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Inledning

Inom svenskt territorialvatten har under århundradenas lopp skett 
mängder av fartygsförlisningar. Antalet registrerade förlisningar upp
går till ca 10 000 stycken. Det verkliga antalet är avsevärt större. Varje 
år tillkommer nya anmälningar om fynd av äldre vrak. Före år 1967 
fanns inga lagbestämmelser om skydd för kulturhistoriskt värdefulla 
skeppsvrak. Särskilt påtagligt blev behovet av ett lagskydd genom den 
kraftigt ökade efterfrågan på svartek under 1950-talet. Det kommers
iella utnyttjandet av svartek och andra äldre sjöfynd kom att bli ett 
uppenbart hot mot en ny och relativt okänd kategori kulturföremål av 
högt nationellt och internationellt vetenskapligt värde. Den samtidiga 
populariseringen av dyksporten medförde också ett växande intresse 
för att bärga äldre sjöfynd. Amatördykarnas verksamhet fick även till 
följd att en mängd tidigare okända vrakfynd uppdagades. Bärgningen 
av regalskeppet Vasa år 1961 medförde att även allmänhetens intresse 
för denna kategori kulturföremål väsentligt ökade.

Riksantikvarieämbetet hade år 1959 gjort en framställning till rege
ringen med önskemål om ny lagstiftning för att skydda dessa värden. 
Vid ungefär samma tidpunkt antog man lagar med detta syfte i Norge, 
Finland och Danmark.

Regeringen lät justitiedepartementet utreda behovet av bestämmel
ser till skydd för vraken. Ett förslag presenterades 1965 i form av en 
promemoria (Ju 1965:13). Enligt förslaget ansågs det lämpligt att reg
lera skyddet i en särskild lag, som till stor del vilade på bestämmelser
na i lagen om sjöfynd (SFS 1918:163).

I regeringens proposition (1967:19) kom emellertid en annan lös
ning att föreslås som innebar att bestämmelserna infördes under rubri
ken ”Om skeppsvrak” som 9 a-b §§ i Fornminneslagen (FML). Häri
genom kunde man bl.a. undvika en uppdelning av fornminneslagstift- 
ningen på två olika lagar. Riksantikvarieämbetet förordade vid detta 
tillfälle bl.a. att skeppsvraken infördes bland exemplen på fornläm- 
ningar i 2 § FML.

Utöver bestämmelserna i 9a-b §§ var det endast vissa bestämt angiv
na regler i FML som var tillämpliga på skeppsvraken. Bakgrunden till 
denna lagtekniska metodik var bl.a. att skeppsvraken betraktades som 
en så speciell fyndkategori, att de inte i alla avseenden kunde jämstäl
las med fasta fornlämningar i övrigt. Lagrådet anförde t.ex. i sitt 
yttrande (prop.1967:19 s.34):
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”Även om reglerna för fasta fornlämningar i princip skall tilläm
pas så måste vid skyddsbestämmelsernas utformning beaktas att 
dessa fynd utgör lösa, flyttbara föremål.”

Tillvaratagandet av skeppsvrak i vatten sker vanligen under helt andra 
former än vad som är fallet vid undersökning av fasta fornlämningar 
på land. Det är i normalfallen fråga om marinarkeologisk undersök
ning och bärgning. Detta medförde att särskilda bestämmelser om 
undersökning och åtgärder för vård och skydd av skeppsvrak angavs i 
9a § andra och tredje styckena.

Till skillnad från reglerna om fynd i fasta fornlämningar ansågs det 
möjligt att ett skeppsvrak samt de föremål som har samband med detta 
kan ha en enskild ägare. Bestämmelserna i 9a § fjärde stycket och i 
9b § utformades därför med beaktande aV detta.

När den statliga kulturminnesvårdens omorganiserades 1976 med 
bl.a. överföring av beslutsrätten i FML till länsstyrelserna undantogs 
bl.a. bestämmelserna om skeppsvrak. Antalet handlagda ärenden av 
denna kategori var fortfarande relativt begränsat, varför man inte 
ansåg tidpunkten lämplig för en decentralisering. I lagen (1988:950) 
om kulturminnen m.m. (KML) likställs skeppsvraken med övriga 
fornlämningar och besluten fattas av länsstyrelsen. Erfarenheterna har 
visat att det inte föreligger några väsentliga skillnader i handläggning
en eller bedömningen av skeppsvraken i förhållande till andra forn
lämningar. Genom denna konstruktion har också skyddet för skepps
vraken i visst hänseende förstärkts. Betydelsefullt är att ett fornläm- 
ningsområde nu hör till varje skeppsvrak och att man kan utfärda 
ordningsföreskrifter till extra skydd för ett vrak.
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Kulturminneslagens bestämmelser 
om skeppsvrak

Ett skeppsvrak är enligt 2 kap 1 § KML fast fornlämning om minst 
etthundra år kan antas ha förflutit sedan skeppet blivit vrak.

1 § Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna lag.
Fasta fornlämningar är följande lämningar efter människors 

verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre 
tiders bruk och som är varaktigt övergivna
/........./
8. skeppsvrak, om minst etthundra år kan antas ha gått sedan 
skeppet blev vrak.

Skeppsvrak är en sammanfattande beteckning för lämningar efter alla 
slags farkoster, större som mindre. Ett skeppsvrak kan vara mer eller 
mindre väl bevarat. Vid förlisningen kan vraket och delar därav ha 
spritts över en större yta på bottnen eller till och med uppdelats i 
koncentrationer på flera vrakplatser. Ett vrakfynd betraktas som ett 
skeppsvrak i KML:s mening om delarna är flera och sammanhängande 
eller påträffas under sådana omständigheter att de kan antas härröra 
från ett och samma vrak.

Av hävd hänförs skeppsfynd som ingår i gravanläggningar till kate
gorin gravar enligt 2 kap 1 § första stycket KML.

För vraken gäller förutom de allmänna kriterierna, även tidsangivel
sen att förlisningen skall kunna antas ha skett för minst 100 år sedan. 
Denna begränsning av KML:s tillämpning avseende skeppsvrak torde 
ha sin grund i de särskilda förutsättningar som gäller för bärgning av 
vrak och last efter förlista fartyg. I olika sammanhang har emellertid 
påtalats att även vrak som inte omfattas av hundraårsregeln kan ha 
stort kulturhistoriskt värde. Många fartyg kan ju t.ex. haft betydande 
ålder vid förlisningen. Rapporter om skadegörelse och plundring av 
sådana vrak har inte kunnat beivras med stöd av KML. Denna fråga 
har också belysts i propositionen om kulturmiljövård (1987/88:104 s 
35). Föredragande statsråd föreslog dock inte någon ändring utan 
hänsköt frågan till vidare utredning av RAÄ.

