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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om 

fredning av skeppsvrak (65/74). Genom förslaget anpassas lagen till den tekniska utveck

lingen på området, sänks åldersgränsen för när ett vrak skall anses fredat från 100 år till 50 

år samt föreslås att även juridiska personer genom så kallade kommersiella tillstånd skall 

kunna erhålla tillstånd för dykverksamhet i landskapet. Dessutom föreslås att en av 

landskapsstyrelsen godkänd ansvarig ledare som har hembygdsrätt skall vara närvarande 

vid den versamhet som utövas med stöd av grupptillstånd eller kommersiella tillstånd. 

Även personer utan hembygdsrätt kan enligt prövning godkännas som dykledare. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft så snart som möjligt, i god tid innan dyksäsong

en för år 1998 inleds. 





Allmän motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

J. Bakgrund 

Den 1 augusti 1974 trädde landskapslagen om fredning av skeppsvrak (65/74) i kraft 

i landskapet. Genoin lagen fick landskapet ett utökat skydd för skeppsvrak i stället för de 

mer allmänna bestämmelserna om fartygsfynd som tidigare funnits i landskapslagen om 

fornminnen {9/65). 

Orsaken tiil tillkomsten av en särskild lag om fartygsfynd var flera. l motiveringen till 

lagen understryk~ särskilt att den ökade omfattningen av sportdykning under slutet av 60-

talet och början av 70-talet medförde en ökad risk för plundring av fredade vrak. Det ökade 

intresset för sportdykning omfattade även landskapets skärgårdsområden. I motiven 

omnämns även de iakttagelser som bland annat sjöbevakningsmyndigheterna gjorde i fråga 

om helt okontrollerade· undersökningar i landskapets vattenområden. Några enstaka 

dykarlag anmälde visserligen sin närvaro till myndigheterna, men avsaknaden av detaljerad 

lagstiftning på området begränsade möjligheterna att ingripa i denna verksamhet. Från 

skärgårdbor inkom även uppgifter om dykningar vid kända vrak och om iakttagelser av 

vrakgods i främmande bilar. Enligt motiven kom uppgifterna den övervakande myndighe

ten till kännedom så sent att det inte fanns möjligheter att ingripa. 

Genom landskapslagen om fredning av skeppsvrak gavs myndigheterna ökade 

befogenheter att närmare granska sportdykarnas verksamhet. Enligt 1 § landskapslagen om 

fredning av skeppsvrak är i havet eller i vattendrag anträffat vrak av fmiyg eller annan 

fm·kost, som kan antagas vara minst 100 år gammalt fredat. Landskapslagen om fornmin

nen skall dock i tillämpliga delar iakttas även i fråga om vrak och föremål som anträffas i 

fredade vrak eller som uppenbart härstammar från sådant. Enligt landskapslagen om 

fredning av skeppsvrak krävs tillstånd av landskapsstyrelsen för att göra dykning med luft

eller syrgasbehållare. Dyktillstånd kan beviljas enskild person eller grupp av personer. Av 

enskild person och ansvarig dykledare i ett grupptillstånd fordras att han uppnått myndig 

ålder och äger tillräcklig förtrogenhet med dykning, samt om ansökan avser undersökning 

av fartygsvrak, att han äger kännedom om landskapslagen om fornminnen och övrig 

lagstiftning rörande skeppsfynd. 

Landskapsstyrelsen har även en möjlighet att helt förbjuda dykning eller annan dylik 

verksamhet inom vissa områden där sannolikheten för att vrak skall finnas är särskilt stor. 

Vraket måste dock antagas vara minst 100 år gammalt. Kontrollen av dykningen kan enligt 

lagen utövas på två olika sätt dels geribm att den : övervakande myndigheten besöker 

pågående dykningar dels genom att varje tillståndshavare eller ansvarig ledare har en 

skyldighet att lämna en rapport över sin verksamhet till landskapsstyrelsens museibyrå. 
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2. Behov av åtgärder och föreslagna åtgärder 

Sedan början av 70-talet har stora förändringar inträffat inom dykningen framförallt 

på det tekniska området. Även intresset för nöjesdykning har ökat inte minst beroende på 

att andelen fritid ökat, vilket resulterat i en större efterfrågan på nya rekreationsalternativ. 

