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4. januar 2016 

Møde i Museumsudvalget for Naturhistorie den 2. december 

2015.  

 

Deltagere fra udvalget: Bo Skaarup, Mette Steeman, Lasse Fast 
Jensen, Hanne Strager. Der var afbud fra Tove Damholt og Jesper 
Boldsen. 
      
Deltagere fra Kulturstyrelsen: Ole Winther, Hans-Henrik Landert 
(sekretær)  
 
 
Dagsorden: 

 

Mødet blev indledt med en drøftelse af museernes udfordringer som 
følge af de generelle besparelser (omprioriteringsbidrag) på 2 % på de 
statslige udgifter i 2016 og de følgende år. Derefter gik udvalget til 
dagsordenen.    
 

1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra 
mødet den 27. februar 2015. Dagsorden og referat blev 
godkendt 
   

 
2. Orientering fra formanden om arbejdet i det strategiske 

panel. Bo Skaarup orienterede om mødet i Det Strategiske Panel 
den 19. august 2015 om museerne som aktiv aktør i Folkeskolen 
og mødet den 24. november 2015 om museernes samlings-
varetagelse.  
 

(Referater fra begge møder er tilgængelige på Slots- og 
Kulturstyrelsens hjemmeside)  
 
  

3. Orientering fra Kulturstyrelsen om museumsområdet. Ole 
Winther orienterede om regeringens forslag til finanslov for 2016 



 

 

Side 2 

på museumsområdet. Foruden de generelle besparelser 
(omprioriteringsbidraget på 2 %) er Den Strategiske Pulje 
beskåret med 33 %. Derudover er der kun små justeringer, der 
angår de statsanerkendte museer.  

 
Hvad angår beslutningen om udflytning af statslige 
arbejdspladser berører dette det statslige Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum, der planlægges fusioneret med Dansk 
Landbrugsmuseum på Djursland.  

 
Kulturstyrelsen fusionerer den 1. januar 2016 med Styrelsen for 
Slotte og Kulturejendomme. Ca. 60 medarbejdere, der varetager 
opgaver med slotte, fredede bygninger og fortidsminder, 
udflyttes til Statens Kulturarvskontor i Nykøbing Falster. 

 
”Historier om Danmark” er et samarbejdsprojekt mellem DR og 
øvrige kulturinstitutioner, der i 2017 følger op på DR´s TV-serie 
om Danmarks historie. Museerne er inviteret til møde herom 
senere i december måned.  

 
Kulturstyrelsen har taget initiativ til at oprette et panel, der skal 
rådgive styrelsen om et revideret format for brugerundersøgelser 
på museumsområdet. Fra Museumsudvalget for Naturhistorie 
deltager formand Bo Skaarup. 

 
Kulturstyrelsen gennemfører 10 kvalitetsvurderinger af museer i 
2016. Blandt de udpegede museer er Muse®um (Museum 
Salling) med et naturhistorisk ansvarsområde. 
   

 
4. Evaluering af puljeindstillingsmødet den 13. april 2015. 

Udvalget drøftede behovet for justeringer af indstillings-
processen, der i 2015 blev gennemført i tværfaglige 
arbejdsgrupper. Det blev fremført, at det kan være vanskeligt at 
prioritere mellem ansøgninger, hvis man ikke er fagperson på 
feltet. Udvalget opfordrede Kulturstyrelsen til at genoverveje den 
tværgående puljestruktur.  
 

  
5. Drøftelse af reduktionen af Den Strategiske Pulje for 

2016. Udvalget beklagede reduktionen af puljen, og drøftede om 
de tilbageværende midler med fordel kunne målrettes til styrket 
samarbejde, til styrkelse af museernes ledelser eller som ”seed-
money” for større projekter.  

 
 

6. Drøftelse af samarbejdsrelationerne mellem de 
naturhistoriske museer herunder partnerskabsaftalen 
med Statens Naturhistoriske Museum. Bo Skaarup 
orienterede om notatet ”Hovedmuseernes rolle i forhold til de 

øvrige statslige og statsanerkendte museer” (okt. 2015). Hvad 
angår de naturhistoriske museer reflekterer dokumentet i 
hovedsagen ”Partnerskabsaftalen” mellem Statens Naturhistorie 
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Museum og de statsanerkendte naturhistoriske museer, der blev 
indgået i 2010. Notatet om hovedmuseumsfunktionen er 
godkendt af Kulturministeren og findes på Kulturstyrelsen 
hjemmeside: http://slks.dk/museer/fakta-om-
museerne/statslige-museer/  

 
 

7. Danekræforvaltningen. Status for en administrativ 
vejledning. Mette Stemann orienterede om, at der nu foreligger 
et udkast til en administrativ vejledning om forvaltningen af 
danekræ. Kulturstyrelsen undersøger, om vejledningen skal 
godkendes af en myndighed før den offentliggøres. 
Kulturstyrelsen orienterer Statens Naturhistoriske Museum 
herom. 

 
    

8. SPECIFY – status. Bo Skaarup og Lasse Fast Jensen 
orienterede. Der er gennemført studieture til SPECIFY´s domicil i 
Kansas for de danske instruktører i registreringssystemet. Der er 
ansat en medarbejder, Martin Stein, der koordinerer og 
kvalitetssikrer database-opbygningen. Det er indtrykket, at 
projektet er i god gænge. Kulturstyrelsen mindede om 
muligheden for at søge puljemidler til konvertering af 
eksisterende databaser til SPECIFY.   
 
 

9. Dato for puljeindstillingsmøde 2016. Kulturstyrelsen oplyste, 
at der endnu ikke er fastsat en dato for puljeindstillingsmødet i 
2016. Bo Skaarup opfordrede til at Kulturstyrelsen sender 
museerne en erindringsmail om ansøgningsfrister når de 
foreligger.  
 

 
10. Eventuelt. Kulturstyrelsen orienterede om naturhistoriske 

projekter støttet med puljemidler i perioden 2012-13. 
 
 

  