Om hundraårsgränsen tas bort skulle endast KML:s allmänna krite
rier få avgöra vilka vrak som skall omfattas av lagen. Detta skulle 
främst innebära en möjlighet att ge skydd åt vissa yngre vrak av kultur-
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Skulpturer i amiralens kajuta på regalskeppet Kronans övre batteridäck. Vraket har ett centralt 
fyndområde som är ungefär 40 x60 m stort. När skeppet kantrade och exploderade sprängdes emel
lertid stora stycken av skeppet loss och man kan förvänta sig att skeppstimmer och lösa föremål är 
spridda över ett betydligt större område som utgör Kronans fornlämningsområde.
Foto C Östman!Kalmar läns museum.

historiskt värde men även att vissa nu skyddade vrak utan sådant värde 
skulle kunna avföras som fasta fornlämningar. RAÄ avser att åter
komma i denna fråga.

2 § Till en fast fornlämning hör ett så stort område på marken 
eller på sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och 
ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och bety
delse. Detta område benämns fornlämningsområde.

När fråga uppkommer om fastställelse av gränserna för ett 
fornlämningsområde, prövas frågan av länsstyrelsen.

Då ett ärende om fastställelse av gränser tas upp av någon 
annan än ägaren av området, skall denne underrättas om ärendet 
och ges tillfälle att yttra sig i saken. Underrättelsen skall ske 
genom delgivning.

Möjligheterna att avgränsa ett fornlämningsområde för ett skeppsvrak 
innebär en betydelsefull nyhet. Bl.a. sandsugning på botten, muddring
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av rännor m m kan påverka bottenförhållandena på avsevärt avstånd 
från själva ingreppet. Det har därför visat sig föreligga ett behov av att 
kunna avgränsa ett skyddsområde även för vraken. Fornlämningsom- 
rådet kring ett skeppsvrak behöver emellertid i normalfallet endast 
utgå från skyddsaspekten (prop. 1978/88:104 s.73):

” I lagens föreskrift om fornlämningsområdets storlek ligger inte 
enbart att området skall dimensioneras efter vad som behövs för 
fornlämningen omedelbara skydd. När det talas om tillräckligt 
utrymme ligger däri också ett krav på att fornlämningen skall 
bevaras i en lämplig miljö. Denna senare aspekt på fornläm
ningsområdets storlek får dock i praktiken föga betydelse när det 
gäller skeppsvrak. Kring sådana torde fornlämningsområdet få 
bestämmas enbart med hänsyn till att få ett så stort område på 
botten som behövs för vrakets och tillhörande föremåls skydd.”

Avgränsningen bestäms därför främst genom vrakets fysiska utbred
ning på bottnen, på spridningen av de lösa föremål som hör till vraket 
samt på bottnens fysiska struktur.

Ett vrakområdes storlek beror bl.a. på de omständigheter, vilka 
verkat till att delar av vraket spritts över ett visst område. De viktigas
te orsakerna till spridningsbilden är t.ex.:

• förloppet vid förlisningstillfället
• nedbrytningen genom vattnets påverkan (kemiskt eller biologiskt)
• rörelser eller förändringar i bottnen kring vraket. Det kan vara 

vattenströmmar, vågrörelser eller bottenerosion.

Ett vraks fornlämningsområde mäts in i förhållande till fasta mätpunk
ter eller på särskild plan. Gränsbestämda fornlämningsområden enligt 
2 § skall finnas inlagda på länsstyrelsens/fastighetsregistermyndighe
tens s.k. bestämmelsekarta. Den är en speciell version av ekonomiska 
kartan, där alla bestämmelser rörande mark och vatten finns registre
rade.

Ett fornlämningsområde i vatten kan märkas ut med sänkbojar eller 
på annat lämpligt sätt. RAÄ kommer även att hos sjöfartsverket begä
ra att få dessa områden inlagda på sjökorten.

Skydd, vård och undersökning
6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, 
ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering 
eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.

I denna paragraf regleras vilka åtgärder eller ingrepp som kräver till
stånd om de berör en fornlämning eller ett fornlämningsområde. Med
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tillämpning på skeppsvraken kan det gälla sådana åtgärder som t.ex. 
slamsugning, takter, muddring, utfyllnader, nedläggning av kabel eller 
annan verksamhet som kan medföra risk för att vraket eller föremål 
som hör till detta ändrar läge eller skadas.

Ett aktuellt ärende gäller vraket efter skeppet Nya Svärdet som 
förliste under sjöstrid 1658 i hamninloppet till Landskrona. I samband 
med fördjupning och upprepade underhållsmuddringar av inseglings- 
rännan har vraket påverkats så att det hotar att brytas ned och förstö
ras. RAÄ har bedömt att fortsatt nedbrytning måste förhindras. Detta 
kan antingen ske genom att tekniska åtgärder vidtas för att vraket skall 
kunna bevaras på platsen, eller genom att vraket flyttas efter en före
gående marinarkeologisk undersökning. Landskrona hamn har i detta 
fall uppmanats att själv visa om vraket kan skyddas på platsen.

7 § Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder 
som behövs för att skydda och vårda en fast fornlämning. Åtgär
derna får avse exempelvis flyttning, iordningställande och in
hägnad av fornlämningen eller röjning. Åtgärden får avse även 
en fornlämning som infogats i ett byggnadsverk.

Länsstyrelsen får uppdra åt annan att vidta åtgärder som avses 
i första stycket under de villkor som länsstyrelsen bestämmer. 
Åtgärd som innebär att fornlämningen rubbas eller förändras får 
dock inte vidtas utan att länsstyrelsens uppdrag uttryckligen gäl
ler en sådan åtgärd.

Innan någon åtgärd vidtas skall den som äger eller har särskild 
rätt till marken eller byggnadsverket underrättas genom delgiv
ning. Detsamma skall gälla i fråga om vattenområde.

Om åtgärderna medför kostnader eller skada för ägaren eller 
någon annan, har han rätt till skälig ersättning av allmänna me
del. Beslut om ersättning fattas av länsstyrelsen och delges den 
som berörs av beslutet.

