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Organisationen Danske Museer (ODM) takker for muligheden for at afgive
høringssvar vedr. ovenstående udkast til lovforslag. I denne sammenhæng
som repræsentant for den 5. sektor, nævnt i høringsbrevet: med henblik på
bevarelse, beskyttelse og forbedring. Det er således alene i forhold her til
nedenstående er skrevet.
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ODM anerkender, at der med lovforslaget søges indført en helhedsorienteret
havplanlægning for Danmarks havområder – og at det i loven søges tilstræbt, at
planlægningen skal medvirke til at sikre udvikling af såvel havarealer som
udnyttelsen af havressourcerne på et bæredygtigt grundlag, og ikke mindst, at
Havplanen skal understøtte sameksistens mellem de forskellige interesser og
anvendelsesformer på havet og tage hensyn til samspillet mellem hav og land.
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Netop i den sammenhæng ønsker ODM, på vegne af den maritime kulturarv, at
gøre opmærksom på, at Havplanen ikke nævner Europarådets konvention om
beskyttelse af den arkæologiske arv (kendt som Maltakonventionen).
Formålet hermed er at beskytte den arkæologiske arv, dvs. alle typer fund
og fortidsminder på land og under vand, "som kilde til den europæiske
kollektive hukommelse og som redskab for historiske og videnskabelige
studier". Konventionen blev vedtaget i 1992 og er tiltrådt af 39 lande,
heriblandt Danmark. Medlemslandene forpligter sig bl.a. til at registrere
fortidsminder og arkæologiske fundsteder, frede områder af særlig
arkæologisk betydning, gøre det lovpligtigt at anmelde arkæologiske fund til
myndighederne, forhindre ulovlige udgravninger og at tage hensyn til den
arkæologiske arv i forbindelse med fysisk planlægning og ved bygge- og
anlægsarbejde. Maltakonventionens bestemmelser er indarbejdet i den
danske museumslov.

Det er i øvrigt i denne sammenhæng værd at gøre opmærksom på, at
Danmark stadig mangler at tiltræde 2001 konventionen om beskyttelse af
undervandskulturarv (se evt. UNESCO-arbejdet i Danmark 2014–2017
Strategi og handlingsplan Den danske UNESCO-nationalkommission,
Undervisningsministeriet, september 2014). Intentionen med denne
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konvention er i al væsentlighed, at øge / forbedre beskyttelsen af
kulturarven på havbunden, også udenfor de territoriale grænser i den exclusive
økonomiske zone, hvor den marine kulturarv i dag er ubeskyttet. Det vides, at der
i Kulturstyrelsen arbejdes frem mod at Danmark tiltræder denne konvention,
der er den eneste af 6 UNESCO kulturkonventioner, som endnu ikke er
tiltrådt. Den nye Havplanlov kunne, med fokus på de bevaringsmæssige
aspekter i loven, have medvirket til at denne væsentlige beskyttelse af
kulturarven på havbunden blev ratificeret.
På ODM’s vegne

Med venlig hilsen

Nils M. Jensen
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