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Strandingslov
Nr. 103 af 10 A pril 1895.

I.
§  1. P aa de D ele a f Kysten, hvor dot efter ved

kom m ende Politim esters Skøn findes fornødent, an
sætter Am tm anden for Landets vedkom m ende og 
Politim esteren for K øbstæ dernes og H andelspladsernes 
vedkom m ende særlige S trandfogeder*) efter om Valget 
at have indhentet Erklæ ring a f de paagæ ldende 
Sogneraad eller Byraad. Om Ansæ ttelsen sker offent
lig  B ekendtgørelse, for Landets vedkom m ende ved 
Læ sning til K irkestevne; U dgiften hertil a fholdes 
for K øbstæ dernes vedkom m ende a f Kæm uerkassen, 
for Landets vedkom m ende a f A m tsfonden. Paa de 
private Forstrande forbeholdes det dog Forstrands- 
ejeren som hidtil selv at ansætte Strandfoged, mod 
at V alget godkendes a f Am tm anden. H vor Strand
foged  ikke er ansat, træder i Købstæderne og  H andels
pladserne P olitiet og  paa Landet Stedets Sognefoged, 
paa B ornholm  Sandemanden, i Strandfogedens Sted.

Indtil Politim esteren, selv eller ved Fuldm æ gtig, 
kan komm e til S te d e , udøver Strandfogeden den 
Politiet tilkom m ende M yndighed.

*) Der haves ikke Hjemmel i Strandingsloven til at be
handle Bestillingen som Strandfoged som et tvungent 
Ombud, Just. Min. Skr. Nr. 310 af 29 Novbr. 1895.
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§ 2. Strandfogederne ere p ligtige til, paa de 
Tider, hvor Strandinger ere at befrygte, at færdes 
paa Stranden saa ofte og  i det Omfang, som i deres 
Instruks nærmere bestem mes.

N aar Skib er strandet eller i B egreb med at 
strande eller fra Land ses paa anden Maade at være 
stedt i N ød, hvorfra det ikke ved egen H jælp kan 
redde sig, skal derhos den, som bliver det var, 
hurtigst m uligt derom underrette Strandfogeden, for 
saa vidt denne ikke selv er til Stede, og  har herfor 
K rav paa passende Godtgørelse, der fastsættes a f 
Politiet.

Saa snart Strandfogeden ved egen  Iagttagelse 
eller efter M eddelelse, om hvis R igtighed han uop
holdeligt har at forvisse sig  paa Strandingsstedet, 
har bragt i Erfaring, at et Skib er strandet eller udsat 
for at strande, skal han snarest muligt sende M elding 
derom til Politim esteren og  nærmeste Toldfunktionær, 
men derhos først og  fremm est, naar de paa Skibet 
værende P ersoner ikke skønnes at kunne reddes med 
de forliaandenvæ rende Midler, sørge for, at nærmeste 
R edningsstation, for saa vidt denne er beliggende 
inden for en rim elig A fs ta n d , paa den hurtigst 
m ulige Maade faar U nderretning om Strandingen. 
Politim esteren liar uopholdeligt enten selv eller ved 
Fuldm æ gtig at begive sig til Strandingsstedet.

N aar løst Gods, V rag eller V ragstykker inddrive 
paa Forstranden, har Strandfogeden, saa snart han 
faar Kundskab derom, foruden at gøre Indberetning 
til Politim esteren efter den ham i saa H enseende 
givne Instruks, at tilstille vedkom m ende Told funk
tionæ r U nderretning om V ra ggod set, hvorhos han 
uopholdeligt bør drage Om sorg for, at Godset bringes 
i Sikkerhed. Politiets T ilstedekom st udfordres ikke., 
naar Værdien a f det inddrevne Gods, der er Gen-
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stand for samlet B jergning, skønnes ikke at over
stige 500 K r .* ).

§ 3. H vor det gæ lder at redde M enneskeliv, er 
enhver forpligtet til at yde den B istand, som han 
kan yde uden Pare for L iv  eller H elbred (alm indelig 
borgerlig  Straffelovs § 199), og  til, m od Erstatning 
for den Skade, som derved sker, at afgive ethvert 
dertil tjen ligt R edskab, samt til at tilstede fornøden 
Fæ rdsel paa sin Grund.

Til skibbrudne kan P olitiet forlange, at do om 
boende mod b illig  B etaling efter Evne skulle afgive 
fornødent H usly samt yde K ost og  P leje, indtil, for 
U dlæ ndinges vedkom m ende, deres F orsørgelse kan 
overtages a f K on su len , henholdsvis S tatskassen , 
hvor denne ved international O verenskom st er p ligtig  
dertil, eller, for her lijem m hørende Søfolks vedkom 
m ende, H jem sendelse kan ske efter Reglerne i Lov 
om det offentlige Fattigvæ sen a f 9 A pril 1891 § 64.

Til de i § 2 om handlede M eldinger er enhver 
p ligtig  m od B etaling at afgive de efter Politiets 
Skøn fornødne Befordringsm idler.

E ndelig  er enhver p lig tig  til ved B jergn in g mod 
E rstatning for derved foraarsaget Skade at tilstede 
fornøden A dgang  til og  Benyttelse a f sin Grund

*) Justitsministeriet betragter som afgørende for, at der 
foreligger en „samlet Bjergning“ , den Omstændighed, at 
Godset uden Hensyn til, om det im^lriver i et enkeit 
eller i flere Strandfogeddistrikter, maa antages at hidrøre 
fra samme Ulykkestilfælde og inddriver og indbjerges 
samlet eller i alt Fald uden længere Mellemrum, Just. 
Min. Skr. Nr. 63 af 11 Felir. 1896.

Det i Paragrafen omhandlede Skøn over Værdien af 
det inddrevne Gods har Hensyn til Godsets Bruttoværdi 
eller den Værdi, hvortil det maa antages at kunne ud
bringes uden Fradrag af Udgifter til Bjergning, Told 
og lign. eller Omkostninger ved Transport og Salg ved 
Avktion, samme Skr.
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samt, for saa vidt det b jergede Gods ikke uden 
Skade kan henligge under aaben Himm el, til dets 
B evaring for B etaling at afgive Husrum, som  han 
ikke selv benytter.

Størrelsen a f de i denne P aragraf om handlede 
Erstatninger og  B etalinger fastsættes efter 'Billighed 
a f Politim esteren, med F orbehold  a f Eet til at paa
anke hans A fgørelse  for Am tm anden. De afholdes, 
lige som  den i  § 2 om handlede G odtgørelse, forlods 
a f  S trandingsm assen ; findes der ingon saadan, af
holdes de a f Statskassen.

§ 4. Langs de Kyststræ kninger, paa hvilke Stran
dinger jæ vn ligt forekom m e, kan der oprettes B jergelav, 
naar derpaa andrages a f et efter Am tm andens, i 
Købstæ derne Politim esterens, Skøn til Oprettelse a f 
et saadant tilstræ kkeligt Antal a f uberygtede, arbejds
dygtige, i det paagæ ldende D istrikt bosatte Mænd, 
der efter deres K endskab til Søvæsen maa anses 
for egnede til at være B jergere, og  som erklære sig 
villige til at indtræde i Lavet. Am tm anden afgør, 
efter indhentet Erklæ ring fra P olitim esteren , hvor 
vidt der a f H ensyn til Strandingsforholdene paa den 
paagæ ldende K yststræ kning er tiltræ kkelig A nledning 
til at oprette ot B je rg e la v , lige som o g sa a , hvor 
Grænserne bør drages for det enkelte B jergelavs- 
distrikt. Et B jergelav kan indbefatte saa vel flere 
Kom m uner som D ele a f en Komm une.

F or saadant B jergelav, der skal forestaas a f en 
eller flere Forbjergere, forsynede m ed fornøden Fuld
m agt til at optræde paa Lavets V eg n e , skal der 
udfæ rdiges en Vedtægt. F orslag  til denne u dar
bejdes a f Politim esteren. V edtæ gten forelæ gges A m t
m anden og  for K øbstædernes vedkom m ende Justits
m inisteriet til Stadfæ stelse; den skal indeholde R eg 
lerne angaaende A dgangen  til B jergelavet, V alget a f 
F orbjorgere , Om gangen ved U dtagelse a f M andskab og
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M ateriel til det enkelte B jergeforetagende, det Materiel, 
der staar til Raadighed, samt B jergelønnens Fordeling.
I  B jergelavet kan kun optages Mænd, der fyldest
gøre de ovenfor angivne B etingelser, lige som enhver 
i  D istriktet bosat M and, der er i Besiddelse a f 
samme, har R et til at optages i L a v e t ; Enken efter 
et afdød Medlem har Ret til at forb live D eltager i 
Lavet, naar hun for sig  stiller en Mand med de 
fornødne Kvalifikationer. Spørgsm aalet o m , hvor 
vidt nogen  er berettiget til at optages i Lavet eller 
har m istet nogen a f de for Optagelsen foreskrevne 
Betingelser og  dermed Retten til at forblive i Lavet, 
a fgøres i Tvivlstilfæ lde a f Am tm anden, for K øbstæ ders 
vedkom m ende a f Politim esteren. Paa de private 
Forstrande kunno saadanne B jergelav  kun oprettes, 
for saa vidt det a f Justitsm inisteriet findes fornødent, 
med F orbehold  a f Forstrandsejernes Ret til med 
egne F olk  at b jerge og  opbevare det løst paa deres 
Forstrand fra H avet uden levende F olks M edfølge 
opdrevne Stykgods eller Vrag.

H vor B jergelav  er oprettet, tilkom m er og  paahviler 
det L avet at besørge al B jergn in g a f Skib og  dertil 
hørende Ladning, som ved B istand, der ydes fra 
Land, finder Sted paa K yststræ kningen i det paa
gældende D istrikt, dog  at det er en Skipper, hvis 
Skib er kom m et paa Grund, tilladt at benytte enhver 
tilstedekom m ende H jæ lp til at bringe Skibet flot. 
F inder den, der leder B jergningen , at Stedets B jerge
lav ikke er tilstræ kkeligt, og  at yderligere H jælp 
andet Steds fra m aa tilkaldes, ere B jergelav  i de til
græ nsende D istrikter p ligtige at yde en saadan 
H jæ lp, naar Politim esteren paa det Sted, hvor B je rg 
ningen sker, mener, at der er G fund til at for
lange den.

B jergelavets fornævnte Ret og  Forpligtelse omfatter 
ogsaa H jæ lp, dev behøves fra Land til B jergning,

2
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foretaget fra Søen. Med H ensyn til B jergelavets 
V ederlag for den ydede H jælp forholdes i fornødent 
Fald efter Reglerne i Sølovens §  228 jfr . § 229. 
U nder B jergn in g  hører ikke Bistand til b jerget Skib, 
som er bragt i H avn eller paa anden Maade i Sikkerhed.

B jergn in g  a f løst Gods, V rag eller Vragstykker, 
der inddrive paa Forstranden, tilkom m er alene Strand
fogeden , naar Væ rdien skønnes ikke at overstige 
500 Kr. (§  2, Stykke 4) *). H vor et fra en tidligere 
Stranding hidrørende V rag eller Dele a f samme drive
i Land, og  E jeren a f det i Land drevne ellor en 
Repræsentant for ham er til Stede og  har legitim eret 
sig, har Strandfogeden dog  intet dermed at skaffe, 
m ed mindre hans Bistand begæres.