Behovet av vårdåtgärder för ett skeppsvrak kan uppstå när det skett 
oönskade förändringar vid en vrakplats. Det kan vara förändringar av 
bottenförhållandena förorsakade av exempelvis strandförskjutning el
ler bottenerosion. Utmed Hallands och Skånes kuster är det inte ovan
ligt att äldre skeppsvrak som tidigare legat skyddade under vatten, 
genom bottenförändringar spolats upp på land och då hotas att förstö
ras. I dessa fall kan åtgärder krävas för att flytta ut dem på djupare 
vatten eller för transport till särskilt anordnad vattendepå. Erfarenhe
terna på detta område är inte stora i Sverige, varför kompetens kan 
behöva inhämtas utomlands, t.ex. från Danmark där stora insatser 
gjorts för att rädda hotade vrakfynd genom vattendeposition.
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Andra åtgärder kan vara utläggning av bommar eller länsar för 
skydd mot strömmar eller sjöhävning, flyttning och iordningställande, 
utsättning av markeringsbojar etc. Länsstyrelsen kan efter överens
kommelse låta kustbevakningen eller annan lämplig instans utföra 
sådana åtgärder. Innebär åtgärden att skyddsföremålet rubbas eller 
förändras är det lämpligt att SSHM eller annat museum eller institu
tion med marinarkeologisk kompetens förordnas att medverka vid 
arbetet.

8 § Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får utan hinder av 
6 § undersöka en fast fornlämning, bärga ett skeppsvrak som är 
en fast fornlämning samt undersöka en plats där fornfynd påträf
fats.

Länsstyrelsen får lämna tillstånd till annan att företa en sådan 
undersökning eller bärgning under de villkor som länsstyrelsen 
bestämmer.

Vid undersökningen eller bärgningen gäller bestämmelserna 
om underrättelse och ersättning enligt 7 § tredje och fjärde styck
ena.

Bärgas ett skeppsvrak som är en fast fornlämning, skall det 
tillfalla staten, om det saknar ägare.

Om en undersökning och/eller bärgning skall ske i vetenskapligt eller 
musealt syfte beslutas enligt 2 kap 8 § KML.

Huvuddelen av utförda undersökningar av skeppsvrak har haft ka
raktären av dokumenterande forskningsuppgifter. Endast i några få 
fall har undersökningarna lett till att frågan tagits upp om bärgning av 
vrak. Det har vid tillståndsprövning lagts stort avseende på projektens 
vetenskapliga inriktning och förhållande till mer övergripande fråge
ställningar. Forskningsprojektet ”Ostindiefararen Götheborg” har, 
som exempel, ett brett tvärvetenskapligt program knutet till sig, med 
inriktning att spegla en av sjöfartsstaden Göteborgs viktigaste historis
ka perioder. Andra projekt har haft inriktning på skeppsbyggeri, han- 
delssjöfart, krigsväsende etc. Tillstånd för bärgning av föremål eller 
delar av vrak som saknar vetenskapligt eller musealt motiv bör natur
ligtvis ej komma till stånd.

Tillstånd för annan än länsstyrelsen och RAÄ att undersöka eller 
bärga ett vrak bör endast utfärdas för länsmuseum, sjöfartsmuseum 
eller annan antikvarisk eller vetenskaplig institution med för åtgärden 
lämplig kompetens. RAÄ har i några fall medgivit en enskild dykar
klubb med uttalad marinarkeologisk-kulturhistorisk inriktning att i 
nära samråd med exempelvis SSHM, utföra dokumentation, provtag
ning och bärgning av enstaka föremål vid en vrakplats. Syftet har i 
dessa fall främst varit att bestämma åldern eller att identifiera vraket.
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Den 12 september 1745 förliste Ostindienfararen Götheborg under insegling till Göte
borg. Hon var fullastad med te, porslin, kryddor och siden frän Kina. Under 1700- och 
1800-talet gjordes flera bärgningsförsök och delar av lasten bärgades. Ar 1907 ägde den 
hittills största bärgningen rum och därefter föll fartyget i glömska.
Foto Anders Wästfelt.

Det är länsstyrelsen som beslutar om att uppdra åt annan att utföra 
sådan undersökning/åtgärd.

Bärgning av vrak eller föremål från vrak är förknippat med helt 
andra problem än de som gäller för undersökning av fornlämningar på 
land. Framför allt gäller det kostnaderna för tillvaratagande, konser
vering och magasinering av fynden. Statens resurser för sådana åtgär
der är mycket begränsade. I flera fall har RAÄ ställt som villkor för 
tillståndet att även kostnaden för konservering skall betalas av den 
som ansökt om bärgningen. RAÄ har bl.a. av dessa skäl varit restrik
tivt med tillstånd till bärgning av föremål från vrak.

I bestämmelsen föreskrivs att ägaren till vattenområdet eller den 
som disponerar det, skall underrättas genom delgivning samt att denne 
skall ersättas om åtgärderna medför kostnader eller skada för honom.

Förekommande ekonomiska eller andra krav bör enligt RAÄ regle-

12



Den 9 december 1984 återupptäcktes Ostindienfararen Götheborg och under sommaren 
1986 påbörjades den marinarkeologiska undersökningen.
Foto Magnus Lindgren.

ras i länsstyrelsens beslut om tillstånd till undersökning eller bärgning.
Ett skeppsvrak som är fast fornlämning kan ha en ägare. Last och 

liknande löst gods till vilket ägare finns är inte fornfynd enligt 2 kap 3 § 
KML. Tillstånd till undersökning och bärgning av ett vrak som har en 
ägare förutsätter att samtliga antikvariska, ekonomiska och juridiska 
förhållanden regleras i samband med prövningen enligt KML.

Vid förlisningar under 1600- och 1700-talen fick i allmänhet skep
pets eller lastens ägare skadan reglerad i samband med den påföljande 
sjöförklaringen. Rätten till vraket i sådana fall kan övergå på försäk
ringsbolag eller annan juridisk person. Fråga om äganderätt till 
skeppsvrak som är fast fornlämning har i något enstaka fall aktualise
rats. I samband med undersökningarna av det år 1745 förlista Ostindis
ka kompaniets fartyg Götheborg väcktes frågan om de bärgade före
målen kunde ägas av exempelvis efterlevande till besättningen eller 
andra intressenter.
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En utredning av saken visade att kompaniets olika skeppsfrakter till 
Ostindien vart och ett utgjorde enskilda handelsföretag med egen 
ekonomi. Efter den aktuella förlisningen bärgades vad som då var 
åtkomligt och auktionerades bort för att täcka förlusterna. Ostindiska 
kompaniet, som möjligen skulle kunna vara en av huvudintressenter
na, upplöstes i början av 1800-talet. Någon ägare till vare sig skepp 
eller last har därför inte kunnat återfinnas.

9 § Länsstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter till skydd för 
en fast fornlämning.

Föreskrifterna får även meddelas för område som enligt 2 § 
inte hör till fornlämningen under förutsättning att pågående an
vändning av marken härigenom inte försvåras avsevärt.

