
1991-92 Lt - Ls framställning nr 37 

1. FÖRSLAG 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till landstinget med förslag till landskapslag an

gående ändring av landskapslagen om skydd för kul

turhistoriskt värdefulla föremål. 

Landskapsstyrclsen föreslår att landstinget antar en ändring av landskapslagen om 

skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål (58/86). Ändringarna medför att föremål 

som hör till det åländska kulturarvet erhåller ett heltäckande skydd genom att lagens 

tillämpningsområde utvidgas till att omfatta också utförsel från landskapet till övriga 

delar av landet. 

2. ALLMÄN MOTIVERING 

2.1, Rådande ltlge och dess bakgrund 

2 .1.1. Historisk bakgrund 

Ett lagförslag om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål som innehöll 

begränsning av utförseln av vissa kulturföremål från landskapet behandlades i lands
tinget år 1983 (1982-83 Lt ·· Ls framst. nr 13). Skyddet för kulturhistorisk.i värdefulla 

föremål, förutom lösa fornminnen och skeppsvrak, hade inte tidigare reglerats. 
I lagförslaget begränsades utförseln av kulturföremål både till utlandet och till 

övriga delar av landet, vilket även gällde det skydd lösa fornminnen hade fått i 

landskapslag genom möjligheten att straffa den som fört ut sådana föremål från 
landskapet. Sålunda innehöll lagförslaget ett heltäckande formellt skydd av åländska 

kulturföremål. 

I lagförslaget intogs också bestämmelser för att skydda det finländska kulturarvet. 

Enligt lagutskottets uppfattning (Lagutskottets yttrande till kulturutskottet av den 31 
januari 1983) var landskapets behörighet att lagstifta om kulturella angelägenheter i det 

avseende som lagförslaget reglerade begränsad till sådana föremål som härrör från 

landskapet. Lagutskottet ansåg att rikslagslagstiftningen om skydd för kulturföremål 

skulle gälla även i landskapet till den del rikslagen avsåg att förhindra utförsel till 
utlandet av från riket bärrörande kulturföremål. Denna uppfattning delades av lands·· 

tinget. 

Lagen antogs av landstinget den 31 oktober 1983. Den 22 december 1983 för

ordnade Republikens president att lagen skulle förfalla. Av Republikens presidents 

skrivelse följde att utförselförbud som medel för att skydda det åländska kulturarvet 
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endast kunde intas i landskapslag under förutsättning att förbudet inte var mera 

omfattande än utförselförbudet i motsvarande rikslag. Eftersom rikslagstiftningen endast 

förbjöd utförsel till utlandet konstaterade landskapsstyrelsen (1985-86 Lt - Ls framst. 

nr 36) att det inte var möjligt att i landskapet förbjuda utförseln av åländska kulturföre

mål till riket eller via riket till utlandet. 

Även om inte åländska kulturföremål kunde få ett fullgott legalt skydd beslöt 

landstinget 1986 att anta en lag om begränsat skydd för det åländska kulturarvet. Lagen 

trädde i kraft den 1 januari 1987 (58/86). 

2.1.2. Gällande lagstiftning 

I landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål (58/86) finns 

bestämmelser om utförsel av vissa kulturhistoriskt värdefulla föremål. I lagen skyddas 

det åländska kulturarvet genom begränsning av utförseln av kulturföremål från land

skapet till utlandet. Med kulturföremål avses bland annat över 50 år gamla konstverk 

och konsthantverk samt över 50 år gamla föremål av allmänt kulturhistoriskt värde. 

Landskapsstyrelsen kan och skall under vissa förutsättningar bevilja tillstånd att föra ut 

kulturföremål. Tullmyndigheten övervakar utförseln av kulturföremål. 

2.2. Behovet av lagstiftningsåtgärder 

Någon omfattande etablerad marknad för kulturföremål existerar inte i landskapet. 

Försäljning av kulturföremål förekommer först och främst vid auktioner. Det är inte 

möjligt att ange i vilken omfattning kulturföremål förs ut från landskapet. I takt med 

att det kommersiella intresset för bland annat äldre bruksföremål ökat torde dock även 

antalet föremål som förts ut från landskapet ha ökat. 