H vor B jergelav ikke findes, eller hvor der ikke 
raados over de til B jergningens tilbørlige U dførelse 
fornødne K ræ fter, antager P olitiet don fornødne 
B istand til de B jergninger, der lede§ a f samme. 
H vis Om kostningerne herved ikke dækkes a f B jerg - 
n ingsm assen, udredes det m anglende a f Statskassen. 
Politiet er derhos berettiget til at fordre, at Baade 
og  R edskaber, som E jeren  ikke selv benytter, stilles 
til R aadighed ved B jergningen  m od Erstatning, der 
fastsættes og  udredes efter Reglerne i § 3, sidste 
Stykke.

*) Jfr. Anmærkningen til § 2, 4de Stykke (I Lovtidende 
er i Teksten henvist til § 2, 3dje Stykke, men det maa 
være Fejlskrift for 4de Stykke).

Skønnet om, hvor vidt Værdien a f det paa Forstranden 
inddrevne Gods overstiger 500 K r., maa i Tvivlstil
fælde tilkomme Strandfogeden selv, eventuelt Politi
mesteren, saa at det kun, naar saadant Skøn er afgivet, 
kan tillades, at -andre end Strandfogeden opbjerge eller 
deltage i Opbjergningen af Gods, hvis Værdi er over 500 
Kr., imod i saa Fald at erholde Ret til Bjergeløn, over
ensstemmende med Reglen i Lovens § 13, Just. Min. Skr. 
Nr. 84 af 9 Marts 1896. ,
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§ 5. Med H ensyn til Ansæ ttelse a f Strandings- 
kom m issionæ rer og  det dem tilkom m ende V ederlag 
har det sit forblivende ved de hidtil gæ ldende Regler, 
særligt F rdg. a f 2 D ecbr. 1825.

II.
§  6 . B istand inaa ikke paanødes strandet Skib, 

og  dette maa, saafrem t levende F olk  ses at være 
om B ord , bortset fra Tilfæ lde, hvor offentlige M yndig
heder ere berettigede dertil, ikke bordes uden Til
ladelse a f den, som har B efalingen  paa Skibet.

§ 7. Indtil P olitiet eller Toldvæ senet kan komm e 
til Stede, skulle do tilstedeværende handle efter bedste 
Skøn og  Evne for at yde H jælp til de skibbrudne 
og  ere, for saa vidt Bistand ikke afvises, berettigede 
til at iværksætte B jergn in g  a f G ods, hvorved dog 
stedse maa bruges en saadan Frem gangsm aade, at 
den ikke bliver Politiet, naar det indfinder sig, til 
H inder i at undersøge Sagen og  forvisse sig  om, at 
intet cr  blevet forvansket.

§  8. N aar Skibets F ører eller den, der har B e 
falingen om B ord, m odtager dot offentliges Bistand, 
der snarost m uligt skal tilbydes —  hvad enten der 
paa Stedet er B jergelav  eller ikke —  sam t naar 
Indstranding sker a f Skib eller G ods, der ikke led 
sages a f nogen, som or bem yndiget til at træde i 
E jerens Sted enten efter sin Stilling paa Skibet eller 
ifø lge  B efu ldm æ gtigelse , har P olitiet L edelsen  af 
B jergningen  a f strandet Skib o g  Gods. D og  har 
Politiet at raadføre sig  med dem, der efter deres 
Stilling om Bord eller ifølge B efuldm æ gtigelse re
præsentere E jerne a f Skib og  Gods, eller, hvor saa- 
danne ikke findes, med Konsulen eller V icekonsulen 
for den Stat, hvor Skibet er h jem m ehørende, saa
frem t han or til Stode. I  Tilfæ lde a f M enings- 
ulighed mellem foranførte Personer og  P olitiet a fgør
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Politim esteren fore løb igt Sagen, som derpaa fore
læ gges Am tm anden. P olitiet skal, naar Skibets N a
tionalitet kendes, snarest m uligt underrette nærmeste 
K onsul eller V icekonsul om Strandingen.

Skipperen eller den, der god tgør  at have fornøden 
Befuldm æ gtigelse fra E jeren, kan til enhver T id give 
A fk a ld  paa det offentliges Bistand og  selv overtage 
den videre Ledelse a f B jergn ingen  m od at stille den 
efter Politiets Skøn fornødne Sikkerhed for de pa;i- 
løbne O m kostninger og  den allerede fortjente B je rg e 
løn  *).

§  9. De nærmere K egler for Politiets Ledelse a f 
B jergningsforetagender, for saa vidt de ikke in dc-

*) Med Hensyn til Bestemmelserne i Lovens § 8, 2det 
Stykke — hvilken Bestemmelses Forhold til § 12 er at 
forstaa saaledes, at § 8, 2det Stykke, har Hensyn til 
selve Bjergningen, saa at altsaa Politimesteren er kom
petent til at træffe Afgørelse om, hvor vidt Reklamanten 
er saa’ edes legitimeret, at der fra det offentliges Side 
ikke behøver at foretages videre i Henseende til Bjerg
ningen, medens derimod § 12 har Hensyn til Udleveringen 
af bjergede Genstande, der alt ere tagne under det 
offentliges Varetægt, saa at Afgørelsen af, oin saadan 
Udlevering kan finde Sted, regelmæssigt vil tilfalde Amt
manden — bemærkes, at den, der i Henhold til bemeldte 
Bestemmelse begærer selv at overtage Ledelsen af Bjerg
ningen, uden at være Skibets Fører, maa næst at godt
gøre, hvem Skibet og de enkelte Dele af Ladningen til
høre, producere Fuldmagt saa vel fra Rederiet som fra 
de enkelte Ladningsejere, saaledes at Fuldmagt fra Assu
randøren eller Assurandørerne ikke kan anses for til
strækkelig, med mindre det tillige godtgøres, at denne 
eller disse have overtaget Ansvaret for hele det Parti, der 
begæres udleveret, Just. Min. Skr. Nr. 63 af 11 Febr. 189*1.

Hvad angaar det i § 8, 2det Stykke, ommeldte Vilkaar 
for Udleveringen, nemlig at der stilles Sikkerhed for 
paaløline Omkostninger og foiljent Bjergeløn, bemærkes, 
at der ikke i noget Tilfælde kan fordres kontant Betaling,
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lioldes i de efterfølgende Paragrafer af donne Lov, 
fastsættes ved Anordning-*).

§ 10. H vor B jergning1 sker a f Skib eller Gods, 
og  ingen or eller kan ventes snart at komm e til 
Stede, som efter sin Stilling paa Skibet eller ifølge 
Befuldm æ gtigelse repræsenterer Skibets eller Godsets 
Ejere, skal der, naar U nderretning ikke kan tilstillcs 
Ejerne efter de foreliggende Oplysninger, og  for saa 
vidt Godsets Væ rdi efter Fradrag a f Om kostninger 
og  passende B jergeløn  skønnes at overstige 50 Kr., 
snarest m uligt a f Politiet udfæ rdiges en B ekendt
gørelse, hvorved Ejerne indkaldes til inden 1 A ar 
at melde sig  og  god tgøre sin Ret. Denne B ekendt
gørelse, der saa vidt m uligt skal indeholde n øjagtig  
A ngivelse a f de strandede eller bjergede Genstande 
og  deres Mærker, skal, naar E jernes Part a f det 
b jergede Gods antages at overstige 200 Kr., ind
rykkes 3 Gange i de til Optagelse a f Proklam ata 
bestem te T idender**), men ellers kun 1 Gang, hvor
hos Politim esteren, naar lian finder, at der er A n -

naar behørig Sikkerhed tilbydes, hvorimod det maa være 
overladt til Polimesteren efter Forholdene i hvert enkelt 
Tilfælde at afgøre, hvilken Art af Sikkerhedsstillelse der 
vil være at yde, og navnlig, oin tilbudt Selvskyldner- 
kavtion efter Omstændighederne kan anses for betryggende, 
samme Skr.

*) Jfr. nedenstaaende Anordning af 1 Juli 1895.
**) Da Udgiverne af de privilegerede Blade ifølge den 
dem paahvilende Forpligtelse til uden Betaling at optage 
officielle Bekendtgørelser, hvis Indrykkelse ellers vilde 
falde det offentlige til Last, kun ville være berettigede 
til Betaling for Bekendtgørelser, hvorved Ejerne af bjerget 
Forstrandsgods indkaldes, for saa vidt Strandingsmassen 
efter Fradrag af øvrige Omkostninger dertil kan tilstrække, 
ere Retsbetjentene i deres F, gen skab af Forstrandsbe- 
styrere instruerede om ikke at honorere de privilegerede 
Blades Regninger for saadannc Bekendtgørelser, forinden
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ledning dertil, tillige kan ludo B ekendtgørelsen  in d 
rykke i en anden A vis.

§ 11. Salg a f det i § 10 om handlede Gods maa 
kun ske ved A vktion  *) med B illigelse a f Am tm anden, 
der ogsaa liar at godkende Avktionsbetingelserne. 
F or saa vidt Godsets Beskaffenhed tilsteder det, og 
dets O pbevaring ikke vil inedfore uforholdsm æssige 
Om kostninger, maa Salg ikke sko, før der er levnet 
Ejeren passende Tid til at melde sig  og  selv tage 
Bestem m else.

§ 12- M elder Ejeren sig o g g o d tg ø r  sin B erettigelse 
som saadan, faar han udleveret det bjergede eller, hvis 
det er solgt, Avktionsudbyttet med Fradrag a f Om
kostninger og  a f B jergeløn , Ær saa vidt dennes 
Størrelse er fastsat enten ved O verenskom st eller 
a f E etten ; er dette ikke Tilfældet, sker U dleveringen 
kun mod en a f P olitiet fastsat Sikkerhedsstillelse 
for B jergelønnen **).

Sp'ørgsm aalct om, hvor vidt den, der optræder

Opgørelsen over det paagældemle Gods har fundet Sted, 
med mindre det alt paa et tidligere Tidspunkt er øjen
synligt, at Godset vil give et Overskud, tilstrækkeligt til 
Dækning af Kegningsbeløbet, Fin. Min. Cirk. Nr. 181 at
5 Avgust 1892.

*) Alt paa Forstranden opbjerget Gods vil i Henhold 
til § 11 i Strandingsloven være at bortsælge ved offentlig 
Avktion, selv om dets Værdi er under 10 Kr., og selv 
om man i enkelte Tilfælde, naar Godset sælges alene og 
ikke i Forbindelse med andet opbjerget Gods, maa antage, 
at det ved Salget indkomne ikke vil kunne dække Om
kostningerne ved og i Anledning af Avktionen, idet det 
dog forudsættes, at det bjergede Gods, naar der kan 
være Spørgsmaal om, at det ikke skulde kunne dække 
Avktionsomkostningerne, saa vidt muligt søges borlsolgt 
sammen med andet Gods, saaledes at Underskud undgaas. 
Just. Min. Skr. Nr. 84 af 9 Marts 1896.
**) Jfr. Anmærkningen til § 8, 2dct Stykke.
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mod Paastand paa Godsets U dlevering, er tilstræ k
keligt legitim eret, afgøres, for saa vidt Statens F or- 
strande angaar, a f Am tm anden, og  for saa vidt 
Godset er b jerget paa privat Forstrand, ved F or
handling mellem Forstrandsejeren  og  Reklam anten. 
Er fuldt B evis for E jerens Paastand ikke tilvejebragt, 
men dog  overvejende Sandsynlighed for B erettigelsen 
af hans K rav, kan Jusitsm inisteriet for Statens F or
strandes vedkom m ende efter Forhandling med F inans
ministeriet, naar den i B ekendtgørelsen  satte Frist 
er udløbet, samtykke i, at G odset udleveres med 
F radrag af Om kostninger og  B jergeløn  overens
stem mende med Am tm andens O pgørelse (§  13). 
Saadant Samtykke kan endog før B ekendtgørelses- 
fristens U dløb indrøm m es m od behørig  Sikkerheds
stillelse for T ilbagelevering i Tilfæ lde af, at bedre 
berettigede Krav maatte frem kom me.

