
10. JURA
Nflr vi dykker, er der forskellige sret af regler og love, som vi er
underlagt. Dels har vi de interne klublove og sikkerhedsregler, dels
Dansk Sportsdykker Forbunds love og sikkerhedsregler, endelig find-
es der i almindelig dansk lovgivning en rekke regler, som vi er under-
lagt. Her en kort oversigt:

INTERNE LOVE:
Klublove og sikkerhedsregler. Dansk Sportsdykker Forbunds love og
sikkerhedsregler.

ALMENT GNLDENDE LOVE:
Dykkerloven (materiel og personligt udstyr). Vflbenloven (harpun).
Saltvandsfiskeriloven. Lov om historiske vrag mv. Naturfrednings-
loven. S trandfredningsloven.

FRIVILLIGE AFTALER:
Regler for sportsdykkerens aktiviteter i og ved vrag.
Mange af disse regler og love overholder vi af indlysende grunde og
uden egentlig at trenke over dem Det grelder f.eks. sikkerhedsregler,
som er til for at bevare vores helbred rimelig intakt. Disse regler og
klublove er skrevet af sportdykkere til sportsdykkere og er umiddel-
bart forstflelige. De alment greldende love er derimod ofte skrevet i et
sprog, der krrever en n&rrnere forklaring.

10.1. Dykkerloven
Er en lov, der tager sigte pfl at regulere og sikre dykning for erhvervs-
dykkere under udfprelsen af deres arbejde. Imidlertid er der visse af-
snit i den, der ogsfl vil vare geldende for sportsdykkere. Det galder
f@rst bestemmelsen om, at man kun mi udfpre l6nnet arbejde som
erhvervsdykkea dvs. man skal vere uddannet pfl Dykkerkursus ved
Sovrernet. Som sportsdykker mfl man under ingen omstrendigheder
udfgre dykkeropgaver, der normalt vil ske en aflOnning for.
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I dykkerloven findes ogsi afsnit, som handler om udstyr. Alt dykker-

udstyr, som bringes i handlen her i landet, skal vare godkendt af Stat-

ens Skibstilsyn.
Der findes ogsi bestemmelser om serlig udformning af dele af

udstyret og dets afmerkning. Disse er n&rrnere omtalt i afsnittet om

dykkermateriel. Her skal blot slis fast, at selv om de ovenfor omtalte

regler er lavet for erhvervsdykkerens udstyr, grelder de for alt udstyr,

som srelges herhjemme, og Statens Skibstilsyn har ogsfl ret til, til en-

hver tid, at foretage syn af sportsdykkeres og klubbers udrustning.

10.2. Vflbenloven
Nflr dykkeren Onsker, at supplere sin dykkerudrustning med special-

udstyr til undervandsjagt, skal han vere opmerksom pfl vflbenloven.

Her drejer det sig iser om harpuner, men ogsi dykkerknive kraver en

vis opmrerksomhed. Den enkleste form for harpun er det sikaldte
hindspyd, der drives frem af en elastik om hindledet. Et sidant sim-
pelt hflndspyd kan anskaffes uden serlig tilladelse.
De lidt mere avancerede harpuner opdeles i folgende kategorier:

l. Gummistropharpun, hvor drivkraften frembringes ved en eller to

med hindkraft spandte gummistrenge.

2. Stfllfjederharpun, hvor drivkraften frembringes af en med hind-

kraft spendt stilfj eder.

3. Trykluftharpun, hvor drivkraften frembringes af en med hindkraft

sammenpresset luftmrengde.

De tre sidstnevnte harpuner er omfattet af vflbenlovens $ l, stk. 2 og

dermed undtaget fra vflbenlovens kontrolordning, hvilket betyder, at

harpunerne kan anskaffes og anvendes af personer over I 8 ar uden

serlig tilladelse. Personer mellbm 16 og l8 er kan dog s6ge vibentil-

ladelse hos den stedlige politimester, men hertil kraves samtidig

foraldres eller verges underskrifter. En sidan vibentilladelse gelder
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i 2 ir. De mere avancerede harpuner, hvor drivkraften frembringes af
gaspatroner eller lignende drivmidler, krrever alle vflbentilladelse.
Disse harpuner er dog sjreldne i Danmark.

For si vidt angir dykkerkniven er denne ikke lengere omfattet af
Vibenloven, idet dykkerkniven betragtes som en del af dykkerud-
rustningen jfr. lov om samme. Det bgr derfor understreges, at dykker-
kniven kun er lovlig at brere i forbindelse med anlagt dykkerudrust-
ning.