Tekniskt har dykutrustningen förbättrats mycket de senaste åren vilket möjliggjort en 

mer avancerad dykning än tidigare. Dykning med andra gasblandningar än de i lagen 

angivna (syrgas och luft) är även möjliga och tillgängliga på ett annat sätt än i början av 

70-talet. Dykning med andra gasblandningar än syrgas eller luft bör enligt landskapsstyrel

sen göras tillståndspliktig. Samtidigt har, användandet av diverse tekniska hjälpmedel för 

att uppsöka och undersöka vrak ökat, vilket givetvis liksom dykning med luftbehållare 

påverkar de vrak som lagen avser att.skydda. Med tekniska hjälpmedel för att uppsöka och 

undersöka vrak avses här bland annat sidescrumer sonar, magnetometer, robotkameror och 

miniubåtar. Något tillstånd för användandet av dylika hjälpmedel erfordras inte enligt 

gällande landskapslag. Landskapsstyrelsen föreslår även här en modernisering av lagtexten. 

Det ökade intresset för dykning märks även på Åland inte minst inom turistsektorn där 

nya företagsformer uppstått för att möta turisternas efterfrågan på dykupplevelser under en 

semestervistelse i landskapet. Landskapsstyrelsen föreslår en justering av lagen så att även 

en juridisk person skall kunna erhålla dyktillstånd. I dessa så kallade. kommersiella 

dyktillstånd skall även anges den eller de dykledare som är ansvariga för gruppens 

dykverksamhet. Vid den dykverksamhet som utövas med stöd av grupptillstånd eller 

kommersiella tillstånd skall enligt förslaget en av landskapsstyrelsen godkänd ansvarig 

ledare som har åländsk hembygdsrätt vara närvarande. Genom att införa ett krav på 

hembygdsrätt hos en dykledare som alltid föreslås närvara vid i nämnda tillstånd avsedd 

verksamhet hoppas landskapsstyrelsen få en bättre kontroll av bland :annat gästande 

dykgruppers verksamhet i landskapet, framför allt över dem som kommer med egna båtru'. 

Enligt förslaget ställs inget krav på hembygdsrätt för de tillstånd som beviljas enskild 

person. 

3. Lagstiftningsbehörigheten 

Genom 1991-års självstyrelselag övergick lagstiftningsbehörigheten i fråga om 

fornminnen helt på landskapet. Enligt 18 § 11 punkten självstyrelselagen har landskapet 

lagstiftningsbehörighet i fråga om fornminnen,· skydd av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader och föremål i landskapet. Enligt 23 § 3 .· punkten självstyrelselagen skall 

landskapsstyrelsen dock inhämta utlåtande av behöriga riksmyndigheter inn.an åtgärder 

som gäller en fast fornlämning vidtas. Då skeppsvrak är att betrakta såsom lösa fornföre

mål saknar sistnämnda bestämmelse betydelse för den aktuella lagstiftningen. 
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4. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar 

Förslaget torde inte medföra några ekonomiska eller organisatoriska verkningar för 

landskapet. 

5. Beredningsarbete 

Landskapsstyrelsen tillsatte den 14 maj 1996 en arbetsgrupp för "uppdatering 

beträffande en modernisering och ändring av landskapslagen om fredning av skeppsvrak". 

Arbetsgruppen överlämnade sitt förslag.till revidering av landskapslagen om·fredning av 

skeppsvrak till landskapsstyrelsen i mars 1997. 

Arbetsgruppens förslag har varit på remiss till berörda företag i branschen, Ålands 

Sjöfartsmuseum, Sjöbevakningen samt till Dykarklubben Nautilus r.f. och Ålands dykcen

ters dyksällskap r .f. Remissinstansernas utlåtande har beaktats i det slutliga lagförslaget. 

DETALJMOTIVERING 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om fredning av skeppsvrak. 

1 §. Enligt 1 § 1 mom. landskapslag om fredning av skeppsvrak skall ett vrak av ett fartyg 

eller annan farkost som kan.antagas vara minst 100 år gammalt vara fredat. I landskapsla

gen om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål (58/86) finns bestämmelser om 

utförsel av vissa kulturhistoriskt värdefulla föremål. I lagen skyddas det åländska och 

nationella finländska kulturarvet genom en begränsning av utförseln av kulturföremål från 

landskapet. Med kulturföremål avses bland annat 50 år gamla konstverk och konsthantverk 

samt över 50 år gamla föremål av allmänt kulturhistoriskt värde. 

Eftersom ett av syftet med landskapslagen om fredning av skeppsvrak var att förhindra 

plundring av skeppsvrak samtidigt som vraken kan anses utgöra för Åland ovärderliga 

kulturskatter föreslår landskapsstyrelsen att en åldersgräns om 50 år även införs för när ett 

vrak skall anses vara fredat. 