Länsstyrelsen får fridlysa en plats där fornfynd påträffats, om 
det kan ske utan att någon väsentlig olägenhet uppstår. Fridlys
ning får ske intill dess platsen har undersökts enligt 8 §.

Föreskrifter eller fridlysning får förenas med vite.
Ett beslut om föreskrifter eller fridlysning skall kungöras på 

lämpligt sätt.

Bestämmelserna i 9 § första stycket är för vrakens vidkommande en 
nyhet och innebär en förstärkning av skyddet.

Föreskrifter skall avse sådana åtgärder som inte redan regleras ge
nom 6 § KML. Det kan gälla dykförbud eller ankringsförbud vid ett 
nyupptäckt vrak som ligger grunt och där det finns risk för plundring 
eller vandalisering. Det kan även avse förbud att lägga nät eller gälla 
mindre inskränkning av en pågående fiskodling eller annan verksam
het som kan inverka skadligt på skeppsvraket.

Fridlysning av en fyndplats till sjöss kan vara tillämplig vid upptäckt 
av ett enskilt fynd, exempelvis en kanon eller annat föremål och där 
man vill förhindra att bärgning sker innan man konstaterat om det är 
fråga om en mer omfattande vrakplats.

Ingrepp i fast fornlämning
10 § Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning 
eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på 
om någon fast fornlämning kan beröras av företaget och i så fall 
snarast samråda med länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbe
te, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen 
berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhål
landet hos länsstyrelsen.
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Under utgrävningarna 1986-1989 har över två miljoner porslinsskärvor bärgats 
från vraket efter Ostindien/uraren Götheborg. Alla skärvor har dokumenterats 
och är en värdefull grund för datering av 1700-talets kinesiska exportporslin. 
Foto Anders Wästfelt.
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Tv 116 med en s.k. Side scan sonar hängande vid stäven. Utrustningen används för 
bottenavsökningar inom områden av marinarkeologiskt intresse.
Foto Bert WestenbergISSHM.

Möjligheterna att förutsäga om en planerad exploatering kommer att 
beröra ett äldre skeppsvrak eller andra marina lämningar är, i jämfö
relse med fasta fornlämningar på land, mycket begränsade. SSHM har 
t.ex. uppgift om säker position för endast ca tio procent av de kända 
förlisningsfallen. Kännedom om ålder, bevaringsförhållanden eller ut
bredning förekommer i ännu mindre grad. Genom markeringen på 
ekonomiska kartan är fornlämningar på land också kända för allmän
heten på ett helt annat sätt än vad skeppsvraken är.

Vid planering av arbetsföretag inom ett vattenområde är det därför 
särskilt angeläget att samråd kommer till stånd i ett tidigt skede. Upp
maningen till samråd, som ju främst syftar till att skapa förutsätt
ningar för att fornlämningar skall kunna bevaras, kan då innebära 
möjligheter att redan i planeringsskedet pröva alternativa lösningar.

Kan det vid en helhetsbedömning ändå inte undvikas att ett vrak 
berörs, ges vid samrådet generella besked om vilka restriktioner 
KML:s bestämmelser för med sig. Det kan exempelvis vara frågan om 
åtgärder till föremålets skydd eller beräkning av kostnader för upp
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mätning, undersökning och borttagande. Eller bedömning av vilken 
tid som kommer att åtgå för olika insatser och vid vilken tidpunkt som 
arbetsföretaget kan få påbörjas. För att erhålla en detaljerad belysning 
av denna fråga måste dock som regel en förundersökning företas.

Skyldighet för företagare att samråda med länsstyrelsen bör anses 
föreligga exempelvis när förekomsten av vrak eller förlisningar är:

• förtecknat i allmänt register eller karta/sjökort
• utpekat som riskområde i kulturmiljöprogram
• allmänt känt, t.ex. genom att muntlig eller skriftlig tradition är 

knuten till fyndet (prop. 1987/88:104 s 78).

Om ett tidigare inte känt skeppsvrak påträffas under muddring eller 
annat arbete har vraket samma omedelbara skydd som fornlämningar 
på land. Arbetet måste då omedelbart avbrytas till den del som berör 
själva vraket och anmälan ske hos länsstyrelsen.

11 § Om det behövs en särskild utredning för att ta reda på om en 
fast fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag som innebär 
att ett större markområde tas i anspråk, skall kostnaden för 
utredningen betalas av företagaren. Som sådan exploatering 
räknas t.ex. anläggande av allmän väg, större enskild väg, järn
väg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större vattenföre
tag och mer omfattande byggande för bostads-, industri- eller 
handelsändamål.

Beslut om särskild utredning fattas av länsstyrelsen.

Inventeringen för den ekonomiska kartan omfattar inte lämningar i 
vatten och SSHM:s registrering av skeppsvrak kan av naturliga skäl 
inte ha samma omfattning och detaljeringsgrad som när det gäller 
fornlämningar på land.

Inför exploateringar i vattenområden är det därför särskilt angelä
get att företa systematiska utredningar för att ta reda på om eventuella 
skeppsvrak kan beröras av arbetsföretaget. Dessa kan ta sin utgångs
punkt i förlisningsuppgifter eller andra indikationer som framkommer 
genom exempelvis arkivforskning, intervjuundersökningar med lokal
befolkningen eller andra som genom sitt arbete kan tänkas ha kunska
per om vrakfynd. Inom områden som bedöms särskilt intressanta kan 
museerna genomföra marinarkeologisk bottenavsökning m.m. Ett 
vattenområde kan också avsökas med hjälp av elektronisk utrustning, 
exempelvis med s.k. ”Side scan sonar” eller ”Sub bottom profiler”. 
Mätningarna utförs från båt och registrerar föremål både på bottnen 
och nere i bottensedimenten. Därefter görs kontroller av de indikatio
ner på föremål som avsökningen givit. Det kan ske genom dykning 
eller med undervattenskamera. Särskild utredning inom ett vattenom-
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Den dansk-lübska flottans undergång utanför Visby 1566. 
Tuschteckning Jacob Hägg.

råde bör naturligtvis klarlägga hela den marina fornlämningssituatio- 
nen, dvs även omfatta förekomsten av spärranordningar, bryggkon
struktioner, boplatser m.m.

Utredningar har tidigare genomförts efter överenskommelse, t.ex. 
vid de planerade utbyggnaderna av hamnarna i Landskrona och Visby 
samt inför etableringen av Stålverk 80 i Luleå.

Det kan anses ligga i företagarens eget intresse att som ett led i sin 
exploateringsutredning, låta utföra en marinarkeologisk utredning för 
att erhålla erforderligt kunskapsunderlag för sin planering. Ett ytterli
gare motiv för exploatören att låta utföra en utredning är att denne då 
kan få en eventuell undersökning utförd när det passar honom och 
utan onödig tidspillan. För ett arbetsföretag kan det också vara bety
delsefullt att försäkra sig om att inte behöva stoppa pågående arbete 
på grund av plötsligt påträffade fornlämningar.