A nerkendes den form entlige E jers Krav ikke, kan 
Spørgsm aalet indbringes for D om stolene ved S øgs- 
maal henholdsvis m od Finansm inisteren eller den 
private Forstrandsejer.

§ 13. M elder Ejeren sig  ikke inden U dløbet 
af den i B ekendtgørelsen  satte Frist, tilfalder det 
bjergede efter Fradrag a f O m kostninger og  B jergeløn  
Forstrandsejeren. B jergerne have V alget m ellem som 
B jergeløn  at faa udbetalt en Tredjedel a f det ved 
Godsets Salg indkom ne B eløb  med Fradrag a f de 
Om kostninger, der ikke paahvile dem som en Del 
a f selve B jergningsarbejdet, og  at faa B jergelønnen  
fastsat efter R eglerne i Sølovens Kap. 9. I  sidste 
Fald bliver, hvor Forstrandsretten tilhører Staten, 
Am tm anden at stævne paa det offentliges Vegne.

Salget a f  Godset sker efter R eglerne i § 1 1 ; dog 
kunne den private F orstrandsejer og  B jergerne enes 
om at afholde O m kostningerne og  derefter dele 
Godset. F or  Statens Forstrandes vedkom m ende skal
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det, saafreint B jergerne væ lge i B jergeløn  at faa 
udbetalt en T red jed el, frem deles som hidtil staa 
dem aabent at forlange, at deres P art udlæ gges 
dem in  natura efter Taksation a f uvillige a f Eetten 
paa deres B ekostn ing udm eldte Mænd, for saa vidt 
Politim esteren finder, at en hertil sigtende D elin g  a f 
det b jergede Gods lader sig  iværksætte, udeu at dette 
derved taber i Værdi.

Om kostningernes F ordeling  mellem B jergere og 
Forstrandsejer afgøres a f Am tm anden. Kunne B jer
gerne ikke enes om B jergelønnens Fordeling, for
holdes efter Sølovens § 228.

§ 14- B jerges forulykket Skib eller Gods i aaben 
Sø, uden at der m edfølger nogen, som lovlig t re
præsenterer E jeren, skal B jergeren , saa snart han 
har bragt det b jergede i Land eller i Havn her i 
R iget, straks gøre Anm eldelse derom til nærmeste 
Toldfunktionæ r saa vel som til Politiet og  overgive 
Godset til dette eller, for  saa vidt det er enkeltvis 
b jergede Stykker V raggods, til Strandfogeden, hvor
efter der forholdes overensstem m ende med de oven
for i  dette A fsnit foreskrevne Regler, saaledes at 
det bjergede med Fradrag a f O m kostninger og 
B jergeløn , hvis ingen E jer efter behørig  Indkaldelse 
m elder sig, tilfalder Statskassen. D en i § 13, 
Stykke 1, om handlede Stævning bliver at rette mod 
Am tm anden i det Am t, til hvilket det b jergede er 
indbragt.

E nkeltvis i Søen b jergede Stykker V raggods, hvis 
Væ rdi efter Politim esterens Skøn ikke overstiger 
10 Kroner, kan han overlade B jergeren *). Er det

*) Bestemmelsen i § 14, 2det Stykke, angaar kun det i 
a a b e n  Sø fundne og bjergede Vraggods, ikke derimod 
det paa Forstranden inddrevne og indbjergede Gods, jfr. 
Landstings-Tidende 1893— 94, Spalte 748.
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bjergede a f større Værdi, har F inansm inisteriet som 
hidtil E et til at overlade B jergerne det, naar Om
stæ ndighederne findes at tale derfor.

III.
§ 15. De Forretninger, som i denne L ov  ere 

henlagte under Am tm anden, paahvile i K øbenhavn 
Politid irektøren , der udnævner en af Politiets E m - 
bedsm æ nd til at udføre, hvad der efter denne Lov 
uden for K øbenhavn paahviler Politiet.

§ 16. Politim esteren uden for K øbenhavn til
kom m er der for M øde i Strandingstilfælde over 1/i  
Mil fra hans B o lig  G odtgørelse for  B efordrin g m el
lom Strandingsstedet o g  hans B o lig  eller efter Om
stændighederne N attekvarteret 2 Kr. pr. løbende 
Mil og  i D agpenge 6 Kr. for hver 12 Tim er eller 
derunder. De Politim esteren tilkom m ende B eløb  
afholdes, for saa vidt der foreligger en Strandings- 
m asse, a f denne, og  ellers a f Statskassen.

§ 17. Vedkom m ende Toldfunktionæ r liar, for  at 
overvære B jergningen , for saa vidt der foreligger 
en Strandiugsm asse, Krav paa denne for B efordring 
og  D agpenge efter de for Politim esteren i foran- 
staaende P aragraf givne Eegler, dog  at D agpengene 
for de Funktionæ rer, der ere lavere stillede end i 
de 3 øverste L øn n ingsk lasser, nedsættes til det 
halve*). F oreligger der ingen Strandingsm asse, af-

*) I de Tilfælde, hvor der f o r e l i g g e r  en S tra n 
d i n g s m a s s e ,  tilkommer der for at overvære Bjergning
i over */4 Mils Afstand fra vedkommendes Bolig Told
funktionærer, der ere lavere stillede end i de tre øverste 
Lønningsklasser, i Befordringsgodtgørelse 2 Kr. pr. Mil 
for Afstanden imellem Boligen og Mødestedet frem og 
tilbage —  hvorved bemærkes, at Godtgørelsen maa be
regnes saa nær som muligt i Forhold til den tilbagelagte 
Strækning, saa at der ikke kan beregnes et Minimum af

3
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gu res vedkom m endes Ret til B efordring og  D agpenge 
efter Reglerne i Fr. 1 Febr. 1797 § 390 , jfr . PI. 
28 N ovbr. 1812.

§ 18. Strandfogeden tilkom m er der fuld B je rg e 
løn  for det i M edfør a f § 2, sidste Stykke, b jergede 
Gods, for saa vidt det ikke i M edfør a f §  14, 2det 
Stykke, tilfalder B jergeren , samt ved de B jergninger, 
der ske under Politiets Ledelse, en B jergelod  foruden 
d e n , dor maatte tilkom m e ham som D eltager i 
B jergn in gen *).

2 Kr. —  samt, for saa vidt gentagne Møder udfordres, 
Befordringsgodtgørelse efter samme Takst for den imel
lem Strandingsstedet og enten Boligen eller Nattekvar- 
teret frem og tilbage tilbagelagte Strækning, og endelig
i Diæter 3 Kr. pr. 12 Timer eller Dele deraf fra det 
Tidspunkt, da Funktionæren forlader Boligen, indtil han 
vender tilbage. F or Beregningen af Befordringsgodt
gørelse for Afstanden imellem Strandingsstedet og Natte- 
kvarteret er det ikke Forudsætningen, at denne Afstand 
er over l/4 Mil, og Valget imellem Tilbagevejen til B o
ligen eller Ophold i Nattekvarter i de Tilfælde, hvor flere 
Møder udfordres, bør, for saa vidt Betalingen angaar, 
træffes under Hensyn til, hvad der giver det for Stran- 
dingsmassen billigste Resultat, Just. Min Skr. Nr. 4U af 
24 Januar 189G.
*) Naar Gods er bjerget i aaben Sø og derpaa bragt i 
Land, hvor det er overgivet Strandfogeden, der ikke 
personligt har deltaget i Bjergningen, kan den Omstæn
dighed, at Strandfogeden blot i Henhold til Strandings- 
lovens § 14, 1ste Stykke, modtager det saaledes bjergede, 
efter at det er ilandbragt, ikke give Strandfogeden Ret 
til Bjergeløn efter Strandingslovens § 18.

Da det er forbeholdt Strandfogeden at bjerge løst Gods 
af under 500 Kroners Værdi, der inddriver paa For
stranden, og derfor at oppebære fuld Bjergeløn, jfr. 
Strandingslovens § 4, 5te Stk., og § 18, kan der ikke til
komme a n d r e  P e r s o n e r ,  der indbjerge saadant Gods, 
Bjergeløn, men da paa den anden Side Strandfogedens 
Ret efter Forholdets Natur, jfr. ogsaa -Tust. Min. Skr.
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§  19- Sker B jergn ingen  ikke under Politiets 
Ledelse, er den, som forestaar B jergningen , ansvarlig 
for de Om kostninger, der i M edfør a f denne Lovs 
§§ 3, 4 (sidste Stykke), 16 og  17 skulle afholdes 
a f Strandingsm assen.

§  20. Justitsm inisteriet er berettiget til ved en 
T arif at fastsætto B jergelønnen  for bortdrevne Sø
mærker, tilhørende den danske eller fremm ed Stat *).

§ 21 . M ed H ensyn til Optagelse a f Skibe og  andre 
Genstande, som findes nedsunkne paa H avets Bund **)

Nr. 245 af 28 Novbr 1874, er betinget af, at han har 
besørget Bjergningen selv eller ved Folk, med hvilke han 
affinder sig, maa der tilkomme dem, der indtil han kan 
komme til Stede, give sig af med at bjerge Gods, der 
ellers vilde gaa tabt, og som saaledes handle i hans 
Interesse, Ret til af ham at faa et passende Vederlag 
herfor, hvilket Vederlag i Mangel af mindelig Overens
komst maa bestemmes ad retslig Vej. For saa vidt Hus
rum til Bevaring af det bjergede har maattet afgives i 
Henhold til Strandingslovens § 3, 4de Stk., tilkommer der 
vedkommende Betaling herfor efter samme Paragrafs 
5te Stykke.

Det tilføjes, at det vil være hensigtsmæssigt og i alle 
Parters Interesse, om der, for saa vidt ikke Strandfogeden 
selv eller ved dertil af ham antagne Folk maatte være i 
Stand til at sikre Indbjergningen af alt løst Gods, som 
inddriver paa Forstranden, af ham paa Forhaand tilsiges 
dem, der i saadanne Tilfælde sikre Godsets Tilstede- 
blivelse, en vis Betaling herfor.

Just. Min. Skr. Nr. 177 af 12 Juni 1896.
*) Ved Just: Min. Bkg. Nr. 214 af 9 Decbr. 1895 er 

Bjergelønnen for bortdrevne Sømærker, tilhørende den 
danske Stat, indtil videre fastsat efter følgende Tarif:

10 pCt. a f de første 200 Kr af Sømærkets Værdi,
8 —  —  næste 400 — — —
6 — — — 800 — —  —
4 — —  —  1,600 - -
2 — — -  3,200 -  — —
1 —  af Resten af Sømærkets Værdi.

**) Jfr.Forordn, any. Dykkervæsenet m.m. a f l6 Marts 1842.
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samt O pfiskning a f Ankere m. m. *), liar det sit 
forblivende ved de hidtil gæ ldende Regler.

§  2 2 . Den, som  i Strid med denne L ovs B e
stem m elser egenm æ gtigt foretager B jergn in g  af 
strandet Gods, straffes, for saa vidt højere Straf 
ikke er forskyldt efter den alm indelige L ovgivn ing, 
med Fæ ngsel (alm indelig borgerlig  Straffelovs § 25), 
eller under form ildende Om stændigheder med B øder 
fra 50 til 500 Kr.