2 §. Vid dykning med dykarutrustning medför dykaren ett luftförråd i en eller flera 

dykflaskor. Dykflaskan utgör en högtrycksbehållare med komprimerad luft. Den kompri

merade luften i dykflaskan består av en blandning av kvävgas (cirka 79 procent) och syrgas 

(cirka 21 procent). Vid mer avancerade dyk på större djup används andra gasblandningar 

så som heliox och nitrox. Landskapsstyrelsen föreslår att en justering av paragrafen görs 

så att även dykning med utrustning som omfattar behållare för dykarens försörjning med 

aiman gasblandning än luft eller syrgas görs tillståndspliktig. 

Den tekniska utvecklingen inom dykbranschen har sedan tillkomsten av lagen år 197 4 

medfört nya möjligheter för att uppsöka och undersöka vrak. Eftersom även en sådan 



4 Landskaps/ag om ändring av landskaps/agen om fredning av skeppsvrak 

verksamhet kan inverka menligt på fredade vrak samt medföra en ökad risk för phindring 

föreslår landskapsstyrelsen att användandet av annan utrnstning för verksamhet under 

vattnet som innefattar uppsökande eller undersökning av fredat vrak eller andra fredade 

fartygsfynd även blir tillståndspliktig. Med annan utrnstning avses bland annat sidescanner 

sonar, magnetometer, robotkameror och miniubåtar. 
. ·, .· ' ~ 

4 §. Enligt förslaget skall även en fysisk eller juridisk person som bedriver dykverksamhet 

i syfte att ge vinst eller annan ekonomisk nytta kunna beviljas i 2 § avsett tillstånd. 

I ett tillstånd som beviljas för en enskild person eller för en grupp av personer 

(grupptillstånd) skall alla som har rätt att dyka namnges i tillståndet. I det kommersiella 

tillståndet kan utöver de personer som namnges i tillståndet och som har rätt att dyka även 

intas en fullmakt som berättigar de namngiva personerna att ta med andra icke namngivna 

personer i sindykverksamhet. Genom förslaget skapas ett särskilt ahpassattillstånd för de 

dykföretag som bland annat bedriver dykutfärder för turister i landskapet. Ett större ansvar 

kommer härvid att åvila de personer som namnges i det kommersiella tillståndet. En 

rapport över dykverksamheten där bland annat de personer som deltagit i verksamheten 

anges skall dock alltid i efterhand inlämnas till landskapsstyrelsen enligt 9 § av ansvarig 

ledare. 

5 §. Landskapsstyrelsen anser att kunskapen om landskapslagen om fredning av skepp

svrak samt övrig lagstiftning om skeppsfynd skall finnas hos sökanden oavsett om ansökan 

om· tillstånd avser undersökning av fartygsvrak eller inte.· Landskapsstyrelsen föreslår 

därför enrändring av paragrafens 1 mom. 

. . , .. ,Enligt-2 mom. föreslås den eller de personer som är ansvariga för en grupps dykning 

skall ·ha åländsk hembygdsrätt. Eftersom syftet med lagen är att öka skyddet för fredade 

skeppsvrak föreslås att i tillståndet godkänd ansvarig ledare som har hembygdsrätt 

dessutom alltid skall närvara vid den verksamhet som utövas med stöd av grupptillstånd 

eller kommersiella tillstånd. På ett sådant tillstånd kan flera ansvariga dykledare ·finnas 

angivna, så som fallet är enligt gällande tillstånd för exempelvis dykarklubben Nautilus 

r.f.. Någon av dessa ledare som innehar hembygdsrätt skall således alltid enligt förslaget 

vara närvarande vid i tillståndet angiven dykverksamhet. 

Genom kravet på hembygdsrätt hos en ledare som alltid skall vara närvarande vid 

dykverksamheten som utövas med stöd av grupptillstånd eller kommersiella tillstånd 

hoppas landskapsstyrelsen få en bättre kontroll över gästande dykgrupper som främst 

kommer m.~d egna båtar. Genom att en lokal dykledare vanligtvis har bättre lokal känne

dom om vra.ken och dess beskaffenhet samt platserna för dykverksamheten kan vraken 

genom: förslaget på ett bättre sätt skyddas mot vrakplundring och annan förstörelse. 

