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Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og
gjennomføring av konvensjonen i norsk rett
Vi viser til brev fra Samferdselsdepartementet av 14. juni 2016.
Norsk Maritimt Museum forvalter historiske skipsfunn som kulturminner, jf. definisjonen i
Kulturminneloven § 14. Vi er følgelig opptatt av at vrakfjerningskonvensjonen ikke vil innskrenke
mulighetene til å ivareta kulturhistoriske verdier.
I forbindelse med foreløpig høring i 2010 om norsk tiltredelse til Vrakfjerningskonvensjonen uttalte
NMM i brev av 14. februar 2011 til Fiskeri- og kystdepartementet at «Ut fra de foreliggende
dokumentene forstår vi det slik at konvensjonen først og fremst er rettet mot skip som blir til vrak
etter at konvensjonen er tiltrådt. Men den er ikke avgrenset til å gjelde slike vrak. Det vil si at den kan
gi et selvstendig grunnlag for inngrep i historiske vrak. Vi stiller oss derfor meget undrende til at
vrakfjerningskonvensjonens artikkel 16, om forholdet til andre konvensjoner og internasjonale
avtaler, ikke understreker forholdet til UNESCOs Convention on the Protection of the Underwater
Cultural Heritage. Vrakfjerningskonvensjon ser følgelig ut til å være egnet til å begrense mulighetene
for å ivareta kulturhistoriske verdier».
Konvensjonen trådte i kraft 14. april 2015 uten at artikkel 16 hadde blitt endret.
I høringsnotat fra Samferdselsdepartementet av juni 2016 påpekes det at Norge allerede har
gjeldene regler for vrakfjerning og at tiltredelse av konvensjonen ikke medfører endring i de ulike
myndigheters vrakhåndtering. Vi går da ut i fra at kulturminnelovens § 1 tredje ledd «Når det etter
annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på denne lovs
formål» også gjelder ved en tiltredelse av vrakfjerningskonvensjonen og at de kulturhistoriske
verdiene fortsatt ivaretas.
Vi mener at en spesifisering av dette er nødvendig.
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