RAÄ anser att det kan vara påkallat med en särskild utredning om 
arbetsföretaget innebär t.ex. anläggandet av en hamn eller marina, 
anordnandet av större fiskodling, marina takter eller dumpning, utfyll-
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Inför utbyggnaden av Visby hamn utfördes en marinarkeologisk utredning på den plats 
där den dansk-lübska flottan gick under 1566. I sanden ligger mynt och andra föremål. 
Foto Bert Westenberg/SSHM.

19



nader i ett vattenområde för en industri, muddring för en farled eller 
annan verksamhet, som tar i anspråk ett större vattenområde.

Utredning som gäller arbetsföretag av mindre omfattning kan efter 
särskild ansökan betalas av staten.

12 § Den som vill rubba, ändra eller ta bort fast fornlämning skall 
ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornläm- 
ningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt för
hållande till fornlämningens betydelse.

Såvitt gäller ägaren av skeppsvrak eller fornfynd som hör till 
skeppsvrak får tillstånd lämnas, om inte särskilda skäl talar emot 
det.

Om någon annan än ägaren av marken eller vattenområdet 
eller ägaren av skeppsvraket ansöker om tillstånd, skall ansök
ningen avslås om ägaren motsätter sig åtgärden och det inte finns 
några synnerliga skäl att bifalla ansökningen.

Arbetsföretag som kan beröra vrak är bl.a. brobyggnad, muddring i 
farled, hamnutbyggnad, marina takter av olika slag, dumpning av 
avfall eller skrot. Ett arbetsföretag kan även beröra ett båtfynd på 
land, exempelvis i områden där gammal sjöbotten på grund av land
höjning eller utfyllnad blivit landfast.

Ägaren till ett skeppsvrak eller föremål som hör till vraket får ges 
tillstånd till undersökning och bärgning även av andra skäl än att 
lämningen utgör hinder eller olägenhet. Denna regel innebär en särbe
handling i förhållande till övriga fasta fornlämningar. Detta återgår på 
omständigheten att skeppsvraken ofta utgör en gång förlorat gods, till 
vilket det eventuellt fortfarande skulle kunna finnas en ägare. Hittills 
har emellertid frågan om äganderätt till ett vrak som förlist för mer än 
hundra år sedan inte prövats, varför konsekvenserna inte säkert kan 
förutsägas.

I förarbetena anges inte vilka särskilda skäl som kan åberopas för att 
vägra en ägare att bärga ett vrak. RAÄ anser att ett sådant särskilt skäl 
skulle kunna vara att vraket har högt kulturhistoriskt värde och att 
resurser för erforderlig marinarkeologisk undersökning och dokumen
tation av vrak och föremål samt konservering inte kan tillgodoses.

Ett synnerligt skäl att mot en vrakägares bestridande bärga ett vrak 
kan vara nödvändigheten av att förbättra säkerheten i en hamn eller 
farled.

13 § Som villkor för tillstånd enligt 12 § får länsstyrelsen ställa 
upp skäliga krav på särskild undersökning för att dokumentera 
fornlämningen eller särskilda åtgärder för att bevara den. I beslu
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tet om tillstånd skall såvitt möjligt anges den kostnad som åtgär
derna beräknas medföra.

Innan länsstyrelsen prövar en ansökan enligt 12 §, får den 
besluta om en arkeologisk förundersökning av fornlämningen, 
om det behövs för att få ett tillfredsställande underlag för pröv
ningen eller för att bedöma behovet av att ställa krav på särskild 
undersökning.

Ett tillstånd enligt 12 § förbinds i normalfallet med villkor som anting
en innebär att exploateringen måste föregås av en vetenskaplig under
sökning samt om så erfordras bärgning eller att särskilda åtgärder skall 
vidtas för att bevara vraket.

Marinarkeologiska undersökningar är som regel mycket kostsam
ma. Ambitionsnivå och omfattning av undersökning av vrak kan varie
ra beroende på en mängd faktorer, såväl kulturhistoriska som rent 
fysiska. Ett vrak efter en 1200-talskogg och ett fynd av en stockbåt kan 
bägge vara av stort vetenskapligt värde och motivera en hög ambi
tionsnivå vid en undersökning, medan omfattningen, dvs kostnaden 
för respektive undersökning kan skilja högst betydligt. För en stockbåt 
kan dokumentationen i vissa fall inskränka sig till uppmätning och 
fotografering samt insamling av materialprover och C14-prover för 
analys. Konserveringsinsatsen blir också begränsad om återdepone- 
ring kan tillämpas. Undersökning och bärgning av en medeltida kogg 
kan å andra sidan innebära kostnader på flera miljoner kronor.

Situationen är oftast den att kunskapen om vrakens tillstånd och 
utbredning inte är tillräcklig för att avgöra en slutundersöknings ambi
tionsnivå och omfattning. En förundersökning torde därför för vra
kens vidkommande bli regel för att få ett tillfredsställande underlag för 
tillståndsprövningen.

En förundersökning av en känd vrakplats skall leda fram till ett 
ställningstagande om:
• tillstånd till borttagande kan ges
• eventuella åtgärder för bevarande på plats
• ytterligare undersökning krävs
• ambitionsnivå/kostnad
Företaget får genom förundersökningen ett underlag för att bedöma 
arbetsföretagets lönsamhet.

Erfarenheterna när det gäller exploateringsärenden avseende vrak
lämningar är som tidigare framhållits inte stor. RAÄ bedömer det som 
en påtaglig svårighet att rätt bestämma kostnaden för en marinarkeo- 
logisk undersökning. Länsstyrelsen bör därför, med anledning av ris
ken för ersättningskrav på staten, som regel samråda med RAÄ i detta 
hänseende (1 §, förordningen om kulturminnen m.m.).

21



14 § Den som utför ett arbetsföretag som berör fast fornlämning 
svarar för kostnaden för åtgärder enligt 13 §.

Företagaren svarar dock inte för kostnad som
1. hänför sig till en fornlämning som inte förut varit känd,
2. väsentligt överstiger vad länsstyrelsen angett i beslut om 

tillstånd enligt 13 § första stycket,
3. hänför sig till arkeologisk förundersökning enligt 13 § andra 

stycket, om länsstyrelsen inte lämnar tillstånd till ingrepp i forn- 
lämningen enligt 12 § andra stycket, eller

4. hänför sig till arkeologisk förundersökning eller särskild 
undersökning enligt 13 §, om det visar sig att någon fornlämning 
inte berörs av arbetsföretaget.