Det är troligt att en stor del av de kulturföremål som förs ut från landskapet utgör 

personligt bohag som ägaren för med sig då han flyttar från landskapet eller är 

egendom som en person som är bosatt utanför landskapet erhållit i arv. Utförsel av 

sådan egendom är inte förbjuden enligt gällande lag och det är inte heller rimligt att 

begränsa den. För här nämnd utförsel krävs dock tillstånd. 

Vilken· verkan gällande lagstiftning har haft för att hindra utförsel från landskapet 

till utlandet är det i praktiken omöjligt att påvisa. Den övervakande myndigheten har 

inte upptäckt att någon försökt föra ut föremål i strid med lagen. Av detta faktum kan 

emellertid inte dras några säkra slutsatser om hur lagen efterlevts. Det är däremot 

klarlagt att nuvarande lagstiftning inte helt hindrar utförsel av kulturföremål till utlandet 

eftersom det är helt legalt att föra ut föremål till riket och därifrån till utlandet. Därför 

är det angeläget att åländska kulturföremål ges ett heltäckande skydd så att de inte fritt 

kan bortföras från landskapet. Landskapsstyrelsen föreslår att detta genomförs så att det 
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förbud som f.n. gäller för utförsel direkt till utlandet utvidgas till att gälla även utförsel 

till övriga delar av landet 

Eftersom lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (FFS 445/78), nedan 

kallad rikslagen, enligt landskapsstyrelsens uppfattning inte kan tillämpas på kulturföre

mål som befinner sig i landskapet anser landskapsstyrelsen det vara motiverat att även 

skydda det nationella finländska kulturarvet genom att foga bestämmelser till land-· 

skapslagen som begränsar utförseln till utlandet av kulturföremål som tillhör det 

nationella finländska kulturarvet. 

2. 3. Lagstiftningsbehörigheten 

Uttryckliga bestämmelser i gällande självstyrelselag (5/52) som anger att lands

tinget kan lagstifta om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål finns inte. Med 

tillämpning av de grundsatser 13 § självstyrelselagen innehåller har med stöd av 13 § 

1 mom. 21 punkten självstyrelselagen landstinget ansetts kunna lagstifta om skydd för 

kulturhistoriskt värdefulla föremål. Däremot h~ inte landstinget ansetts kunna lagstifta 

om begränsning av utförseln av kulturhistoriskt värdefulla föremål från landskapet till 

övriga delar av landet. Orsaken till detta är att rikets lagstiftande organ har en exklusiv 

rätt att lagstifta om vamutbytets frihet. Med sistnämnda begrepp förstås enligt själv

styrelselagens förarbeten den inom vissa näringsrättsliga skrankor frilagda inrikes

cirkulationen av han delsvaror och förnödenheter bland annat mellan olika landsdelar. 

Detta begrepp har ansetts innefatta även inrikescirkulationen av åländska kultur

historiskt värdefulla föremål. 

I 18 § 1 mom. 11 punkten nya självstyrelselagen (FFS 1144/91) har intagits 

uttryckliga bestämmelser som anger att landskapet har behörighet att lagstifta om 

kulturhistoriskt värdefulla föremål. 

Lagstiftningsbehörigheten i fråga om varuutbytets frihet har inte direkt reglerats i 
den nya självstyrelselagen. Av förarbetena till lagen framgår det att principen om ett 

fritt varuutbyte mellan landskapet och riket fortfarande skall gälla. Landskapet kan 

alltså inte uppställa egentliga handelshinder i förhållande till övriga delar av landet. Av 

detaljmotiveringen till 27 § 1 mom. 12 punkten om tull och utrikeshandelns enhetliga 

ordnande framgår det att begränsningar av utförsel av varor som företas av andra 

orsaker än handelspolitiska skall lagstiftningsbehörigheten bedömas utgående från det 

rättsområde som åtgärden i sakligt hänseende hänför sig till. Då den föreslagna 

begränsningen av utförsel av vissa föremål hör ihop med skyddet av kulturhistoriskt 

värdefulla föremål, vilket är ett område som det ankommer på landskapet att lagstifta 

om, skall behörigheten tillkomma landskapet. 