F or  andre Overtrædelser a f denne L ovs B estem 
m elser anses den skyldige, for saa vidt højere Straf 
ikke er forskyldt efter den alm indelige L ovgivn ing, 
med B øder fra 20 til 200 Kr. F or Overtrædelser 
af de for B jergelav stadfæ stede Vedtæ gter kan der 
i disse fastsættes Straf a f B øder indtil 50 Kr. eller 
U delukkelse a f B jergelavet. Deu, som ved B jerg 
ning, der sker under Politiets Ledelse, viser sig 
forsøm m elig eller opsæ tsig, kan bortvises fra B jerg 
ningen med B erøvelse a f sin A ndel i B jergelønnen , 
og  uvedkom m ende, som , efter at være bortviste af 
Politiet, findes paa Strandingsstedet, straffes med 
B øder fra 10 til 50 Kr.

Sagerne behandles som  offentlige Politisager.
§  Ü3. D enne L ov , som træder i K raft 3 M aa- 

neder efter dens K undgørelse i L ovtid enden **), gæ l
der ikke for Fæ røerne. Fra det Ø jeblik, den træder 
i Kraft, bortfalder F orordningen  af 28 D ecem ber 
1836, for saa vidt den ikke allerede er hævet, saa 
vel som  alle ældre Lovbestem m elser, der ere i Strid 
med nærværende Lov.

*) Jfr. Lov Nr. 157 af 22 Decbr. 1876 om Opfiskning 
af Ankere, Ankertove og andet Skibsredskab m. m.
**) Det paagældende Nummer af Lovtidende udkom den 
17 April 1895.



Anordning
Nr. 135 a f 1 Ju li 1895

angaaende

Politiets Pligter i Strandingstilfælde.
I  M edfør a f Strandingslov a f 10 A pril 1895 § 9 

fastsættes herved fø lg e n d e :
§  1. Politim esteren skal, naar han m odtager 

U nderretning om stedfundet Stranding a f Skib, for 
saa vidt han ikke har Forfald, selv uopholdeligt 
give M øde paa Strandingsstedet for at varetage de 
ham efter Strandingsloven paahvilende P ligter. Ved 
sin A nkom st til Stedet liar han at forvisse sig  om, 
at de M eldinger, som Strandingslovens § 2, 2det 
Stykke, paabyde, ere foretagne, og  i m anglende Fald 
selv uopholdeligt lade dem foretage. Ihvorvel P o li
tim esteren i øvrigt under B jergn in g  er berettiget til 
at lado m øde for sig  ved sin avtoriserede F u ld 
m ægtig, eller undtagelsesvis ved en anden god 
Mand efter dertil erhvervet særlig Tilladelse fra 
Am tm anden, liør lian dog, dersom  Strandingen er 
a f V igtighed, eller forudses at ville være forbundet 
med særdeles V anskeligheder, til hvis U djæ vning hans 
person lige T ilstedevæ relse vil tjon e , frem deles fs a a  
vidt m uligt selv udføre do P olitiet paahvilende Forret
ninger, fornem m eligt paa de D age, da n oget sær
deles v igtigt eller vanskeligt kan ventes at fore-



falde. O gsaa b ør  han i A lm indelighed, i det mindste 
en G ang om U gen, selv indfinde sig  ved en Stran- 
dingsfoiTetning, naar denne varer i læ ngere Tid, for 
person ligt at underrette s ig  om, hvorledes den er 
frem m et, og  tage de Beslutninger, som maatte kunne 
tjene til dens hurtigste og  bedste Fremme.

§  2. Vod Ledelsen a f B jergningsforetagender skal 
P olitiet drage O m sorg for, at alt iværksættes paa 
don hensigtsm æ ssigste M aade. D et fø lger a f sig 
selv, at der frem for alt bør sørges for M andskabets 
E edning, dersom  noget i den H enseende endnu er 
at gøre  paa den Tid, Politiet træder til, og  ved 
Godsets B jergn in g  bør der i alle M aader om gaas 
paa don for E jeren  gavnligste og  mest betryggende 
M aade. Er der rim elig U dsigt til, at Skibet kan 
hjæ lpes fra Stranden o g  igen  gøres sejlbart, bliver 
dette fornem m eligt Genstand for Politiets og  B jer
gornes Omhu. F or saa vidt dette ej kan ske, blive 
alle Skibspapirer først og  frem m est at redde og  
tage i B evarin g ; a f Godset bør saa vidt m uligt det, 
der er kostbarest, først reddes, undtagen for saa 
vidt det m indre kostbare vilde være udsat for F or
dærvelse, og  der ingen grundet A n ledn ing er til 
F rygt for, at det kostbareste vil ved Udsættelse med 
dets R edning gaa tabt. D et reddede bør bringes 
til et Sted, hvor det ikke er udsat for at blive 
bortskyllet a f H avet, og  de kostbarere o g  let trans
portable T ing bør saa vidt m uligt bringes i sikker 
B evaring under forsvarligt Lukke og  paalidelige 
F olks Ansvar. L igeledes bør de Ting, der ere mest 
udsatte for Fordæ rv ved Luftens og  V ejrets P aa- 
virkning, bringes under T ag  eller anden tilstræ kkelig 
B edæ kning. F or  saa vidt m uligt bør alt bortføres 
i do P akker eller Fustager, hvori det antræffes. 
Mon hvor enten dissos Størrelse ikke tillader dette, 
eller livor Pakkerne eller Fustagerne ere saaledes
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beskadigede, at Varerne cj deri kunne være sikkert 
opbevarede, eller at endog Varernes U dtagelse og  
A fsondring kan være fornøden for at redde dem fra 
Bedæ rvelso, bliver der at forholde saaledes, som  
Om stændighederne fordre. D o g  bør der, saa vidt 
dette kan ske uden H indring for selve B jergningen , 
sørges for, at Pakkernes eller Fustagernes Indhold 
saa nø jagtig t som m uligt bestem m es og  optegnes 
eller paa anden Maade saaledes bekræftes, at Op
lysn ing derom ikke vil m angle. Varernes B o rt -  
bringelse b ør  og  besørges paa den om hyggeligste 
Maade, saaledes at de saa vidt m uligt sikres baade 
im od B eskadigelse og  U nderslæb.

§ 3. Politiet har at sørge for, at alle uvedkom 
m ende, som indfinde sig ved Strandingen, og  som 
skønnes at være til H inder for B jergningsarbejdets 
U dførelse, bortvises, lige som det ogsaa bør bort
vise B jergere, som ved D rukkenskab, F orsøm m e
lighed eller Opsæ tsighed ere uskikkede til at bruges 
som saadanne.

§ 4 . D er bliver ved paalidelig V agt at sørge 
for, at det, der ej har været at indbringe i H use, 
ikke bortstjæ les eller paa anden Maade forvanskes, 
og  P olitiet antager det fornødne A ntal Mænd til 
dette V agthold , saa vidt m uligt blandt de nærm est 
boende. V ed foranførte som  ved enhver anden B jerg 
ningen vedkom m ende Foranstaltning bør fornøden 
Sparsom m elighed iagttages, fø lge lig t ikke et større 
Antal P ersoner antages til Vagthold eller andet 
uden for det egentlige B jerningsarbejde liggende 
A rbejde, end N ødvendigheden kræver. E ndvidere 
bør der sørges for, at Godset snarest m uligt bringes 
i B evaring paa et bekvem t Sted og  under forsvar
ligt Lukke. Saa bør og  dot G ods, som enten ved 
at gem m es er udsat for Bedæ rvelse, eller som  i 
øvrigt efter Sandsynlighed derved vilde tabe saa
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m eget i Pris, eller paadrage saadanne B ekostn inger, 
at vedkom m ende ej kunne være tjente m ed dets 
H enliggen, snarest m uligt sættes til A vktion  over
ensstem m ende m ed Strandingslovens § 11. Ogsaa 
kan der med Am tm andens B illigelse ved A vktion  
over en D el a f det b jergede sørges for foreløb igt 
at skaffe de fornødne M idler til løbende uopsæ tte- 
lige U dgifter, dersom Forskud ikke dertil kunne 
erholdes, eller de Betingelser, hvorunder samme ere 
at faa, maatte være saa byrdefulde, at det vil være 
m ere overensstem m ende med alle vedkom m endes 
Tarv at søge Midlerne ved en saadan . Avktion. 
H erved bør i A lm indelighed de Varer, hvis H en
gem m en og  K onservation  vilde m edføre de største 
U dgifter, væ lges frem for de øvrige.

§  5. Over alt, hvad der foregaar ved B jerg 
ningen, skal P olitiet føre Protokol. Denne P rotokol 
maa udvise, hvilken D ag og  Time samt a f hvem 
Anm eldelsen  er g jo r t ; D agen  og  K lokkeslettet, naar 
Politim esteren ifølge deraf indfandt s ig ; Stedet, hvor, 
og  den Tilstand, hvori han ved sin A nkom st fandt 
Skibet og  G odset; hvor vidt Skipper, Skibsfolk eller 
Passagerer fulgte med Skibet, hvilke Personer da 
bør nævnes. F ork laring skal m odtages om, naar 
o g  hvor Strandingen først b lev bemærket, samt om, 
hvor vidt det er M angler ved Fyr og  Søm ærker 
eller andre Omstændigheder, o g  da hvilke, der liave 
foranlediget Strandingen, med alt videre, hvad der 
kan tjene til enten at bedøm m e vedkom m endes F or
hold eller til at opdage, hvem  Skibet tilhører, hvor 
Folkene ere afblevne m. v. Frem deles b ør  der an
føres de Beslutninger, som a f Politim esteren tages i 
H enseende til B jergn ingens Ivæ rksæ ttelse eller dens 
Fortsæ ttelse, om den allerede maatte være begyndt, 
i hvilket Tilfæ lde derom gøres om stæ ndelig F or
klaring i Protokollen . Endvidere antegnes efter-
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liaanden i Protokollen , hvilke B jergere, eller, livor 
Fortegnelse over disse føres a f B jergelavet, hvor 
m ange B jergere der daglig' oro til Stede, hvilke 
R edskaber (Baade, Ankere, Gangspil og  T ov) de 
derved have benyttet, og  hvad deraf ved B rugen er 
gaaet tabt eller blevet forringet, ligo som og  det Gods, 
der bortføres fra Skibet, hvilket b ør  angives saa 
nøjagtigt, som  Omstændighederne tillade det. Saa 
bemærkes og  alt, hvad der oliers foregaar, o g  som 
enten kan faa Indflydelse paa E jernes og  B jergernes 
gensidige R ettigheder im od hinanden, eller føre til 
A nsvar for nogen. E ndelig skal P rotokollen  in de
holde O plysning, om en Strandingskom m issionæ r er 
antaget, samt angaaendo det for ham overensstem 
mende med Frd. 2 D ecem ber 1825 fastsatte Salær. 
P olitiet har at sørge for, at der paa det Sted eller 
de Steder, hvor Godset afleveres, a f paalidolige P er
soner holdes Fortegnelse over Godset, og  for saa 
vidt det, uden skadelig  F orhaling i B jergningen , 
kan ske, bør denne Fortegnelse daglig  konfereres 
med den, som indoholdes i Protokollen  over det 
bortførte Gods, lige som der bør ske en nøjagtigere 
U ndersøgelse af Varernes Væ gt, Maal, Kvantitet, 
M ærker o. s. v. end den, der ved B ortførelsen  fra 
Strandingsstedet har kunnet finde Stod. L ige som 
P olitiet har at vaage over, at der ved Bortførelsen  
a f Godset bruges den for Ejeren m est betryggende 
F rem gangsm aade, saaledes skal det ogsaa  paase, 
at dets H enlæ ggelse og  B evaring er u dført paa 
forsvarlig Maade efter de a f ham tagne B eslut
ninger. L ige som Politim esteren under hele F orret
ningen b ør  vaage over, at alt, hvad b jerges kan, 
b jerges o g  komm er de vedkom m ende til gode, saa
ledes b ør  Strandingsforretningen heller ikke sluttes, 
inden alle vedkom m ende ere spurgte, om der vides 
noget yderligere at b jerge, og  Politim esteren selv



liar attesteret, at han ikko har været i Stand til at 
opdage noget videre, som kan komm e under B jerg 
ning, end det, Forretningen indeholder.
§ 6. Til ovennæ vnte Forretninger behøver P o li

tim esteren ikke at benytto den sæ dvanlige P oliti
protokol, men kan indrette en sæ rlig Strandings- 
p rotok o l, der pagineres og  gennem drages samt 
forsynes med Am tm andens Avtorisation .