Beslut enligt denna paragraf fattas av länsstyrelsen och delges 
företagaren.

I KML anges ett generellt betalningsansvar för företagare i fråga om 
sådana kostnader som följer med de villkor som länsstyrelsen medde
lar i ett tillståndsbeslut enligt 2 kap 13 § KML. Kostnadsbefrielse kan 
medges endast vid de i bestämmelsen angivna tillfällena. Efter särskild 
ansökan hos RAÄ kan bidrag erhållas för hela eller del av undersök- 
ningskostnaden. Enligt förordningen (1988:1189) får bidrag ges om 
arbetsföretaget föranletts av myndighetsbeslut m.m. eller om det är av 
begränsad omfattning. Som tidigare nämnts är inventeringslaget för 
skeppsvraken inte detsamma som för fasta fornlämningar på land. 
Den osäkerhet som härvid råder vid exploateringsärenden i vatten, 
kan därför i större omfattning än annars innebära att handläggningen 
inleds med en särskild utredning enligt 11 §. Därigenom minskas ris
ken för att ett tidigare inte känt vrak påträffas under pågående arbete.

Fyndfördelning
17 § Riksantikvarieämbetet får genom fyndfördelning överlåta 
statens rätt till fornfynd på museum som åtar sig att vårda det i 
framtiden på ett tillfredsställande sätt.

Fyndfördelning sker efter särskild ansökan hos RAÄ.
SSHM har samlingar som speglar museets centrala ansvar för 

svenskt sjöförsvar, skeppsbyggeri och svensk sjöfart. Landets övriga 
museer med inriktning på marin- eller sjöfartshistoria har i första hand 
regionala ansvarsområden.
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Identifiering

Ett skeppsvraks ålder kan avgöras från ett antal olika utgångspunkter. 
Skeppsbyggande, som har lång tradition i Sverige, var fram till år 1900 
i huvudsak ett trähantverk. Sannolikheten är således alltid stor att ett 
nyfunnet vrak av trä skall omfattas av kulturminneslagens bestämmel
ser. Har ett fartyg förlist under 1800-talets senare del är det emellertid 
ofta lätt att fastställa vrakets identitet genom kontroll i de s.k. förlis- 
ningsrapporterna, vilka började föras från år 1873 och framåt. Många 
gånger kan också minnet av en förlisning leva kvar hos ortsbefolkning
en under lång tid. Den som planerar att undersöka eller vidta andra 
åtgärder på ett sådant vrak bör därför först samråda med antikvarisk 
myndighet, såvida det inte av fyndförhållandena är uppenbart att vra
ket förlist för mindre än etthundra år sedan.

Den som gör ingrepp i ett vrak utan att ha förvissat sig om åldern 
riskerar annars att begå ett lagbrott om det senare visar sig att vraket 
omfattas av KML:s bestämmelser (RAÄ:PM 1983-12-12 ang. ankla
gelser om brott mot FML, dnr 6181/83). För att fastställa ett vraks 
ålder eller om detta är identiskt med ett historiskt känt vrak, får dock 
vissa åtgärder vidtagas utan tillstånd om de inte innebär ingrepp i eller 
förändringar av vrakfyndet. Förbudet mot ingrepp hindrar sålunda 
inte (enligt departementchefens uttalande i prop 1967:19, s. 23) en 
dykare som påträffat ett tidigare inte känt vrak att företa ”en sådan 
närmare undersökning av fyndet som fordras för att fastställa dess 
identitet och proveniens med ett historiskt känt vrak”.

Det ankommer på länsstyrelsen, som utövar tillsyn över vraken och 
därjämte är tillståndsmyndighet, att avgöra om vraket är en fast forn- 
lämning. Länsstyrelsen får för sådant ändamål anlita erforderlig ex
perthjälp. RAA kan i viss utsträckning betala kostnaden för detta.

Vilka åtgärder som kan anses tillåtliga enligt kulturminneslagen 
berörs ej närmare i lagens förarbeten utan får bestämmas av en succes
sivt utbildad praxis. Ett manuellt borttagande av mindre slammängder 
och vattenväxter för att fastställa ålder/identitet bör i allmänhet kunna 
ske utan tillstånd. Enligt RAÄ:s bestämda uppfattning utgör emeller
tid slamsugning inom ett lagskyddat vrakområde, en sådan åtgärd som 
fordrar tillstånd enligt KML.
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Anmälningsplikt

Anmälningsskyldighet enligt 2 kap KML råder för fornfynd som skall 
tillfalla eller hembjudas staten (3-5 §). Sådana fornfynd är:

• fynd, som påträffas i eller vid en fast fornlämning och har samband 
med denna,

• fynd, som påträffas under andra omständigheter och kan antagas 
vara minst etthundra år gamla och som består helt eller delvis av 
guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar,

• fynd som består av två eller flera föremål, som kan antas ha blivit 
nedlagda tillsammans.

Om det kan antas att ägare finns till ett anmält fornfynd skall fyndet 
behandlas enligt hittegodslagens regler, dvs anmälas till polisen eller 
direkt till en känd ägare.

Den som inte uppfyller sin anmälningsskyldighet enligt KML kan 
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader och har även förlo
rat all rätt på grund av fyndet (2 kap 21 § KML).
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Tillståndsprövning

Sedan lagskyddet för skeppsvraken trädde i kraft 1967 har RAÄ hand
lagt mellan tjugofem och trettio olika vrakärenden per år. De vanligas
te ingreppen har utgjorts av vetenskapliga undersökningar vilka ingått 
i olika forskningsprojekt. På senare år har ett antal större projekt 
påbörjats. Nämnas kan 1500-talsvraket ”Ringaren” norr om Väster
vik, regalskeppet Kronan utanför Öland, det medeltida vraket vid 
Bossholmen norr om Kalmar samt projektet kring vraket efter ostin- 
diefararen ”Götheborg”, beläget i inloppet till Göteborg. Därutöver 
pågår flera mindre undersökningar, som huvudsakligen genomförs på 
ideell basis, men med vetenskaplig målsättning.

Sökande och projektansvariga har i dessa fall varit antikvariska 
institutioner såsom Statens sjöhistoriska museum, andra museer med 
sjöfartshistorisk inriktning, universitet m.fl.

Endast ett mindre antal beslut har varit föranledda av någon form av 
exploatering.

Handläggning
Nedan redogörs för de frågor som RAÄ anser att länsstyrelsen har att 
beakta vid handläggning av vrakärenden.