1 0.3. Saltvandsfiskeriloven
Denne lov indeholder ikke srerlige bestemmelser vedr@rende under-
vandsjagt, men et afsnit omhandler de redskaber, som mi anvendes til
fiskeri. Her omtales stangredskaber, som ikke mi anvendes: piglyster
og fllkam er heriblandt. Der findes mange lokale betegnelser og for-
skelle i udformningen af disse redskaber, men fe lles for de forbudte
redskaber er, at de gennemborer fangsten og har flere spidser. De er
alle ulovlige at anvende, uanset om de sidder pfl en stang eller harpun.
Tilladt er kun harpunspidsen, altsfl med en spids, samt ilejern, et red-
skab, som ikke gennemborer fangsten, men klemmer den fast mellem
fllejernets blade.

Saltvandsfiskeriloven indeholder endvidere en rekke frednings-
bestemmelser, der angiver hvor, hvornflr og hvor store fisk skal v&re
fOr man mi fange dem. Disse bestemmelser er n&rmere omtalt i
Dansk Sportsdykker Forbunds lovkompendium, men her skal blot
omtales, at rognhummere er totalfredet i Limfiorden, at fiskeri ikke
mfl finde sted mindre end 500 m fra ferskvandsudlob og 100 m ud i
vandet, ligesom undervandsfiskeri med hindredskaber ikke mfl ud-
Oves inden for en afstand af 565 m fra andre redskaber.

Der er indfOrt pligt til at lpse fisketegn, ogsi n6r man dyrker under-
vandsjagt, bestemmelserne herom findes ligeledes i Saltvandsfiskeri-
loven.



L0.4. Ferskvandsfiskeriloven

Heri findes de samme bestemmelser om fangstredskaber som ovenfor

omtalt. Tillige er det generelt forbudt at drive undervandsjagt i sOer

og ilOb.

L0.5. Love vi skal kende!
Den 1. juli 1984 blev vragloven af 1963 ophevet. Nu er fortids-

minder, herunder historiske vrag, beskyttet af to love:

Naturfredningsloven ($49) og Museumsloven ($28).

L0.6. Naturfredningsloven
Loven tager sigte pi at beskytte fortidsminder/vrag, hvor de ligger.

Hertil kommer en pligt til at registrere dem Derfor er der ogsfl knyttet

en anmeldelsespligt til Naturfredningslovens $49. Dvs. at en finder af

et fortidsminde/vrag SKAL anmelde det til Fredningsstyrelsen, som

administrerer Naturfredningsloven.

10.7. Museumsloven
Loven kommer ind i billedet, hvis man tager genstande med op fra

havbunden. Det kan dreje sig om lpsfund eller ting, der efter indhentet

tilladelse fra Fredningsstyrelsen tages op fra vrag. Sidanne genstande

betragtes som statens ejendom og skal afleveres til Rigsantikvaren.

Efter et skon kan han si udbetale en dusor.

Tidligere var alderskriteriet 150 flr, men nu betragtes vraglgen-

stande som historiske dersom de formodes at v&re gflet tabt for 100

ir siden. Det omrflde, indenfor hvilket de to love gelder er samtidig

udvidet fra 3 sgdl til24 somil fra kysten.

Hvis du finder et vrag/fortidsminde, mi du ikke tage ting fra det,

men du skal anmelde fundet til Fredningsstyrelsen. Herfra vil der

blive lavet en forelpbig unders/gelse - oftest i samrfld med dig, for at

fastslfl fundets alder og omfang.
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1,0.8. Lov om naturfredning

,r$49, stk.l. Fortidsminder pi havbunden sisom stengrave, bopladser,

ruiner, sejlsperringer, forsvarsanlag, havne- og broanleg mfl ikke

beskadiges, endres eller fiernes uden fredningsstyrelses tilladelse,

hvis de befinder sig i territorialfarvandet samt pi kontinentalsoklen,

hvorfra bredden af det ydre territorialfarvande mflles.

Stk. 2. Vrag af skibe, der mfl antages at vare giet tabt for til enhver

tid mere end 100 ir siden, samt skibsladninger og dele fra sidanne

skibsvrag ma ikke beskadiges, andres eller fjernes uden frednings-

styrelsens tilladelse, hvis de befinder sig i det omrflde, der er navnt i

stk. l, eller i vandlob eller i soer.

Stk. 3. Fredningsstyrelsen registrer fortidsminder og vrag ilv., der er

omfattet af denne paragraf. Fund af sidanne fortidsminder og vrag

mv. skal straks anmeldes til Fredningsstyrelsen.

Stk. 4. Miljgministeren kan fastsette n&rnere regler til beskyttelse af

fortidsminder og vrag rlv., der er omfattet af denne paragraf.