§ 7. H vor Gang, Protokollen  sluttes, bliver den 
at underskrive, foruden a f Politim esteren eller dennes 
F u ldm æ gtig , a f Skipperen og  Strandingskom m is- 
sionæren, hvis en saadan er brugt, samt a f don 
eller dem, der maatte være brugte som Tolke, og  
endvidere af F orbjergerne, hvis et B jergelav  har 
m edvirket, hvorhos Protokollen  først bør tydeligt 
oplæ ses, o g  alle vedkom m ende have A dgang  til at 
høre dens Oplæsning. D et bem æ rkes hver D ag, 
naar F orretningen begynder, og  naar den sluttes.
§ 8. H vis P olitiet selv forstaar et Sprog, som 

Skipperen eller den, der træder i hans Sted, taler, 
saaledes at de indbyrdes kunne gøre dem forstaae- 
lige for hinanden, bliver ingen særlig T olk  at be
nytte. M en i m odsat Fald bør saa vidt m uligt 
enten en edsvoren T olk  eller i M angel a f en saadan 
to lovfaste V idner, som have den fornødne Sprog
færdighed, bruges til den gensidige Forklaring.

§ 9. Naar strandet Skib olier Gods skal sælges 
ved A vktion , b ør  denne foranstaltes saaledes, at 
Godset kan ventes udbragt til de fordelagtigste 
Priser. D er bør altsaa væ lges en saa bekvem  Tid 
og  et saa bekvem t Sted for A vktionen , som  Om
stæ ndighederne tillade. Avktionen skal med saadan 
F r ist , at de lysthavende kunne have L ejlighed til 
at indfinde sig  eller give deres Kom m issioner, be 
kendtgøres i det eller de stedlige Blade, som  P oliti
m esteren finder bedst dertil egnede, og  skal, naar

24 Anordn. f. Politiet ang. Strandinger.



den or a f storre B etydning, tillige bekendtgøres i 
den B erlingske politiske og  A vertissem ents-T idende; 
om saadant findes hensigtsm æ ssigt, kan til B ekendt
gørelse ogsaa benyttes dertil egnede Fagblade. Intet 
V ilkaar bør fastsættes, som kan afskræ kke de lyst
havende fra at indlade sig. Som F ølge h eraf maa 
det i A lm indelighed anses rettest, at A vktions- 
om kostningerne blive K øberen uvedkom m ende, hvis 
saadant er alm indeligt ved andre A vktioner paa 
Egnen, og  hvis noget T illæ g til Avktionsbudene i 
A nledning a f O m kostninger skulde foreskrives, maa 
i alt Fald dettes Størrelse aldeles n ø jagtig t opgives. 
A vktionskonditionerno skulle, naar Salg angaar Gods, 
hvis E jer form edelst Fraværelse i denne H enseende 
ikke selv kan varetage sit Tarv og  ej heller dertil 
har befu ldm æ gtiget nogen, overensstem m ende med 
Strandingslovens § 11, jfr . § 13, forelæ gges A m t
manden til A pprobation  tillige med de Bestem m elser, 
der blive at tage i H enseende til Tid, Stod og  
K undgørelsesm aade. Inkassator væ lges a f P oliti
mesteren, dog  at Am tm anden har at godkende V a l
get samt at fastsætte det Inkassator tilkom m ende 
Salær. Dette maa i Reglen  ikke sættes til mere 
end 4 pCt. a f de B eløb , hvorpaa der gives Kredit, 
o g  2 pCt. a f dem, der betales kontant, med mindre 
Am tm anden skønner, at Inkassationen ikke kan faas 
u dført for denne Betaling.

D et indkom ne A vktionsbeløb  skal, for saa vidt 
det ikke straks anvendes til at dække paa Godset 
hvilende U dgifter, anbringes i en solid Sparekasse 
eller Bank.

§ 10. Politim esteren liar at drage O m sorg for, 
at de Spise- og  D rikkevarer, som findes havarerede, 
blive undersøgte o g  behandlede efter P lakaten a f
29 Marts 1814.
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§ 11. Naar Strandinger indtræffe paa en Tid, 
da Karantæne er paabudt, forholdes der overens
stem mende med Lov Nr. 97 a f 2 Juli 1880 § 39, 
jfr . L ov  Nr. 40  a f 30 Marts 1885 § 7.
§ 12. N aar B jergn ingen  er bragt til Ende og  

R ealisation a f det b jergede, for saa vidt saadant 
skal finde Sted, er sket, bliver en O pgørelse over 
sam tlige a f B jergn ingen  flydende O m kostninger at 
foretage og  at forelæ gge i et M øde, paa hvilket 
der, efter forudgaaet U nderretning til alle i Sagen 
interesserede, der findes paa Stedet, gives disse L e j
lighed til at udtale sig. O pgørelsen  tillige med 
Strandingsprotokollen, i hvilken fornøden  F ork laring 
om det paa M ødet passerede bliver at optage, fore
læ gges derefter, forinden videre U dbetaling finder 
Sted, Am tm anden til P røvelse.

U dlæ gges B jergelønnen  in natura, foretager P o li
tim esteren Fordelingen under Tilkaldelse a f Ejerne 
eller deres Repræsentanter.

I  Tilfælde a f G odsets U dlevering bliver det at 
paase, at denne ikke sker, forinden fornøden T old - 
berigtigelse har fundet Sted*).

*) Jfr. Just. Min. Cirk. Nr. 256 af 6 Dcebr. 1894.



Register.
De vedføjede Tal betegne Paragraferne i Strandingsloveu (L )  og 

i Anordningen om Politiets Pligter i Strandingstilfælde ( A ).

Aaben Sø, Bjergning der af Skib 
og Gode, L. 14.

— do af enkelte Stykker Vrag
gods, L. 14.

Adgang til Bjergelav, L. 4.
Afkald paa det offentliges Bistand 

ved Stranding, L. 8.
Amtmanden ansætter Strandfoge- 

rier for Landets vedkommende, 
L. 1.

— godkender Ansættelse af Strand- 
fogeder paa private Forstrande, 
L. 1.

— for hain kan indankes Politi
mesterens Fastsættelse af Be
taling og Erstatning for for
skellige Ydelser i Anledning 
af Menneskelivs Redning eller 
Stranding og Bjergning, L. 3.

— skønner om dem, der begære 
Bjergelav oprettet for Landets 
vedkommende, L. 4.

— bestemmer om Bjergelavs Op
rettelse, L. 4.

— Btadfsster Vedtægt for Bjerge
lav paa Landet, L. 4.

— afgør Spørgsmaal om Optagelse

eller Forbliven i Bjergelav 
paa Landet, L. 4.

Amtmanden, for liam forelægges 
Sager om Meningsuliglied mel
lem Ejer af strandet Skib eller 
Gods eller dennes Repræsen
tant og Politiet, L. 8.

— approberer Salg af bjerget 
Skib eller Gods, L . 11.

— godkender Avktionsbetingelser 
for Salget, L. 11, A. 9. ♦

— approberer Tid, Sted og Kund- 
gørelsesmaade for Strandings* 
avktion, A. 9.

— approberer Inkassators~ Anta
gelse, A. 9.

— fastsætter Inkassators Salær, 
naar Ejeren ej er til Stede, A. 9.

— afgør Spørgsmaal om Ejerens 
Legitimation, L. 12.

— bestemmer Omkostningernes 
Fordeling mellem Bjergere og 
Forstrandsejer, L. 13.

— stævnes paa det offentliges 
Vegne, naar Bjergeløn skal 
fastsættes efter Søloven, L. 13.

— kan undtagelsesvis tiHado Po-
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litimesteren at møde ved Stran
ding ved cn anden god Mand 
end den for ham avtoriserede 
Fuldmægtig, A. 1.

Amtmanden kan tillade foreløbig 
Avktion over en Del af dst 
bjergede Gods lil Omkostnin
gers Dækning, A. 4.

— avtorisercr Strandingsprotokol, 
A. G.

— for ham forelægges Opgørelse 
og Strandingsprotokol, A. 13.

Amtsfonden, L. 1.
Ankere, A. 5.
— Opfiskning af, L. 21.
Aumeldelser om Stranding, L. 2,

A. 1.
— om i aabcn Sø bjerget Skib 

eller Gocls uden Medfølge, L.14.
Arbejdsdygtig, L. 4.
Aviser, L. 10.
Avktlon over bjerget Skib elier 

Gods, L. 11, 13, A. 4, 9.
Avktloushetlngelscr, L. 11, A. 9.
Avkttonsomkostninger, A. 9.
Arktlonsudbytte, L. 12.
Avtorlsatlon af Strandingsproto- 

kol, A. G.

V&Adc, stillede til Eaadiglicd ved 
Bjergning, L. 4, A. 5.

Bank, A. 9.
Befordringsgodtgørelse til Politi

mesteren, L. 16.
— til Toldfunktionæren, L, 17.
Befordringsmidler, L. 3.
Befuldmægtiget for Ejeren, L.S, 10.
Bekendtgørelse om Ansættelse af

Strandfogeder, L, 1.
— hvorved Ejeren af bjerget Skib 

eller Gods indkaldes, L. 10.

Bekendtgørelse om Stramlings- 
avktion, A. 9.

Berlingske Tidende, A. 9.
Beskadigelse, A. 2.
Betaling for Husly, Kost og Pleje 

til skibbrudne, L. 3.
— for Afgivelse af Befordrings

midler, L. 3.
Bevaring af bjerget Gods, A. 4.
Bistand maa ikke paanødes stran

det Skib, L. Í».
— det offentliges, ved Stranding 

og Bjergning, L. 8.
Bjergclar, L. 4, 8, 22, A. .% 7.
— Vedtægter for, L. 4.
— dets Vederlag, L .  4.
— hvor saadannc ikke ñndes, L. 4.
— dets Bct og Forpligtelse, L. 4.
— Overtrædelse af Vedtægt for, 

L. 22.
— fra fremmed Distrikt, dets Til

kaldelse, L. 4.
Bjergelavsdlstrlkt, L. 4.
BJergelod, L. 19.
Bjergeløn til Bjergelav, L. 4.
— dens Fordeling i Bjergelav, L.4.
— Sikkerhed for, L. 6.
— naar Ejeren melder sig, L. 12.
— naar dette ikke finder Sted, 

L. 13.
— dens Fastsættelse efter Sølo

ven, L. 13.
— dens Fordeling mellem Bjer

gerne, L. 13.
— udlagt in natura, L. 13, A. 13.
— for Skib ellor Gods, bjerget i 

aaben Sø, L. 14.
— til Strandfogeden, L. 18.
— for bortdrevne Sømærker, L. 20.
Bjerget Skib, aom or bragt i Havn,

L. 4.
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I

BJcrgnliig af Skib cllcr Gods, 
hvor Ejeren eller lians Re
præsentant ikke er til Stede, 
L. 10.