Det framgår även av detaljmotiveringen till 18 § 1 mom. 11 punkten nya själv

styrelselagen att bestämmelsen avser behörighet att lagstifta om förbud mot utförsel av 

kulturhistoriskt värdefulla föremål till utlandet och mot att föra dem till riket. 
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2. 4. Förslagets organisatoriska verkningar 

Eftersom syftet med förslaget är att utvidga utförselförbudet till att omfatta utförsel 

från landskapet till riket föreslås att även polisen åläggas att övervaka lagens efter

levnad. 

Polisens möjligheter att övervaka utförsel av kulturföremål är i praktiken be
gränsade. Stickprovskontroller och allmän övervakning vid färjterminaler torde vara 

den övervakningsmetod som kommer att tillämpas. Även om möjligheterna att olagligt 

föra ut kulturföremål från landskapet till riket synes obegränsade kan lagens preventiva 

effekt öka genom information till allmänheten, berörda kulturinstitutioner samt 

auktionsfirmor och antikhandlare. 

2.5. Förslagets ekonomiska verkningar 

Även om polisen påförs nya uppgifter torde dessa kunna utföras med nuvarande 

resurser. Några kostnadsökllingar kan inte heller väntas på grund av att utförseln till 

riket kräver tillstånd. 

2. 6. Förslagets flJrhållande till EES-avtalet 

En av de grundläggande principerna i BES-avtalet är fri rörlighet för varor. 

Både den gällande begränsningen av utförsel av kulturföremål till utlandet och den 

nu föreslagna begränsningen torde vara en sådan restriktion som enligt artikel 13 i 

BES-avtalet är tillåten för att skydda föremål av konstnärligt eller historiskt värde. 

3. DETAIJMOTIVERJNGAR 

1 § Eftersom utförselbegränsningen föreslås omfatta utförsel av kulturföremål även 

från landskapet till övriga delar av landet har 3 mom. slopats så som onödigt och 2 

mom. ~ar preciserats i förtydligande syfte. Med anledning av landskapsstyrelsens 

uppfattning rörande lagstiftningsbehörigheten i fråga om skydd för kulturföremål har 

4 mom. upphävts. Föremål som tillhör det nationella finländska kulturarvet föreslås 

reglerade i en ny la §. 

la § För att i landskapet skydda det nationella finländska kulturar\let har till lagen 

fogats en bestämmelse som anger att lagen skall tillämpas även på föremål som avses 

i 2 § rikslagen. Den grupp av föremål som skall skyddas enligt paragrafen föreslås 
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överensstämma med de föremål som är skyddade enligt rikslagstiftningen. 

Enligt landskapslagens 3 § beviljar landskapsstyrelsens tillstånd för utförsel av 

kulturföremål. Enligt den föresfagna la § 2 mom. kan inte landskapsstyrelsen bevilja 

tillstånd för utförsel av kulturföremål som hör till det nationella finländska kulturarvet 

om det är viktigt utifrån i momentet angivna grunder att föremålet blir kvar i landet. 

Då landskapsstyrelsen gör den bedömningen att ett föremål hör till det nationella 

finländska kulturarvet kommer berörda riksmyndigheter att höras innan tillståndsärendet 

avgörs. 

Om berörd riksmyndighet beviljat tillstånd för utförsel av kulturföremål från riket 

behövs inte ytterligare ~ökas tillstånd för utförsel från landskapet. Detta förfarande 

underlättar de övervakande myndigheternas arbete. 

Landskapsstyrelsen har övervägt möjligheten att inte kräva tillstånd för utförsel av 

kulturföremål som hör till det nationella finländska kulturarvet från landskapet till riket 

Eftersom det är en bedömningsfråga vad som är kulturföremål som hör till det 

nationella finländska kulturarvet och vad som är åländska kulturföremål har land

skapsstyrelsen funnit det ändamålsenligt att införa tillståndsprövning i dessa fall. I 

praktiken kunde det annars bli omöjligt att övervaka lagens efterlevnad. 

3 § Paragrafen har kompletterats med en bestämmelse som anger att tillstånd skall 

beviljas för utförsel till övriga delar av landet av kulturföremål som hör till det 

nationella finländska kulturarvet. 

8 § Till paragrafen har fogats en bestämmelse som anger att även polismyndigheten 

i landskapet skall övervaka lagens efterlevnad. 