MiljOministeren kan herunder fastsatte, at der inden for en afstand af

100 m fra fortidsmindet eller vraget mv. ikke mi foretages endring af

bundforholdene, optagning af grus eller sand, dumpning eller op-

fyldning, opankring eller andre foranstaltninger. <

L0.9. Lov om museer m.v.
,r$28, stkl. Genstande, herunder vrag af skibe, som mi antages at

v&re giet tabt for til enhver tid mere end 100 flr siden, tilh0rer staten,

med mindre nogen godtg4r sin ret som ejer, hvis genstanden befinder

sig i territorialfarvandet samt pi kontinentalsoklen, dog ikke ud over

24 sgmll fra de basislinier, hvorfra bredden af det ydre territorial-

farvande miles, eller befinder sig i vandlob eller soer.

Stk. 2. Rigsantikvaren traffer bestemmelse om arkreologiske under-
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s@gelser af de genstande, der tilhorer staten efter stk. l.

Stk. 3. Den, der optager en genstand, som efter stk. l. tilhorer staten,
og den, der fir en sidan genstand i sin besiddelse, skal straks aflevere
den til rigsantikvaren. Den, der har foretaget optagningen, har ikke
krav pi bjrergel4n, men rigsantikvaren kan udbetale en godtggrelse til
den pigreldende.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. I finder fglgende af strandings-
lovens regler om optagning af vrag eller andre genstande fra hav-
bunden anvendelse:

l. Bestemmelserne om, hvem der er berettiget til at foretage op-
tagning, herunder bestemmelserne om forudgiende indhentning
af tilladelse.

2. bestemmelserne om anvendelse vedrorende optagne genstande og
3. bestemmelserne om indkaldelse af ejeren til de optagne gen-

stande.<<

Her har du to love i deres fulde ordlyd, men der er andre love, som
kommer i brug, dersom det fundne er yngre end de 100 er.

10. 10. Strandingsloven
Strandingsloven omhandler generelt vrag og gods, som er gflet tabt i
danske farvande. Denne lov tillader alle med dansk statsborgerskab,
eller som har vreret bosat i landet i mindst to ar, at optage vragstykker
eller andre, pfl havbunden lOst liggende genstande.
Her skal man imidlertid huske at anmelde optagelsen til den lokale
politimester indenfor 24 trmer.

Drejer der sig om hele vrag, som man onsker at bjerge - eller dele
fra sfldanne, som ligger i vraget, er det ngdvendigt forst at indhente
tilladelse fra myndighederne. I dette tilfrelde skal man henvende sig
til Farvandsdirektoratet. Egentlige bjergningstilladelser bliver kun
udstedt til erhvervsdykkere og krrever oftest et depositum af en vis
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stgrrelse, sfl bjergninger ligger udenfor sportsdykkerns aktivitetsom-

rflde. Der findes i dansk lovgivning endnu reldre bestemmelser, f.eks

om opfiskning af ankre. Her grlder imidlertid det samme som ved

l6sfund: man mi tage dem op, men skal anmelde til den lokale politi-

mester indenfor 24 trmer. Er ankret aldre end 100 ir trreder Muse-

umsloven i kraft og det er ikke tilladt at bjrerge et sidant anker uden

tilladelse fra Rigsantikvaren. Da det kan v&re i forbindelse med et

vrag, skal fundet altid anmeldes til Fredningsstyrelsen.

1.0.L1, Regler for sportsdykkeres aktiviteter
i og ved vrag

For at undgi misforstielser ved fortolkningen af de mange bestem-

melser i flere forskellige love indgik Dansk Sportsdykker Forbund,

Farvandsdirektoratet og Sghistorisk Laboratorium i 1974 en aftale,

som i et klarere sprog samlede de mange bestemmelser.

Efter denne aftale mi man ikke optage l6se genstande mv. beliggende

i og ved vrag, fprend man har indhentet tilladelse fra Farvandsdirek-

toratet. Her unders@ger man, om en evt. ejer har frasagt sig vraget -

eller s@ger hans tilladelse til souveniroptagelse fra vraget.

F6rst nflr disse spprgsmfll er afklaret, gives tilladelsen. Vragaftalen

rummer en bestemmelse om, at sfldanne optagne genstande ikke srlg-

es videre.
Det mi understreges, at uanset man har tilladelse til optagnin g fra

nyere vrag, via Farvandsdirektoratet, eller tilladelse fra Frednings-

styrelsen og Rigsantikvaren, nflr det drejer sig om et historisk vrag,

gelder den almene strandingslov, si man skal foretage anmeldelse til

den lokale politimester, helst skriftlig.
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