Tillståndsärenden som avser äldre skeppsvrak behandlas enligt 
KML i princip på samma sätt som gäller för övriga fasta fornlämning- 
ar. När ansökan avser ett arbetsföretag som berör ett vrak sker beslu
tet således med stöd av 2 kap 12 § KML. Avser ansökan en vetenskap
lig marinarkeologisk undersökning, så beslutas med stöd av 2 kap 8 § 
KML.

1. Samråd (2 kap 10 § KML)
Samrådet är ett viktigt led i prövningen av ett vrakärende och syftar 
främst till att utreda förutsättningarna för att undvika att vraket berörs 
eller i vart fall att minimera verkningarna av ingreppet. Vid planering 
av arbetsföretag inom ett vattenområde är det angeläget att samrådet 
kommer till stånd i ett tidigt skede. Inför större projekt, såsom hamn
utbyggnad, muddring och fördjupning av farled, marina takter m.m. 
sker ändå vanligen en mängd olika utredningar (avseende geologiska 
förhållanden, geotekniska förutsättningar, provtagningar m.m.), 
inom ramen för själva projekteringsarbetet. Det är i detta skede lämp
ligt att länsstyrelsen beslutar om en särskild utredning för att förbättra 
det antikvariska underlaget för planeringen.
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Undersökning med metalldetektor av havsbotten vid Brede Ulle, väster om Marstrand. I 
närheten av vraket hade kanoner påträffats tidigare.
Foto Bert WestenbergISSHM.

SSHM eller regional marinarkeologisk expertis kan på länsstyrel
sens uppdrag medverka vid samrådet. Expertinstitutioner kan också i 
övrigt vara länsstyrelserna behjälpliga i marinarkeologiska frågor. 
RAÄ rekommenderar att rutiner upprättas för remissförfarande. 
Kostnaden för experttjänsten kan vid behov betalas av RAÄ. Länssty
relsen får för sådant ändamål förskottera belopp intill 3000 kronor 
(1990).

2. Särskild utredning (2 kap 11 § KML)
Det rådande kunskapsläget innebär att det kan vara lämpligt att låta 
varje större exploatering i vatten föregås av beslut om särskild utred
ning.

Om det vid sådan särskild utredning framkommit att ett lagskyddat 
skeppsvrak kommer att beröras kan vid fortsatt samråd planerna an
passas till den nya situationen och om möjligt ändras så att vraket ej 
berörs.
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3. Förundersökning (2 kap 13 § KML)
Som regel räcker det inte att veta att ett skeppsvrak kommer att 
beröras. För att få ett fullgott underlag för bedömning av arbetsföreta
gets tillåtlighet krävs oftast även en förundersökning. Denna skall visa 
fornlämningens omfattning, art och betydelse samt utgöra grund för 
länsstyrelsens tillståndsbedömning samt beräkning av kostnaderna för 
en eventuell undersökning och bärgning. Om ansökan avser bortta
gande av skeppsvraket och länsstyrelsen anser att det först krävs en 
förundersökning måste sökanden underrättas underhand eller skriftli
gen om detta och eventuellt inkomma med ny ansökan innan beslut 
kan fattas.
4. Ingrepp i ett vrak (2 kap 12 § KML)
Om det efter sammanvägning av olika intressen bedöms rimligt att det 
antikvariska intresset att bevara vraket på plats bör vika och att vraket 
således får tas bort, lämnas särskilt tillstånd till åtgärden enligt 12 §.

Om ansökan görs av annan än vattenområdets eller vrakets ägare, 
får ansökningen ej bifallas mot dennes bestridande utan att det finns 
synnerliga skäl till detta (jfr även kommentar under 12 §, s. 20).

5. Villkor (2 kap 13 § KML)
Om tillstånd getts på villkor att vissa åtgärder utförs, skall kostnaderna 
för dessa åtgärder generellt åvila arbetsföretaget (undantag, se sid 22). 
Arbetsföretag som har begränsad omfattning kan söka bidrag för den 
arkeologiska kostnaden enligt bidragsforordningen.

6. Vetenskaplig undersökning och bärgning (2 kap 8 § KML)
Om länsstyrelsen utför undersökning av vetenskapliga skäl eller om 
länsstyrelsen lämnar tillstånd till annan att utföra sådan undersökning, 
beslutas enligt 8 §.

Vid tillståndsprövning läggs stort avseende på projektens veten
skapliga inriktning och förhållande till mer övergripande frågeställ
ningar. Tillstånd för bärgning av föremål eller delar av vrak som sak
nar vetenskapligt eller musealt motiv bör naturligtvis ej komma till 
stånd.

Tillstånd till marinarkeologisk undersökning och bärgning av 
skeppsvrak bör endast utställas på antikvarisk institution, sjöfartsmu- 
seum eller motsvarande, ej på privatperson eller dykarklubb (jfr även 
s. 11).

Vid beslut om undersökning enligt 8 § skall vattenområdets ägare 
underrättas genom delgivning.

7. Gränsbestämning av fornlämning (2 kap 2 § KML). 
Gränsbestämning av ett vraks fornlämningsområde är en nyhet i 
KML. Proceduren är densamma som för fornlämningar på land och
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handläggs av länsstyrelsen. Ärenden gällande gränsbestämningar är av 
sådan vikt att samråd bör ske med RAÄ i varje enskilt fall. Gränserna 
för fornlämningsområdet skall märkas ut. För ett vrak under vatten 
kan detta utföras exempelvis med sänkbojar.

8. Ordningsföreskrifter, fridlysning (2 kap 9 § KML) 
Ordningföreskrifter skall förhindra verksamhet som utgör ett hot mot 
ett lagskyddat vrak och som inte redan är förbjuden enligt 6 §. Det kan 
gälla förbud mot ankring, dykning, utläggning av vissa fiskeredskap 
m.m.

Beslut om fridlysning sker om man t.ex. vill förhindra bärgning av 
ett fynd innan en besiktning eller en undersökning skett av platsen.

Beslut om ordningsföreskrifter kan kungöras i ortspress och genom 
anslag på lämpliga platser.

Fridlysning av ett vrakområde bör vara tidsbegränsat.

Sextan fen

I Klubb 
I hus .-

I juni månad år 1650 gick årets 
kronoskatt förlorad när den skul
le föras över Storsjön av några 
bönder från Osterfärnebo i Gäst
rikland. Sedan man på 1800-talet, 
i samband med flottningsarbeten, 
gjort fynd av mynt har ett visst 
område varit särskilt intressant 
för eftersökning av skatten. Läns
styrelsen har efter ansökan givit 
en hembygds forskare tillstånd att 
söka och bärga skatten. För att 
detta skall kunna ske ostört och 
utan intrång har dessutom ett av
gränsat område fridlysts med 
dykningsförbud till dess att un
dersökningen är avslutad. Med 
fridlysningen är förelagt ett vite 
av 5 000 kr för den som dyker 
utan tillstånd.
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Tillsyn och bevakning

Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet. Riksanti
kvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården. Riksanti
kvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet 
enligt 2 kap KML.