Bestämmelsen i 3 mom. möjliggör och förutsätter en in casu bedömning då dyktills

tånd beviljas. Vid godkännande av dykledare som saknar hembygdsrätt har landskapssty

relsen för avsikt att särskilt fästa uppmärksamhet vid sökandes anknytning till landskåpet 
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samt sökandes lokala kännedom om vraken och dess beskaffenhet samt platserna för 

dykverksamheten. 

I våra nordiska grannländer rekommenderar sportdykarförbunden numera 15 år som 

den ålder då man tidigast bör påbörja en kurs i sportdykning. Anledningen till att gränsen 

är satt vid 15 år är att personen i fråga anses ha uppnått tillräcklig mognadsgrad samtidigt 

som personen är tillräckligt medicinskt utvecklad för sportdykning. Eftersom åldersgränsen 

vid lagens tillkomst stödde sig sportdykarförbundens rekommendation föreslås en justering 

av 2 mom. så att åldersgränsen sänks från 16 till 15 år. 

7 §. Paragrafens 2 mom. upphävs och motsvarande bestämmelse intas i 5 § 2 mom. 

8 §. Eftersom lagstiftningsbehörigheten i fråga om fornminnen Gfr 18 § 11 punkten) 

genom 1991-års självstyrelselag helt överförts till landskapet föreslås att 1 mom. andra 

meningen stryks. 

9 §.Ändringarna i paragrafen är av teknisk natur. 

10 §. Eftersom förordningen innefattande vissa bestämmelser om strandning och skepps

fynd upphävts och motsvarande bestämmelser numera ingår i hittegodslagen föreslås en 

hänvisning till hittegodslagen. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



6 Landskaps/ag om ändring av lahdskapslagen om fredning av skeppsvrak 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om 

fredning av skeppsvrak 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 7 § 2 mom. landskapslagen den 30 juli 1974 om fredning av skeppsvrak 

(65174) samt 

ändras 1 § 1 mom., 2, 4 och 5 §§samt 8-10 §§som följer: 

l § 
I havet eller i vattendrag anträffat vrak av fartyg eller annan farkost är fredat om minst 

50 år kan antas ha gått sedan fartyget eller farkosten blev vrak. Fredningen gäller även del 

av sådant vrak. 

2§ 

Dykning med användande av dykarutrustning eller annan därmed jämförbar utrust

ning, som omfattar behållare för dykarens försörjning med luft eller annan gasblandning, 

samt användande av annan utrustning för verksamhet under vattnet som innefattar 

uppsökande eller undersökning av fredat vrak eller andra fredade fartygsfynd får i landska

pet Åland ske endast med landskapsstyrelsens tillstånd och med iakttagande av bestämmel

serna i denna lag eller i stöd av densamma utfärdade föreskrifter. 

4§ 

I 2 § avsett tillstånd kan under i denna lag föreskrivna förutsättningar beviljas 

1) enskild person, 

2) grupp av personer (grupptillstånd) eller 

3) fysisk eller juridisk person som bedriver dykverksamhet i syfte att ge vinst eller 

annan ekonomisk nytta (kommersiellt tillstånd). 

5 § 

Av enskild person som kan erhålla tillstånd fordras att han uppnått myndig ålder, att 

han har tillräcklig förtrogenhet med dykning och att han har kännedom om landskapslagen 

om fornminnen och övrig lagstiftning om skeppsfynd. 

Förutsättning för beviljande av grupptillstånd eller kommersiellt tillstånd som avser 

dykning med grupp av personer är att den eller de personer, som i ansökan uppges vara 

ansvariga för gruppens dykningsverksarnhet i landskapet, dels uppfyller i 1 mom. nämnda 

fordringar dels har åländsk hembygdsrätt samt att i ansökan nämnda medlemmar fyllt 15 

år. En av landskapsstyrelsen godkänd ansvarig ledare skall vara närvarande vid i grupptills

tåndet eller det kommersiella tillståndet avsedd verksamhet. Den eller de för tillståndet 
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ansvariga ledarna skall anges i tillståndet. 

Person som i ansökan enligt 2 mom. uppges vara ansvarig för gruppens dykningsverk

samhet men som saknar hembygdsrätt kan av landskapsstyrelsen, då skäl föreligger och 

efter prövning i varje enskilt fall, godkännas som ansvarig dykledare. 

8 § 

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

Beviljat tillstånd kan återkallas, ifall tillståndshavaren inte uppfyller i denna lag 

föreskrivna fordringar eller åsamkar vatten- eller markägare skada eller men eller bryter 

mot bestämmelserna i denna lag eller annan lagstiftning. Återkallandet kan begränsas till 

enskild person av i 4 § avsett grupptillstånd. 