— i aaben Sø af Skib eller Gods, 
L. 14.

BJcrgnlngsm&sseo, L. 4.
Bjcrgnlugsomkostiiluger, L. 12,13.
Bordulug af strondct Skib, L. G.
Bornholm, L. 1.
Bortfald af ældre Bestemmelser, 

L. 23.
Bortvisning fra Strandingsstcdet, 

L. 22, A. 3.
Bosat, L. 4.
Bund, Havets, Optagelse derfra, 

L. 21.
Byraad afgiver Erklæring om 

Valg af Strandfogedcr i Køb
stæderne, L. 1.

Bøder se Straf.

Dagpenge til Politimesteren, L. 16.
— til Toldfunktionæren, L. 17.
Diæter se Dagpenge.
Drikke- og Spisevarer, A. 10.
Brukkeuskab ved Bjergning, A. 3.

Egenmægtigt foretaget Bjergning, 
L. 22.

Ejeren af strandet Skib eller Gods, 
L. 8, 10, 11, 12, 13, 14.

— hans Indkaldelse, L. 10.
— Tidsfrist for ham til at tage 

Bestemmelse om Salg, L. 11.
— hans Legitimation, L. 12.
— Udlevering til ham af det bjer

gede eller dets Provenu, L. 12.
— hans Sikkerhedsstillelse for 

Udleveringen, L. 12.
— hans Søgsmnal i Tilfalde af

Ikke-Anerkeiulelso af haus 
Krav, L. 12.

Ejeren, hansUndladcn af at melde 
sig efter Indkaldelsen, L. 13.

— af Skib eller Gods, bjærget i
il aaben Sø, L. 14.

Eneret for Bjergelav, L. 4.
— for Strandfogeden, L. 4.
Enkeltvis i aaben Sø bjergede

Stykker Vraggods, L. 14.
Etikers Forbliven i Bjergelav efter 

Mandens Død, L. 4.
Erst&tulng for Afgivelse af Red

skaber eller Grund til Færdsel 
i Anledning af Redning af 
Menneskeliv, L. 3.

— for Adgang til og Benyttelse 
af Grund ved Bjergning, L. 3.

— for Afgivelse a f Husrum til 
bjerget Gods, L. 3.

— for Baade og Redskaber ved 
Bjerguing, L. 3. 4.

li Fagblade« A. 9.
I Finansministeriet, L. 12.

— kan overlade Bjergerne en
keltvis i aaben Sø bjergede 
Stykker Vraggods, L. 14.

Forbjergere, L. 4, A. 7.
Fordeling af Bjergeløn i Bjerge

lav, L. 4.
— af Bjergeløn, som udlægges iu 

natura, L. 13.
Fordærvelige Varers Redning, A.2.
Forskud til Dækning af Bjcrg- 

ningsomkostninger, A. 4.
Forslag til Vedtægt for Bjergelav, 

L. 4.
Forstrand, derpaa inddrevet løst 

Gods, Vrag og Vragstykker,
li. 2, 14.
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Forstrand, privat, Ansættelse af 
Strandfoged der, L. 1.

— do., Bjergelav der, L. 4.
— privat, Udlevering af derpaa 

bjerget Skib eller Gods, L . 12.
Forstrandsejeren ansætter Strand

foged for privat Forstrand, L. 1.
— lians Bet til Bjergning af løst 

opdrevet Gods, L. 4.
— ham tilfalder det bjergede, 

naar Ejeren ikke melder sig, 
L. 13.

Forstraudsgods, L. 2, 4.
Forsømmelighed ved Bjergning, 

L. 22, A. 3.
Forsørgelse af skibbrudne, L. 3.
Fortegnelse over bjerget Gods, 

A. 5.
Fremmed Sprog, A. 8.
Frist for Anmeldelse af Ejen

domsret til bjerget Skib eller 
Gods, L. 10, 12, 13.

— for Afholdelse af Strandings- 
avktion, A. 9.

Fuldmægtig, Politimesterens, L. 1, 
2, A. 1, 7.

— for Ejeren af strandet Skib 
eller Gods, L. 8, 10.

Fustager, A. 2.
Fyr, A. S.
Fæugsel se Straf.
Færøerne, L. 23.

tiangspll, A. 5.
Gods, løst, eom inddriver paa 

Forstranden, L. 2, 4.
Godtgørelse for Underretning om 

Stranding m. m., L. 2.

Handelspladser, Ansættelse nf 
Strandfogedcr der, L. 1.

Havets Bund, Optagelse derfra, 
L. 21.

HaTn, bjerget Skib, som er bragt
i, L. 4.

Hjemsendelse af skibbrudne, L. 3.
Hasly til skibbrudne, L. 3.
Ikrafttræden, Lovens, L. 23.
Indkaldelse af Ejeren af bjerget 

Skib eller Gods, L. 10.
— af Ejeren af Skib eller Gods, 

bjerget i aabon Sø, L. 14.
InkassatloussAlær ved Strandings- 

avktion, A. 9.
Inkassator ved do., A. 9.
Instruks for Strandfogcder, L. 2.
Justitsministeriet stadfæster Ved

tægt for Bjergelav for Køb
stæderne, L. 4.

— afgør oin Oi>ruttelse nf Bjerge
lav for de private Forstrande, 
L. 4.

— kan tillade Udlevering af bjer
get Skib eller Gods, selv om 
Ejerens Krav ikke er fuldt 
beviöt, L. 12.

— fastsætter Bjergeløn for Sø
mærker, L. 20.

Karantæne, A ll.
Kendskab til Søvæsen, L. 4.
Kirkestævne, Læsning ved, L. 1.
Kommuner, L. 4.
Konsul, L. 3, 8.
Kost til skibbrudne, L. 3.
Kostbart Gods, Hedning deraf, 

A. 2.
Kæmnerkasse, L. 1.
Købstæder, Ansættelse af Strand

fogeder der, L. 1.
i — Oprettelse af Bjergelav der,
I L. 4.
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Ledelsen af Bjergning af strandet 
Skib eller Gods, L. 8 .

Legitimation for Ejeren nf bjerget 
Skib eller Gods, L. 12.

Melding om Stranding m. m., L.
2, 3, A. 1, 5.

Meningsulighed mellem Ejeren af 
strandet Skib eller Gods eller 
dennes Repræsentant og Poli
tiet, L. 8.

Menneskeliv, Redning af, L. 3, 
A. 2.

Møde angaaende Strandingsopgø- 
relse, A. 12.

Xattekvarter, L. 1G.
Nød, Skib stedt i, L. 2.

Offentlige Politisager, L. 22.
Omkostninger ved Bjergning, L.

12, 13.
— ved do. i aaben Sø, L. 14.
— naar Bjergning ikke sker under 

Politiets Ledelse, L. 10.
Opfiskning af Ankere m. m., L. 21.
Opgørelse, A. 12.
Ophævelse af ældre Bestemmelser, 

L. 23.
Oplæsning af Strandingsprotokol- 

len, A. 7.
Opsætsighed ved Bjergning, L. 

22, A. 3.
Optagelse i Bjergelav, L. 4.
— af Skibe og andet fra Havets 

Bund, L. 21.

Pakker, A. 2.
Passagerer, A. ó.
Pleje til skibbrudne, L. 3.
Politidirektør* u i København, 

L. 1 r>.

Politiet, dets Virksomhed, hvor 
Strandfoged ej er ansat, L. 1.

— fastsætter Godtgørelse for Un
derretning til Strandfogeden 
om Stranding m. m., L. 2.

— dets Tilstedekomst i Anledning 
af løst paa ForstTanden ind
drevet Gods m. m. erufomøden, 
naar V æ rioJ  ikke overstiger 
500 Kr., L. 2.

— kan forlange Husly, Kost og 
Pleje til skibbrudne, L. 3.

— skønner over, hvilke Befor
dringsmidler, der skal afgives 
til Meldinger om Stranding 
m. m., L. 3.

— antager Bistand til Bjergning, 
livor Bjergelav ej findes, L. 4.

— kan fordre Baade og Redskaber 
stillede til Eaadighed ved 
Bjergning, L. 3, 4.

— dets Tilstedekomst ved Stran
dinger, L. 7, A. 1, f>.

— har Ledelsen af Bjergningen 
af strandet Skib og Gods, L. 8, 
A. 2.

— Begler for dets Ledelse af 
BjergniDg, L. 9, A. 2.

— Meningsulighed mellem det og 
Ejeren eller hans Repræsentant, 
L. 8.

— skønner over Størrelsen af Sik
kerhedsstillelsen for Bjergeløn 
og Omkostninger, L. 8.

— bekendtgør om bjerget Skib 
eller Gods, naar Ejeren eller 
hans Repræsentant ikke er til 
Stede, L. 10.

— bestemmer Sikkerhedsstillelsen 
for Udlevering af bjerget Gods 
eller dets Provenu, L. 12.
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Politiet) Anmeldelse for samme ¡ 
om Bjergning i naben Sø, L. ;
14.

— dets Strandingsforretninger i 
København varetages af en af 
Politidirektøren udnævnt Po
litiembedsmand, L. 15.

— Omkostningerne, naar Bjerg* 
ning sker uden dets Ledelse,
L. 19.

— dets Forretninger ved Stran
ding skulle saa vidt muligt ud
føres af Politimesteren selv, 
A. 1.

— kan bortvise fra Strandings- 
stedet, L. 22, A. 3.

— fører StrandiDgsprotokol, A. 5,
6, 7.
Se i øvrigt Politimesteren*

Politim esteren afgiver Skøn over, j 
hvoi' vidt Strandfogeder bør ¡ 
ansættes, L. 1. !

— aneætterStrandfogederforKøb- l 
stæders og Handelspladsers | 
vedkommende, L. 1.

— hans Fuldmægtig, L. 1, A. 1. !
— Melding til ham om Stranding I 

m. m., L. 2, A. 1. j
— skal uopholdeligt begive sig til 

Strandingsstedet, L. 2, A. 1.
— har at forvisse sig om, at de ¡ 

befalede Meldinger om Stran- i 
ding erc foretagne, A. 1. ij

— skal i Reglen selv møde ved |{ 
Strandinger, A. 1. ij

— kan lade møde ved sin avto- I; 
riseredc Fuldmægtig, A. 1. ■

— undtagelsesvis ogsaa ved en 
anden god Mand efter Amtets 
Tilladelse, A. 1.

— fastsætter Godtgørelse for Mel

ding lil Strandfogeden omStran- 
ding m. m., L. 2, 3.

Politimesteren, ligeledes Erstat
ning for Afgivelse af Redska
ber eller Tilstedelse af Færdsel 
ved Redning af Mennesker, 
L. 3.

— ligeledes Betaling for Husly, 
Kost og Pleje til skibbrudne, 
L. 3.

— ligeledes Betaling for Afgivelse 
af Befordringsmidler, L. 3.

— ligeledes Erstatning for Ad
gang til og Benyttelse af Grund 
og for Afgivelse af Husrum til 
bjerget Gods, L. 3.

— skønner om dem, der begære 
Bjergelavs Oprettelse i Køb
stæderne, L. 4.

— afgiver Erklæring om Bjerge
lavs Oprettelse, L. 4.

— udarbejder Forslag til Vedtægt 
for Bjergelav, L. 4.

— afgør Spørgsmaal om Optagelse 
eller Forbliven i Bjergelav for 
Købstæder, L. 4.

— kan forlange Bjergelav fra 
fremmed Distrikt tilkaldt, L. 4.

— afgør foreløbigt Meningsulig- 
hcd mellem Politiet og Ejeren 
eller bans Repræsentant, L. 8.

