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Tillaga til þingsályktunar um varðveislu og viðhald gamalla skipa og báta (þingskjal 468 - 392. mál)

Umsögn mennta- og menningarmálaráðuneytis

í tilefni ofangreindrar tillögu til þingsá!yktunar telur mennta- og menningarmálaráðuneyti rétt að benda 
á, að 1. janúar2013 taka gildi lög um menningarminjar, nr. 80/2012.

í þeim lögum eru menningarminjar m.a. skilgreindar með eftirfarandi hætti (2. mgr. 1. gr.): 
„Menningarminjar tefjast ummerki um söguþjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningar- og 
búsetutandsiag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skio oo bátar. samgöngutæki, 
iistmunir og nytjahiutir, svo og myndir og aðrar heim iidir um menningarsögu þjöðarinnar. “
- í 1. mgr. 3. gr. kemur fram að fornminjar eru „annars vegar forngripir og hins vegar fornieifar" og í 2. 
mgr. sömu greinar se g ir:Skip oa bátar frá bvi fvrir 1950 teliast tii fornarioa. ff

Lögin kveða m.a, á um með hvaða hætti skulu veittir styrkir til varðveislu og viðhald menningarminja, 
og í 42. gr. er greínt frá hlutverki svonefnds fornminjasjóðs, en þar segir: „Fornminjasjöðurhefurþað 
hiutverk að stuðfa að varðveisfu og rannsóknum á fornminjum. Sjóðurinn veitirstyrki tii rannsókna á 
fornminjum, þará meðaf tif fomfeifaskráningar, miðfunar uppfýsfnga um þæ rog tif varðveisiu og 
viðhaids á fornminjum. Sjóðnum er einnig heim iit að veita styrki tif viðhafds annarra menningarminja 
sem hafa menningarsögufegt, visindaiegt eða iistræ nt giidi, t.d. minja sem njóta ekki friðunar á 
grundveiii aidurs en teijasthafa varðveisfugffdi, svo sem skipa. báta oa annarra samgöngutækja. “

Þannig er með þessum lögum í fyrsta sinn kveðið á um stöðu skipa og báta sem menningarminja, og 
jafnframt eru settir í faglegan farveg möguieikar til að veiia styrki til viðhalds þeirra og varðveisía á 
grundvelíi þeirrar stöðu. Það er Ijóst að verulegi fé þarf til að hægt verði að sinna þessu verkefni með 
verðugum hætti, og að mikil þörf er á auknum framlögum til þess. Eðlilegt væri að efla fornminjasjóð 
verulega frá þvi sem nú er til að hann geti sinn þessu hiutverki sem best. Með viðeigandi ákvæðum í 
úthlutunarreglum sjöðsins mætti íryggja að varðveísfa og viðhald skipa og báta njöti styrkja úr 
sjóðnum í samræmi við mikiívægi þeirra minja, sem þar um ræðir, einkum ef mögulegt reynist að efla 
sjóðinn í þeim tilgangi.

Loks telur ráðuneytið rétt að minna á að í 7. gr. laganna kemur fram með hvaða hætti yfirstjórn og 
framkvæmd málaflokksins skal háttað: „Ráðherra ferm eðyfirstjórn verndunarog vörsiu 
menningarminja í  iandinu. Minjastofnun fsiands, sem ersérstök ríkisstofnun undir yfírstjórn ráðherra, 
annast framkvæmd hennar. Fornminjanefnd og húsafriðunarnefnd eru Minjastofnun Ísíands tii 
ráðgjafar. Minjastofnun fsiands gerirtiffögu tiiráðherra um heiidarstefnu og iangtimaáætfun um 
verndun og varðveisiu menningarminja i  samráði við höfuðsöfn sem skiigreind eru samkvæmt 
safnafögum, svo og önnurhefstu söfn og stofnanirsem vinna að varðveisiu menningarminja. “
- Samkvæmt 5. gr. forsetaúrskurðar nr. 100/2012 (frá 30. ágúst2012) um skiptingu stjórnarmálefna 
miili ráðuneyta i Stjórnarráði íslands fer mennta- og menningarmálaráðuneyti með mál er varða 
menningarminjar.