9§ 

Tillståndshavare skall, efter det tillståndets giltighetstid utgått eller, ifall tillståndet 

gäller längre tid än ett år, årligen över sin dykningsverksamhet avge en särskild rapport till 

landskapsstyrelsen som uppgjorts enligt ett av landskapsstyrelsen fastställt formulär. I fråga 

om grupptillstånd och kommersiellt tillstånd skall rapporten avges av ansvarig ledare. 

10 § 

Påträffas okänt vrak av fartyg eller annan farkost och minst femtio år kan antas ha gått 

sedan fartyget eller farkosten blev vrak eller påträffas del av sådant vrak eller föremål, som 

sannolikt har samma ålder eller uppenbart härstammar från sådant vrak, får dylikt fartygs

fynd inte rubbas. Om fyndet skall utan dröjsmål anmälas till landskapsstyrelsens museiby

rå. 

Angående anmälan om övriga skeppsfynd gäller vad därom är särskilt föreskrivet i 

hittegodslagen (FFS 778/1988). 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 23 oktober 1997 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Harriet Lindeman 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om 

fredning av skeppsvrak 

I enlighet med lagtingets beslut 

upphävs 7 § 2 mom. landskapslagen den 30 juli 1974 om fredning av skeppsvrak 

(65/74) samt 

ändras 1 § 1mom.,2, 4 och 5 §§samt 8-10 §§som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 
I havet eller i vattendrag anträffat vrak 

av fartyg eller annan farkost, som kan 

antagas vara minst 100 år gammalt är 

fredat. Fredningen gäller även del av så

dant vrak. 

2§ 

Dykning med användande av dykar

och grodmansutrustning eller annan där

med jämförbar utrustning, som omfattar 

behållare för dykarens försörjning med 

syrgas eller luft, får i landskapet Åland 

ske endast med landskapsstyrelsens till
stånd och med iakttagande av stadgande

na i denna lag eller i stöd av densamma 

utfärdade föreskrifter. 

4§ 

I 2 § avsett tillstånd kan under i denna 

lag stadgade förutsättningar meddelas 

enskild person eller grupp av personer 

Föreslagen lydelse 

1 § 

I havet eller i vattendrag anträffat vrak 

av fartyg eller annan farkost är fredat 

om minst 50 år kan antas ha gått sedan 

fartyget eller farkosten blev vrak. 

Fredningen gäller även del av sådant 

vrak. 

2§ 

Dykning med användande av dykaru

trustning eller annan därmed jämförbar 

utrustning, som omfattar behållare för 

dykarens försörjning med luft eller an

nan gasblandning, samt användande 

av annan utrustning för verksamhet 

under vattnet som innefattar upp

sökande eller undersökning av fredat 

vrak eller andra fredade fartygsfynd 

får i landskapet Åland ske endast med 

landskapsstyrelsens tillstånd och med 

iakttagande av bestämmelserna i denna 

lag eller i stöd av densamma utfärdade 

föreskrifter. 

4§ 
I 2 § avsett tillstånd kan under i denna 

lag föreskrivna förutsättningar beviljas 

1) enskild person, 
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Gällande lydelse roreslagen lydelse 

(grupptillstånd). Grupptillstånd kan gälla 2) grupp av personer (grupptills-

i ansökan nämnda personer, vilka är med- tånd) eller 

lemmar i registrerad förening, vars verk- 3) fysisk eller juridisk person som 

samhet omfattar sportdykning. bedriver dykverksamhet i syfte att ge 

vinst eller annan ekonomisk nytta 

(kommersiellt tillstånd). 

5 § 

Av enskild person som kan erhålla 

tillstånd fordras att han uppnått myndig 

ålder och äger tillräcklig förtrogenhet 

med dykning, samt, om ansökan avser 

undersökning av fartygsvrak, att han 

· äger kännedom om landskapslagen om 

fornminnen och övrig lagstiftning röran

de skeppsfynd. 

Förutsättning för beviljande av grupp

tillstånd är att den person, som i ansökan 

uppges vara ansvarig för gruppens dyk

ningsverksamhet i landskapet, uppfyller i 

1 mom. nämnda fordringar samt att i an

sökan nämnda medlemmar fyllt 16 år. 

5 § 

Av enskild person som kan erhålla 

tillstånd fordras att han uppnått myndig 

ålder, att han har tillräcklig förtrogenhet 

med dykning och att han har kännedom 

om landskapslagen om fornminnen och 

övrig lagstiftning om skeppsfynd. 