— bestemmer, i hvilke Aviser 
Bekendtgørelse om bjerget Skib 
eller Gods skal indrykkes, L. 10.

— afgør, hvor vidt bjerget Gods 
kan deles mellem Bjergerne, 
L. 13.

— kail til Bjergerno overlade 
enkeltvis i aaben Sø bjergede 
Genstande under 10 Kr. Værdi, 
L. 14.
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Politimesteren, lians Befordrings
godtgørelse 09 Dagpenge, L. 16.

— fører Strandingsprotokol, A. 5, 
0, 7.

— hans Virksomhed med Hensyn 
til Strandingsavktion, A. 0.

— lader havarerede Spise- og 
Drikkevarer undersøge, A. 10.

— fordeler Bjergeløn, som ud
lægges in natura, A. 13.

Se i øvrigt Politiet*
P olltlprotokol, A . 6.
Politisager, offentlige, L. 22.
Privat Forstrand, Ansættelse af 

af Strandfoged der, L. 1.
— Bjergelav der, L. 4.
— Udlevering af derpaa bjerget 

Skib eller Gods, L. 12.
Proklama, L. 10.
Protokol, se Politiprotokol, Stran- 

diugsprotokol.

Redning af Menneskeliv, L. 3, A. 2.
Redningsstation, Underretning 

dertil om Stranding, L. 2.
Bedskaber stillede til Raadighed 

ved Bjergning, L. 3, 4, A. 5.
Bepræsentant for Ejeren af stran

det Skib eller Gods, L. 8, 10.

Salg ved Avktion af bjerget Skib 
eller Gods, L. 11, 13, A. 4, 9.

Sandemand, hans Virksomhed, 
hvor Strandfoged ej er ansat, 
L. 1.

Sikkerhed, bjerget Skib, som er 
brugt i, L. 4.

Sikkerhedsstillelse for Bjergeløn 
og Omkostninger, L. 8.

— l'or Udlevering af bjerget Skib 
eller (lods, L. 12.

Skib, bjerget, som er bragt i Havn 
eller Sikkerhed, L. 4.

— eller Gods, bjerget i aaben Sø, 
L. 14.

Skibbrudne, Husly, Kost og Pleje 
til, L. 3.

— Forsørgelse af, L .  3.
— Hjemsendelse af, L. 3.
Skibsfolk, A. 5.
Sklbspnplrer, A. 2.
Skipper, A. 5.
— hans Ret til at benytte hvilken 

som helst Hjælp til at bringo 
Skibet af Grund, L. 4.

Sognefoged, lians Virksomhed, 
hvor Strandfoged ej er ansat, 
L. 1.

Sogneraad afgiver Erklæring om 
Valg af Strandfogedcr, L. 1.

Sparekasse, A. 9.
Spise- og Drikkevarer, A. 10.
Sprog, fremmed, A. 8.
Statskassen, L. 3, 4, 16.
— Provenuet af det i aaben Sø 

bjergede tilfalder samme, hvis 
Ejeren ikke melder sig, L. 14.

Sted og Tid for Strandingsavktion, 
A. 9.

Stedlige Blade, A. 9.
Straf for egenmægtigt foretaget 

Bjergning, L. 22.
— for Overtrædelse af Strandings- 

loven, L. 22.
— for do. af Vedtægt for Bjerge

lav, L. 22.
— for Forsømmelighed eller Op

sætsighed ved Bjergning, L. 
22 .

— for Indfiiidelse paa Strandings
stedet efter sket Bortvisning 
L. 22.
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Strandfogeder, Ansættelse af, 
L. 1.

— do. ved privat Forstrand, L. 1.
— skulle færdes paa Stranden, L. 2.
— Instruks for dem, L. 2.
— Underretning til dem om Skibe 

i Havsnød eller om Strandin
ger, L. 2.

— skulle melde til Politimesteren 
om Strandinger, L. 2, 3.

— ligeledes til nærmeste Told
funktionær, L. 2.

— eventuelt ligeledes til nærmeste 
Redningsstation, L. 2.

— indberette til Politimesteren 
om løst paa Forstranden ind
drevet Gods, L. 2.

— ligeledes til vedkommende 
Toldfunktionær, L. 2.

— besørge inddrevet Gods bragt 
i Sikkerhed, L. 2.

— deres Eneret til Bjergning af 
Forstrandsgods under 500 Er. 
Værdi, L. 2, 4.

— have intet at gøre med Vrag 
fra tidligere Strandinger, med 
mindre deTes Bistand begæres, 
L. 4.

— Anmeldelse for dem om Bjerg
ning i aaben Sø, L. 14.

— deres Bjergeløn, L. 18.
Stranding,Underretning tilStraml-

fogeden om, L. 2.
— Vrag, hidrørende fra tidligere 

L. 4.
Strandlngsavktlou, sc AvktiOn.
Strandlngskommlssionær, L. 5,

A. 5, 7.
Strandlngsmassen, L. 3, 4, 10, 17.
Strandlngsprotokol, A. 5, G, 7,13.
— hvad deri skal indføres, A. f>.

Strandingsprotokol behøver ikke 
at være Politiprotokollen, A. 6.

—- avtoriseres af Amtmanden, A .6.
— underskrives, A. 7.
— deri bemærkes hver Dag, naar 

Forretningen begynder og naar 
den sluttes, A. 7.

Strandlngsstedet, L. 2, A. 1.
Søgsmnal til Anerkendelse af 

Ejerens Krav paa bjerget Skib 
eller Gods, L. 12.

Søloven, L. 4, 13.
Sømærker, L. 20, A. 5.
Søvæsen, Kendskab til, L. 4.

Taksation ved Bjergeløns Udlæg 
in natura, L. 13.

T arif for Bjergeløn for bort- 
drevne Sømærker, L. 20.

Tid og Sted for Strandingsavktion, 
A. 9.

Tidender, L. 10.
Tidligere Stranding, Vrag, hid

rørende fra, L. 4.
Tilbagelevering af udleveret, bjer

get Skib eller Gods, L. 12.
Tilkaldelse af Bjergelav fra frem

med Distrikt, L. 4.
Tilstedeværende skulle hjælpe 

skibbrudne, indtil Politiet eller 
Toldvæsenet kommer til Stede, 
L. 7.

Toldberlgtlgelse, A. 13.
Toldfunktlonær, Underretning til 

. ham om Stranding, L. 2.
— ligeledes om løst Forstrands

gods, L. 2.
— ligeledes om Bjergning i aaben 

Sø, L. 14.
— Befordringsgodtgørelse og Dag

penge til, L. 17.
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Toldvæsen, L. 7.
— se Toldfunktionær. 
Tolk, A. 7, 8.
Tov, A. 5.

Uberygtet, L. 4.
Udlevering af bjerget Skib eller 

Gods eller dete Provenu, L. 12.
Udlændinge, som lide Skibbrud, 

l i .  3.
Underretning om Stranding m. m’., 

L. 2, 3.
— til Ejeren af bjerget Skib eller 

Gode, L. 10.
Underskrift i Strandingsprotokol- 

len, A. 7.
Underslæb, A. 2.
l'vtlllge Manul, L. 13.

Vagt, A. 1.
Vagthold, A. i.
Valg af Forbjergere, L. 4.

: Vederlag til Bjergelav, L. 4.
¡ — til Strandingskommissionærer,
; L. 5.
• Vedtægt for Bjergelav, L. 4.
: — Overtrædelse af, L. 22.
¡! Vlcekonsul, L. 8.
I¡ Vrag, som inddriver paa For- 
j¡ stranden, L. 2, 4.
; — hidrørende fra tidligere Stran- 
1 ding, L. 4.

Vraggods, fundet i aaben Sø, L. 14. 
Vragstykker, som inddrive paa 

Forstranden, L. 2, 4.

t ld re  Bestemmelser, Ophævelse 
al’. L. 23.
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Møllers Bogtrykkeri. KøbenD avn.



V ed Ansættelsen af Strandfogder paa aaben 
K y st blive, under i ø vrig t lige Adkom st, fiskeri
eller søkyndige Folk fortrinsvis at tage i B e
tragtning.

§ 2.
D et skal være enhver, der enten har dansk 

Indfødsret eller har haft Ophold her i Landet 
i mindst 2 A ar, tilladt uden fore> laende Anm el
delse til Ø vrigheden overalt i t  arvandene om
krin g de danske K yster at optage løse, paa H av 
bunden liggende V ragstykker og andre enkeltvis 
tabte Stykker Gods saa vel som K ul, der er ud
kastet fra  Skib, dog med Forbehold a f E jerens 
F ortrinsret til selv at foretage eller lade fore
tage Bjæ rgningen. D et er forbudt ved A rbejdet 
paa at optage de nævnte Genstande at foretage 
nogen som helst Form indskelse af Dybden paa 
Stedet, uden forinden dertil at have erholdt Ma- 

rinem inisteriets Tilladelse.

§ I-
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Den, der i Overensstemmelse med § 2 har 
optaget en Genstand fra Havbunden, skal senest 
den følgende D ag  gøre Anmeldelse derom til 
Stedets Politim ester, ledsaget af E rklæ ring om, 
hvorvidt han har overholdt Forbudet i P a ra g ra f
fens Slutning imod Dybdens Formindskelse. Ind
beretning om denne Anmeldelse og  Erklgsring 
indsendes af Politim esteren til Marinemini- 
steriet.

Skønner Politim esteren, at Genstanden, 
eventuelt i Forbindelse med andre sam tidig eller 
efterhaanden fra samme Plads optagne Gen
stande, kan dække Omkostningerne ved offentlig 
Bekendtgørelse, og  at denne efter Forholdene 
har nogen U dsigt til med N ytte at kunne ske, 
iværksætter han saadan Bekendtgørelse i pas
sende O m fang, for saa vidt han ikke paa anden 
Maade kan bringe Meddelelse om Fundet til 
rette Vedkommendes Kundskab. M elder Ejeren 
sig, forholdes der med U dlevering til ham og 
med Afholdelse a f O m kostninger og  Bjærgeløn 
efter Strandingsloven a f 10. A pril 1895 § 12, 
dog at det i Paragraffens sidste Stykke omhand
lede Søgsm aal anlægges imod Politim esteren, 
og  at Bjærgelønnen regelm æssig vil kunne sæt
tes til Halvdelen a f Værdien. M elder Ejeren 
s ig  ikke inden 2 M aaneder efter Anmeldelsen til

§ 3-
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Politim esteren eller, hvis Bekendtgørelse er ud
færdiget, efter sidste Bekendtgørelse, tilfalder 
det optagne Finderen imod Erlæ ggelse af de 
paaløbne Om kostninger.

Finder Politim esteren, at en til ham sket 
Anmeldelse rettelig  vedrører et under denne 
Lovs § io  faldende Tilfæ lde, paalægger han A n 
melderen ufortøvet at gaa frem efter denne P a 
ragraf og  paaser, at dette sker.

§ 4-
Strandingslovens § 14, 2det Stykke, ændres 

saaledes:
V raggods, D rivtøm m er og  andet D rivgods, 

der bjæ rges i aaben Sø, tilfalder Bjæ rgerne, 
naar det a f Politim esteren efter de foreliggende 
Omstændigheder skønnes at være bjæ rget i en 
A fstand fra  Strandbredden, udenfor Skagen af 
mindst 1000 M eter og  indenfor Skagen af 
mindst 500 M eter, og  ingen E jer melder sig  
inden 2 Maaneder, efter at Anmeldelse er g jo rt 
for Politim esteren om den stedfundne Bjæ rgning. 
Skønner Politim esteren, at Genstandene have en 
Væ rdi af over 100 K r., skal der dog ske B e
kendtgørelse om Fundet paa samme M aade som 
i § 3, 2det Stykke, iste  Punktum , bestemt, og 
Genstandene blive da først Bjærgernes E jen 
dom, hvis ingen E jer har meldt sig  inden 2
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Maaneder efter sidste Bekendtgørelse, mod E r
læggelse af de paaløbne Omkostninger.

