffas i vrak, som avses i l mom. eller uppenbart
härstamma frän sådant, tillfalla utan lösen landskapet. Om dem gäller
i övrigt i tillämpliga delar, vad om lösa fornföremål är stadgat.
Den som finner i denna paragraf avsett vrak eller föremål skall
utan dröjsmål därom anmäla till landskapsstyrelsen.
4 kap.
Särskilda stadganden.
21

§.

Skall i 10 § l eller 2 mom., 16 § 2 mom. eller 18 § 1 mom. avsedd
åtgärd företagas, skall tidpunkten därför i god tid bevisligen under-känd postadress eller på annat sätt meddelas markens eller byggnadsverkets ägare samt, om egendomen icke är i ägarens besittning, även
dess innehavare.
22

§.

Avskrift av beslut, som avses i 5 § 2 mom. skall ofördröjligen
sändas till landskapsstyrelsen och polismyndigheten på orten.
23 §.
I 11 § 1 mom. avsedd ansökan samt i 13 § 1 mom. 14 §, 16 § 2 mom.
och 19 § 1 mom. nämnda anmälningar skola behandlas i brådskande ordning. Undersökning och åtgärd, om vilka stadgats i 15 §, böra även
skyndsamt företagas.
24 §.
Anmälan, varom stadgats i 13 § 1 mom., 14 §, 16 §eller 20 § 3 mom.,
må göras samt i 16 § l mom. avsett föremål lämnas även till polismyndighet, som ofördröjligen skall befordra dem till landskapsstyrelsen.

25 §.
Den, som utan tillstånd företager

i

l § 2 mom. nämnd åtgärd eller
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med st öd av 8 § 1 mom. utfärdade föreskrifter e ller i 14 § ,
16 § 2 mom., 19 § 1 mom. , eller 20 §ingående stadganden eller som
från landskapet bortför i 16 § 1 mom. avsett föremål, vilket enligt denna lag hade bort tillställas landskapsstyrelsen, straffes med böter,
såvitt icke strängare straff skall ådömas honom med stöd av annan lag.
Den som underlåter att tillställa vederbörande myndighet i 16 § 1
mom. avsett föremål eller att därom göra föreskriven anmälan, straffes
på sätt i 1 mom. är stadgat och have förverkat sin rätt på grund av fyndet. Lag samma vare, därest någon eljest undandöljer, överlåter, förvärvar eller från landet bortför föremål av sagda slag, som enligt denna
lag hade bort tillställas landskapsstyrelsen eller skadar eller ändrar detta.
26 § .
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av
denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.
27 § .
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966.
Genom lagen upphäves förordningen den 2 april 1883 angående forntida minnesmärkens fredande och bevarande, med undantag av förordningens .8 § •
Marieharan, den 2
1964.
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