Förutsättning för beviljande av grupp

tillstånd eller kommersiellt tillstånd 

som avser dykning med grupp av per

soner är att den eller de personer, som i 

ansökan uppges vara ansvariga för grup

pens dykningsverksamhet i landskapet, 

dels uppfyller i 1 mom. nämnda fordring

ar dels har åländsk hembygdsrätt samt 

att i ansökan nämnda medlemmar fyllt 15 

år. En av landskapsstyrelsen godkänd 

ansvarig ledare skall vara närvarande 

vid i grupptillståndet eller det kom

mersiella tillståndet avsedd 

verksamhet. Den eller de för tillståndet 

ansvariga ledarna skall anges i tillstån

det. 
Person som i ansökan enligt 2 mom. 

uppges vara ansvarig för gruppens 

dykningsverksamhet men som saknar 

hembygdsrätt kan av landskapsstyrel

sen, då skäl föreligger och efter pröv

ning i varje enskilt fall, godkännas som 

ansvarig dykledare. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

7§ 7§ 

I grupptillstånd skall dessutom före

skrivas att av landskapsstyrelsen godkänd 

ansvarig ledare bör vara närvarande vid i 

tillståndet avsedd verksamhet som utövas 

av gruppens medlemmar. 

8 § 

Tillstånd beviljas för viss tid, dock för 

högst tre år i sänder. Om beviljande av 

tillstånd för undersökning av fartygs

vrak skall meddelas till museiverket. 

Beviljat tillstånd kan återkallas, ifall 

tillståndshavaren icke uppfyller i denna 

lag stadgade fordringar eller åsamkar 

vatten- eller markägare skada eller men 

eller bryter mot stadgandena i denna lag 

eller annan lagstiftning. Aterkallandet 

kan begränsas till enskild medlem av i 4 

§avsedd grupp. 

9§ 

Tillståndshavare skall, efter det tills

tåndets giltighetstid utgått eller, ifall till

ståndet gäller längre tid än ett år, årligen 

över sin dykningsverksamhet avge en 

särskild rapport till landskapsstyrelsen 

som uppgjorts enligt ett av landskapssty

relsen fastställt formulär. För grupp skall 

rapporten avges av ansvarig ledare. 

(upphävs) 

8 § 

Tillstånd beviljas för viss tid, dock för 

högst tre år i sänder. 

Beviljat tillstånd kan återkallas, ifall 

tillståndshavaren inte uppfyller i denna 

lag föreskrivna fordringar eller åsamkar 

vatten- eller markägare skada eller men 

eller bryter mot bestämmelserna i denna 

lag eller annan lagstiftning. Aterkallandet 

kan begränsas till enskild person av i 4 § 

avsett grupptillstånd. 

9§ 

Tillståndshavare skall, efter det tills

tåndets giltighetstid utgått eller, ifall till

ståndet gäller längre tid än ett år, årligen 

över sin dykningsverksarnhet avge en 

särskild rapport till landskapsstyrelsen 

som uppgjorts enligt ett av landskapssty

relsen fastställt formulär. I fråga om 

grupptillstånd och kommersiellt till

stånd skall rapporten avges av ansvarig 

ledare. 



IV 

Gällande lydelse 

10 § 

Påträffas okänt vrak av fartyg eller 

annan farkost, som kan antagas vara 

minst 100 år gammalt, eller del av sådant 

vrak eller föremål, som sannolikt har 

samma ålder eller uppenbart härstammar 

från sådant vrak, får dylikt fartygsfynd 

icke rubbas. Om fyndet skall utan dröjs

mål anmälas till landskapsstyrelsens mu

seibyrå. 

Angående anmälan om övriga skepps

fynd gäller vad därom är särskilt stadgat 

i rikets förordning innefattande vissa be

stämmelser om strandning och skepps

fynd (FFS 173/39). 
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Föreslagen lydelse 

10 § 

Påträffas okänt vrak av fartyg eller 

annan farkost och minst 50 år kan antas 

ha gått sedan fartyget eller farkosten 

blev vrak eller påträffas del av sådant 

vrak eller föremål, som sannolikt har 

samma ålder eller uppenbart härstammar 

från sådant vrak, får dylikt fartygsfynd 

inte rubbas. Om fyndet skall utan dröjs

mål anmälas till landskapsstyrelsens mu

seibyrå. 

Angående anmälan om övriga skepps

fynd gäller vad därom är särskilt föreskri

vet i hittegodslagen (FFS 778/1988). 

Denna lag träder i kraft den 