För att polisen på ett effektivt sätt skall kunna eftersöka kulturföremål har till 

paragrafen fogats en bestämmelse av rikslagstiftningsnatur. Bestämmelsen hänvisar till 

de bestämmelser i rikslagstiftningen som ger i riket behörig myndighet rätt att använda 

tvångsmedel för att övervaka motsvarande rikslags efterlevnad. För närvarande finns 

sådana bestämmelser i 5 § tullagen (FFS 573178). 

10 §Den nya självstyrelselagen utvidgar landskapets behörighet att bestämma om 

straff för överträdelser av landskapslagstiftningen så att det även kan stadgas om 

fängelsestraff. Eftersom lagstiftningsbehörigheten inte längre är oklar har paragrafens 

1 mom. ändrats. 

Bestämmelsen i gällande 10 § 2 mom. om förverkande av den fördel brottet 

medfört och brottsobjektet eller dess värde är av rikslagstiftningsnatur och obehövlig 

eftersom bestämmelserna i 2 kap. 16 §och 46 kap. 8-13 §§ strafflagen skall tillämpas. 

Därför föreslås att momentet upphävs. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lag. 
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LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt 

värdefulla föremål 

·I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 1 § 3 och 4 mom. samt 10 § 2 mom; landskapslagen den 25 november 

1986 om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål (58/86), 

ändras 1 § 2 mom., 8 § och 10 § 1 mom. samt 

fogas till lagen en ny la§ och till 3 § 2 mom. en ny 4 punkt som följer: 

1 § 

Lagen har till ändamål att genom begränsning av utförseln av kulturföremål från 

landskapet skydda det åländska kulturarvet. I la § finns dessutom bestämmelser som 

har till ändamål att skydda det nationella finländska kulturarvet. 

la § 
Vad i denna lag sägs om kulturföremål skall tillämpas även på. föremål som avses 

i 2 § lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (FFS 445/78) och med stöd 

därav utfärdade bestämmelser. Är föremålet av utländskt ursprung, skall bestämmel

serna i denna lag dock tillämpas endast om föremålet under de senaste 70 åren funnits 

minst 50 år i landet. 

Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § får tillstånd inte beviljas för utförsel av 

föremål som avses i 1 mom., om det är viktigt från konstnärlig, vetenskaplig, historisk 

eller kulturhistorisk synpunkt att föremålet blir kvar i landet. 

Utan hinder av vad i denna lag sägs behöver tillstånd inte sökas för utförsel av 

föremål som avses i 1 mom., om i 4 § lagen om begränsning av utförseln av kultur

föremål nämnt tillstånd beviljats för utförsel av föremålet. 

3 § 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.-,- ~ - - - - - - - - -
Tillstånd skall beviljas om 

4) föremålet tillhör det nationella finländska kulturarvet och föremålet skall föras 

till riket. 

8 § 
Polismyndigheten övervakar utförseln av kulturföremål och i fråga om utförseln till 

utlandet övervakar även tullmyndigheten. Om polis- och tullmyndighetens rätt att 

använda tvångsmedel för att övervaka utförseln av kulturföremål sqidgas i rikslagstift-
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ning. Polis- och tullmyndigheten kan fordra företeende av bevis om tillstånd till utförsel 
eller utredning över att fråga är om föremål för vilket inte krävs tillstånd. 

10 § 

Den som i strid med denna lag utför eller försöker utföra kulturföremål för vilket 
krävs tillstånd till utförsel skall för olovlig utförsel av kulturföremål eller för försök 
därtill dömas till böter. Om förverkandepåföljder stadgas i 46 kap. 8-13 §§strafflagen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Person, som flyttat från landskapet 
före denna lags ikraftträdande, har rätt att utan hinder av bestämmelserna i denna lag 
inom ett år från lagens ikraftträdande föra ut det personliga bohag han har i landskapet 
vid den tidpunkt då lagen träder i kraft. 

Mariehamn den 16 juni 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 





Bilaga 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt 

värdefulla föremål 

I enlighet med landstingets beslut 

upphävs 1 § 3 och 4 mom. samt 10 § 2 mom. landskapslagen den 25 november 

1986 om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål (58/86), 

ändras 1 § 2 mom., 8 § och 10 § 1 mom. samt 

fogas till lagen en ny la § och till 3 § 2 mom. en ny 4 punkt som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

Lagen har till ändamål att genom 

begränsning av utförseln av kulturföremål 

skydda det åländska kulturarvet. 