Melder E jeren sig, forholdes der med U d 
leveringen til ham og Afholdelse a f Om kostnin
gerne og Bjæ rgeløn, ligeledes som i § 3, 2det 

Stykke, bestemt.
V raggods, D rivtøm m er og  andet D rivgods, 

der indenfor de nævnte Afstande bjærges fra 
Baad og har større Væ rdi end 20 K r., har F i
nansministeren R et til at overlade Bjærgerne, 
naar Omstændighederne tale derfor. E r det 
bjærgede Gods af mindre V æ rdi end 20 K r., kan 
Politim esteren, ligeledes naar Omstændighederne 
findes at tale derfor, overlade det til Bjærgerne.

§ 5-
Fiskerbaade, Fiskeredskaber, H yttefade og 

lignende til F iskeri, Fiskehandel eller Behand
lin g og Konservering af F isk  hørende G en
stande, der efter at være gaaede tabt for danske 
E jere  inddrive paa Forstranden, udleveres Ejerne 
til fri Raadighed, naar disse for Politim esteren 
godtgøre deres Berettigelse, uden anden U d g ift 
end en af Politim esteren fastsat b illig  Godt
gørelse for Bjærgningen.

§ 6.
N aar et Skib er sunket eller strandet i de i
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§ 2 nævnte Farvande under saadanne Omstæn
digheder, at V ra get er til Fare eller væsentlig 
Ulempe for Skibsfart eller Fiskeri, foranstalter 
M arinem inisteriet, saa snart det er kommet til 
K undskab om saadant Skibsforlis, V raget a f
m ærket, saafrem t dette anses nødvendigt, og 
vedkommende private ikke alt har foretaget saa
dan Afm æ rkning. M inisteriet retter derhos Fore
spørgsel til E jeren eller dennes Repræsentant 
eller den til V raget berettigede om, hvorvidt der 
a f vedkommende vil blive g jo rt  B jæ rgningsfor- 
sø g  overfor V raget. Sam tidig med denne F ore
spørgsel tilkendegives det den eller de vedkom
mende, hvilken Vanddybde over V raget der skal 
tilvejebringes, og inden hvilken F rist V raget 

skal være uskadeliggjort.
H ar M inisteriet ikke kunnet komme til 

Kundskab om, hvem der er E jer  a f eller i ø vrigt 
berettiget til V raget, eller vil vedkommende ikke 
selv uskadeliggøre V ra get i Overensstemmelse 
med M inisteriets Tilkendegivelse, eller er dette 
ikke behørig sket indenfor den fastsatte F rist, 
kan M arinem inisteriet selv lade V ra get uskade
liggøre.

Ligeledes kan M arinem inisteriet under al
deles paatrængende Omstændigheder, naar det 
a f  Hensyn til V ragets Farlighed anses for uom
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gæ ngelig fornødent, straks efter Strandingen 
eller Forliset lade V ra g et uskadeliggøre.

§  7-
F or U dgifterne til de a f det offentlige fore

tagne Foranstaltninger (jfr. § 6) hæfter Skib 
med Tilbehør saavel som Ladning, naar denne 
efter sin Beskaffenhed selv danner Fare eller væ
sentlige Ulem per for Skibsfarten eller Fiskeriet. 
D er kan derfor af M arinem inisteriet gøres A r 

rest i nævnte Genstande og det deraf indbjær
gede. F orfø lgn ing a f Arresten sker inden Stran- 
dingsstedets Søret. H ar M arinem inisteriet selv 
ladet V raget uskadeliggøre, og  der herved er 
b jæ rget noget a f Skib  eler Inventar, har M in i
steriet R et til uden A rrest eller anden R etsfor
følgning at gøre sig dækket i dettes Provenu 
efter at have ladet det bjærgede afhænde ved 
offentlig Auktion.

§ 8-
De i §§ 6 og  7 indeholdte R egler kunne af 

M arinem inisteriet bringes til Anvendelse paa 
V rag, naar det er nødvendigt for at afvæ rge 
Skade paa de a f Staten opførte K ystvæ rn og 
K vstvæ rker.

§ 9 -
V il nogen anden end Skibets E je r  eller den
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til Skibet berettigede foretage Bjæ rgningsfor- 
søg overfor et Skib, der er sunket eller strandet 
i de i § 2 nævnte Farvande, skal han dertil ind
hente M arinem inisteriets Tilladelse. Saafrem t 
B jæ rgn in g ved nogen anden ikke er forestaaende 
(jfr. § 6), og  M arinem inisteriet ikke selv agter 
at foranstalte Bjæ rgningen, meddeler M iniste
riet Tilladelsen paa de a f dette for hvert enkelt 
T ilfæ lde fastsatte Betingelser o g  saaledes, at der 
forinden kan kræves en saadan Sikkerhed, som 
M inisteriet anser fornøden for Overholdelsen af 
de stillede Betingelser. I denne Sikkerhed kan 
M inisteriet uden R etsforfølgn ing søge D æ kning 
for O m kostninger, der i Skibsfartens, Fiskeriets 
eller Statens K ystvæ rns og  K ystvæ rkers Inter
esse maa afholdes paa Grund af uforsvarligt 
Forhold fra den bjærgendes Side.

O venanførte R egler finde ogsaa Anvendelse 
paa Skibets E jer eller den til Skibet berettigede, 
naar han efter Udløbet a f den af M inisteriet for 
U skadeliggørelsen fastsatte F rist (jfr. § 6) vil 
foretage B jæ rgn ingsforsøg overfor V raget, lige
som de gælde for enhver, der vil foretage saa- 
danne F orsøg overfor V rag , der tidligere har 
været underkastet B jæ rgning.

I ø vrigt komme Bestemmelserne i §§ 6— 7 
ogsaa til Anvendelse i de her nævnte Tilfælde.
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§ IO.
Findes der paa Havbunden Sam linger a f 

Ladningsgenstande, der ere fjernede fra  det 
Skib, hvortil de have hørt, har den, der vil 
bjæ rge saadanne, at foretage Anmeldelse i O ver
ensstemmelse med Forordn, a f 16. M arts 1842 
§ 2 til Amtmanden (Politidirektøren), som kan 
meddele Eneret for indtil 1 A a r til Bjæ rgningen 
paa de i nævnte P aragraf ommeldte Betingelser, 
hvortil stedse skal høre, at Stedet tydelig  afm ær
kes —  i hvilken Henseende nærmere F orskrifter 
kunne gives — , og  at Bjærgningen fortsættes 
uden ufornødne Afbrydelser. Om Meddelelse af 
saadan Eneret foranstalter vedkommende M yn
dighed paa Anmelderens Bekostning Bekendt
gørelse i de paa Stedet mest udbredte Blade, og 
om M odtagelsen af enhver Anmeldelse i Henhold 
til denne P aragraf foretages Indberetning til 

M arinem inisteriet. Finder dette Ministerium 
Anledning til i Skibsfartens eller Fiskeriets In
teresse at meddele Optageren a f saadanne Gen
stande særlige Forskrifter eller at kræve S ikker
hed stillet af ham, skal saadant Forlangende 
efterkommes.

M isligholdes Betingelserne for en meddelt 
Eneret, kan denne a f Am tet (Politidirektøren) er
klæres forbrudt, hvorom Bekendtgørelse sker paa 
Bjæ rgerens Bekostning paa samme Maade som
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om Enerettens Meddelelse. I dette Tilfæ lde, saavel 

som naar en meddelt Eneret er udløben, er B jæ r
geren forpligtet til uopholdelig at fjerne den af 
ham foretagne Afm æ rkning, der ellers bliver at 
fjerne ved offentlig Foranstaltning paa hans B e
kostning.

I Sikkerhed, stillet af Bjæ rgeren, kan der 
efter Bestemmelse a f M arinem inisteriet eller 
Amtmanden (Politidirektøren) uden R etsforfø lg
nin g søges D æ kning for U dgifter, forvoldte det 
offentlige ved hans uforsvarlige Forhold.

§ i l -
Med bjæ rget Skib eller Skibsladning forhol

des der, med de a f denne L o v  flydende Lem pel
ser, efter de hidtil gældende Regler. D og for
kortes den i Strandingslovens § 10 fastsatte F rist 
a f  i A a r til 6 Maaneder, hvilken F rist ogsaa skal 
gælde det i Forordn, af 16. M arts 1842 § 3 om
handlede Tilfælde.

§ 1 2 .
D et er forbudt uden Justitsm inisteriets T il

ladelse at sætte Skib paa Grund i det Ø jem ed at 
opnaa Behandling af V ra g et efter Reglerne om 
strandet Gods (kunstige Strandinger), selv om 
M ennesker ikke derved udsættes for Fare. T i l
ladelsen kan gives imod, at der paa vedkommen
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des Bekostning, hvem Tilladelsen meddeles, træ f
fes de nødvendige Foranstaltninger for at a f
væ rge, at M enneskeliv sættes i Fare, og  at V r a 
get bliver til H inder for F iskeriet og  Sejladsen.

§  13-
Enhver Politim ester, der kommer til K und

skab om Forlis eller Stranding indenfor sit Em- 
bedsomraade, skal snarest m uligt g ive M arine
m inisteriet Meddelelse derom.

Enhver Fører a f dansk Skib skal snarest 
m uligt til M arinem inisteriet gøre Anmeldelse 
om, naar han i dansk Farvand træffer sunket 
eller drivende V rag.

§ 14-
O vertrædelse a f Bestemmelserne i denne 

L ovs § 2, 2det Punktum , og §§ 3, 9 og 10 eller 
af de i Henhold til de to sidstnævnte P aragraffer 
fastsatte Betingelser eller meddelte Forskrifter 
straffes med Bøder indtil 2,000 K r., hvorhos det 
bjærgede efter Omstændighederne ved Dommen 
kan erklæres forbrudt til Bedste for Statskassen 
eller, for saa vidt Forseelsen bestaar i Indgreb i 
en anden Persons Eneret, til Fordel for den for
urettede. F or Overtrædelse af Paabudet om A n 
meldelse i § 10 straffes dog ikke den, der betim e
lig  efter § 3 har g jo rt Anmeldelse til P o liti
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mesteren, naar han ufortøvet tager dennes H en
visning til at gaa frem efter § 10 til Følge.

O vertrædelse af Bestemmelsen i § 12 straf
fes med Bøder fra 100 til 2,000 K r., for saa vidt 
Handlingen efter sin Beskaffenhed ikke gaar ind 
under strengere Straffebestem melser, hvorhos 
U dbyttet a f det bjærgede ved Dommen erklæres 
forbrudt til Bedste for Statskassen. Undladelse 
a f at opfylde Paabudet i Lovens § 13, 2det 
Stykke, straffes med Bøder indtil 1,000 K r.

Bøderne tilfalde Politikassen, og  Sagerne be
handles som offentlige Politisager.

§ iS -
Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, 

berører ikke de private Forstrandsejeres for
m ueretlige Beføjelser.

D et har sit Forblivende ved Reglerne i L ov 
a f 22. December 1876 om O pfiskning a f Ankere, 
A nkertov o g  andet Skibsredskab m. m.

Bestemmelserne i Forordningen af 16. M arts 
1842 angaaende D ykkervæ senet m. m. ophæves, 
for saa vidt de ere i Strid  med nærværende Lov.


