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Lov om beskyuelse af histOliske skibsvrag m. v.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nllde Konge til Danmark, de Venders og Gotere,
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormll.rn, Ditmarsken, Ln.uenborg og Oldenborg, gor vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet foIgende Jov:

§ l. Genstande, herunder vrag, der findes
pit havbunden i danske farvande, og som
mit antages at være gået tabt for til enhver
tid mere end luD iLr siden, tilhorer staten,
medmindre nogen godtgør sin ret som ejer.

§ 2. Rigsnntilrvaren træffer bestemmelse
om sådanno foranstaltninger, som hun finder
nødvendige til silrring eller optagning af de
staten i henhold til § l tilhørende gen
stande. Disse må. ikke uden rigsn.ntiJ.:varens
tilladelse optages eller beskadiges, ej heller
ved ændring af bundforholdene på eller
omkring stedet, hvor genstandene findes.

§ 3. Tilfældigt optagne genstande, der
i henhold til § l tilhorer Btaten, B!ml afgives
til rigsantik-vurcn. Den, der har foretaget
optagningen, har ilrke krav på bjærgelon,
men rigsantikvaren kan udbetale ham en
godtgorelse.

§ 4. Uanset bestemmelsen i § I finder
følgende af strandingslovgivningens regler
om optagning af vrag eller andre genstande
fra havbunden anvendelse:

I) bestemmelserne om, hvem der er heret;..
tiget til at foretage optagningen, her
under bestemmelserne om forudgående
indhentning af tilladelse,

2) bestemmelserne om anmeldelse ved
forende optagne genstande,

3) hestemmelserne om indkaldelse af ejeren
til de optagne genstande.

§ 5. Overtrædelse af bestemmelsen i § 2,
2. punktnm, samt tilsidesættelse af den i § 3
omhandlede pligt til at afgive de i denne
bestemmelse nævnte genstande til rigs
antikvaren straffes med bøder.

§ 6. Denne lov gælder ilrke for Færoerne.

Givet på .Amalienborg, den 31. mai 1963.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R. Jul. Bomholt.
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