Med utförsel avses i lagen utförsel 
från landskapet till utlandet. 

I fråga om utförsel ur landet från ort 

i landskapet av kulturföremål tillhöriga 
det nationella finländska kulturarvet 

gäller vad därom i :rikslagstiftningen är 
föreskrivet. 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Lagen har till ändamål att genom 

begränsning av utförseln av kulturföremål 

från landskapet skydda det åländska kultur

arvet. I la § finns dessutom bestämmel
ser som har till ändamål att skydda det 
nationella finländska kulturarvet. 

(3 och 4 mom. upphävs) 

la§ 
Vad i denna lag sägs om kulturföre

mål skall tillämpas även på föremål som 

avses i 2 § lagen om begränsning av 
utförseln av kulturföremål (FFS 445178) 

och med stöd därav utfärdade bestäm
melser. Är föremålet av utländskt ur
sprung, skall bestämmelserna i denna lag 
dock tillämpas endast om föremålet 
under de senaste 70 åren funnits minst 

50 år i landet. 



Bilaga 

Gtlllande lydelse 

8 § 

Tullmyndighet övervakar utförseln av 

kulturföremål. Vid behov kan tullmyndig

heten fordra företeende av bevis om till
stånd till utförsel eller utredning över att 

fråga är om föremål för vilket inte krävs 

tillstånd. 

10 § 
Den som i strid med besfämmel~erna 

i denna lag utför eller försöker utföra 

kulturföremål för vilket krävs tillstånd till 

utförsel skall dömas till böter, såvitt inte 

.Föreslagen lydelse 

J\fed avvikelse från bestämmelserna 
i 4 § får tillstånd inte beviljas för utförsel 

av föremål som avses i 1 mom., om det 
är viktigt från konstnärlig, vetenskaplig, 
historisk eller kulturhistorisk synpunkt 

att föremålet blir kvar i landet. 
Utan hinder av vad i denna lag sägs 

behöver tillstånd inte sökas för utförsel 
av föremål som avses i 1 mom. ~ om i 4 § 

lagen om begränsning av utförseln av 
kulturföremål nämnt tillstånd beviljats 

för utförsel av föremålet. 

3 § 

Tillstånd skall beviljas om 

4) föremålet tillhör det nationella 
finländska kulturarvet och föremålet 

skall föras till :riket. 

8 § 

Polismyndigheten övervakar ut~ 

förseln av kulturföremål och i fråga om 

utförseln till utlandet övervakar även tull

myndigheten. Om polis- och tullmyndig

hetens rätt att använda tvångsmedel för 

att övervaka utförseln av kulturföremål 
stadgas i rikslagstiftning. Polis- och 
tullmyndigheten kan fordra företeende av 
bevis om tillstånd till utförsel eller utred

ning över att fråga är om föremål för vilket 

inte krävs tillstånd. 

10 § 

Den som i strid med denna lag utför 

eller försöker utföra kulturföremål för 
vilket krävs tillstånd till utförsel skall för 

olovlig utförsel av kulturföremål eller för 



Gällande lydelse 

strängare straff skall ådömas honom med 
stöd av annan lag. 

Den ekonomiska fördel brottet berett 
dess gärningsman eller den för vilken 
eller till vars förmån han handlat skall 

dömas förbruten till staten. Värdet av 
föremål eller föremål som någon utför 
eller försöker utföra skall helt eller delvis 
dömas förbrutet till staten, om det inte 
är oskäligt med hänsyn till att fråga är 
om ringa överträdelse. 

Bilaga 

Föreslagen lydelse 

försök dä11ill dömas till böter. Om förver
kandepåföJjder stadgas i 46 kap. 8-13 §§ 

strafflagen. 
(2 mom. upphävs) 

Denna lag träder i kraft den 1 janua
ri 1993. Person, som flyttat från land
skapet före denna lags ikraftträdande, 
har rätt att utan hinder av bestämmel
serna i denna lag inom ett år från lagens 
ikraftträdande föra ut det personliga 
bohag han har i landskapet vid den 
tidpunkt då lagen träder i kraft. 