RAÄ har ett årligt budgeterat belopp, budgetåret 1989/90 är belop
pet 30.000 kronor, till att köpa tjänster för besiktningar, utredningar 
m.m. Beloppet har hitintills varit tillräckligt för RAÄ.s behov och 
avses framledes vara tillgängligt för länsstyrelsernas anspråk.

Statens sjöhistoriska museum
Statens sjöhistoriska museum (SSHM) är centralmuseum för svensk 
sjöfartshistoria och RAÄ:s expertinstans i sådana frågor samt ansvarig 
för registerhållning över vrakfynd som omfattas av KML. Det är vik
tigt, framför allt från forskningssynpunkt, att all information i detta 
hänseende finns samlad i ett centralt arkiv. SSHM bör därför erhålla 
kopia av beslut rörande skeppsvrak, samt andra uppgifter av betydelse 
för arkivhållningen.

SSHM har bl.a. genom bärgningen av regalskeppet Vasa betydande 
erfarenheter av konservering av större sjöfynd av trä.

Övriga institutioner och museer med marin- 
och sjöfartshistorisk kompetens
Tekniska institutionen vid RAÄ har kapacitet och kompetens för kon
servering av alla slags marina fynd. Göteborgs sjöfartsmuseum, Sjö- 
fartsavdelningen vid Malmö museer, Marinmuseum i Karlskrona, Kal
mar länsmuseum, Riksantikvarieämbetets gotlandsundersökningar, 
Stockholms Universitet, Örnsköldsviks museum, Skellefteå museum, 
Kanal och sjöfartsmuseet i Motala, Lidköpings hantverks- och sjö
fartsmuseum samt Bohusläns museum utgör en betydande resurs och 
kan hjälpa länsstyrelserna vid bedömning av marinantikvariska frågor.

Utbildning i marinarkeologi på högskolenivå finns vid Stockholms 
universitet. Därutöver finns olika slags kurser i marinarkeologi som 
initieras av dykarklubbar och museer. Dessa är oftast knutna till något 
bildningsförbund.
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Central Kustbevakningsledning 

Regional kustbevakningsledning

Lokal kustbevakning
Region Nord

Sambandscentral

Kustbevakningsflyg

Kustbevakningsfartyg

Miljöskyddsfartyg

Region Ost

Reg ion Väst

Region Syd

Karta över kustbevakningens organisation.

Kustbevakningen
Kustbevakningen är sedan 1988 en fristående civil myndighet. Dess 
uppgifter är främst övervakande och kontrollerande verksamhet med 
tull eller polisiär inriktning (lag 1988:395) samt räddningstjänst av liv 
och miljö till sjöss. Kustbevakningen kan även bistå andra myndighe
ter med transporthjalp, oceanografiska mätningar m.m.

Kustbevakningen är organiserad i de fyra regionerna Nord, Ost, Syd 
och Väst med den centrala ledningen lokaliserad till Karlskrona. Den 
lokala verksamheten är fördelad på cirka femtio orter (kustpostering
ar). Kustbevakningens flotta består av cirka 130 fartyg varav ett åttio
tal är patrullfartyg. Kustbevakningsflyget är baserat på Bromma, Stu- 
rup och Säve. Personalstyrkan är cirka 600 man.

Övervakning av att KML:s bestämmelser om skeppsvrak och andra 
marina lämningar efterlevs är en arbetsuppgift som väl passar in i 
kustbevakningens polisiära uppgifter. Förutsättningen för att uppnå 
en effektiv övervakning och kontroll i dessa sammanhang är dock att 
kustbevakningen snabbt förses med erforderliga uppgifter om aktuella 
marina ärenden. Detta kan lämpligen ske genom att länsstyrelsen 
överlämnar till respektive kustbevakningsregion en kopia av sådana
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Kustbevakningens miljöfartyg användes vid bärgning av kanoner från regalskeppet 
Kronan. Foto Kustbevakningen.

beslut enligt 2 kap KML som berör skeppsvrak eller andra marina 
lämningar. Beslut kan gälla olika arbetsföretag som direkt berör ma
rina lämningar, (muddring, slamsugning, utfyllnader, nedläggning av 
kabel etc), bärgning av vrak eller last, föreskrifter om dykförbud m. 
m., samt åtgärder till skydd eller vård av vrak. Även länsstyrelsens 
yttrande bör i kopia sändas till kustbevakningen när det avser ett 
arbetsföretag som berör ett områden med vrakindikationer.

Kustbevakningen bör vidare i ett så tidigt skede som möjligt under
rättas om aktuella tillsynsobjekt, samt omedelbart underrättas om 
förändringar i Svenskt Marinarkeologiskt Register som kan vara av 
betydelse för övervakningen.

Kustbevakningen utgör således en betydande resurs och kan dess
utom efter särskild överenskommelse i varje enskilt fall utföra andra 
åtgärder för att skydda skeppsvrak, såsom utläggning av markerings
boj ar, länsor eller bommar för skydd mot strömmar eller sjöhävning, 
dykuppdrag etc.

Sjöpolis finns i enstaka regioner där det kan finnas möjligheter att 
utnyttja dem för vissa tillsynsuppdrag.
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Registrering av vrakfynd

SSHM har ansvaret för registerhållning och arkivering av landets alla 
kända vrakuppgifter.

Till SSHM anmäls varje år nya fynd av vrakplatser vilka efter kon
troll registreras i Svenskt Marinarkeologiskt Register (SMR), ett 
ADB-baserat register som är under uppbyggnad och där samtliga 
vrak- och förlisningsuppgifter samlas. Det finns idag omkring 1500 
registrerade uppgifter om inträffade förlisningar där vrakplatsen är 
känd och dokumenterad. Därutöver finns det ca 10 000 uppteckningar 
på skedda förlisningar utan att den exakta positionen har kunnat fast
läggas. Det finns också ett antal regionala register med uppgifter som 
är knutna till de olika sjöfartsmuseernas verksamhetsområde. Dessa 
register är offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Uppgifter av marinhistoriskt slag kan även finnas i andra arkiv. Här 
kan nämnas Riksarkivet, krigsarkivet och landsarkiven. RAÄ:s forn- 
lämningsregister saknar som regel uppgifter om skeppsvrak.

På sjökorten finns vissa skeppsvrak markerade, främst de som be
döms utgöra hinder eller fara för sjötrafiken och fisket.
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Underrättelser från
riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
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