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Møde IV 2018  

 

Dagsorden  

 

1. Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde v/Mads Runge  

 

2. Orientering fra styrelsen v/Dorte  

 

3. Orientering fra museerne og universitet v/AAG  

 

4. Fortsat opfølgning på rigsrevisionen v/Dorte Veien  

 

5. Eksempler på kap. 8-arkæologiens bidrag til omskrivning af væsentlige 

dele af danmarkshistorien (jf. vedhæftede) v/Mads Runge  

 

6. Dyrkningstrussel – drøftelse af kriterier  

 

7. Evt.  

 

 

 Referat 
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Side 2 

Referat  

 

Ad. 1. Velkommen v/Mads Runge 

Referatet kunne godkendes. 

 

Ad. 2. Orientering fra styrelsen 

 SLKS har fået to nye, midlertidige ansættelser. Den ene stilling er 

besat af Lehne Mailund og er af et års varighed, den anden er besat af 

Tina Willumsen og er af 9 måneders varighed.  

 Opfølgning på kvalitetskravene for de arkæologiske museer har run-

det den første femårige periode med udgangen af 2018. Fortidsminder 

vil følge op sammen med Museumskontoret. AAG vil blive inddraget. 

Det drøftedes, om produktionskravene kan ændres. Det aftaltes, at 

der følges op på dette senere. 

 SLKS har indført et nyt system, DORA, der er et instrument til 

sagsmåling. 

Ad. 3. Orientering fra museerne 

 På møde med arkæologerne i Region Midt var styrelsens nøgletal det 

store diskussionsemne.  

 Mads Runge har været i Vejle, for at formidle Odense Kommunes til-

tag i forhold til at rømme byggegrunde for arkæologi forud for salg. 

Denne form for erfaringsudveksling er god. 

 KU og Nationalmuseet arbejder forsat på at skaffe midler til Journal 

of Danish Archaeology i forbindelse med, at aftalen udløber med det 

gamle forlag. 

 Danefækriterier: Nationalmuseet har fremlagt planer om stramning 

af kriterierne for danefævurderingen ved møde i Jelling. De nye tiltag 

skal træde i kraft fra 1. januar 2019. Der arbejdes på at nogle fund-

grupper, som eksempelvis fragmenter af fibler, middelalderspænder, 

borgerkrigsmønter ikke forsat er danefæ. 

Det er dog nødvendigt at finde en løsning på det store problem, de 

mange danefæfund udgør- her er det dog vigtigt at bemærke, at effek-

tivisering og strømligning er meget relevant i forbindelse med admi-

nistrationen af danefæ.  

Lasse Sørensen beder om input fra AAG til den kommende diskussion 

på Nationalmuseet. 

 

Ad 4. Fortsat opfølgning på rigsrevisionen v/Dorte Veien  

Tre ting skulle leveres inden sommerferien: 

Et væsentligt fortidsminde: Teksterne er udledt af strategierne og er til-

gængelig på styrelsens hjemmeside, men skal udvikles yderligere. Der er 

lavet et diagram, der viser signifikans og bevaring og derved eksemplificerer 

væsentlighed.  
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Nøgletal: tal og tekst ligger på styrelsen hjemmeside. Udfordringen ligger i 

at finde den rene arkæologiske lokalitet. Nøgletallene dækker for nu hen-

holdsvis udgravning i åbent land og i middelalderbyerne mens rammetal 

dækker type af undersøgelse. Bemærk at der er bilag til tallene, der beskriver 

de forskellige forbehold, der bunder i eksempelvis bevaringsforhold, jord-

bundsforhold, typer af fund mm. Der trækkes forsat tal og arbejdes videre 

med resultaterne. 

 

Interne retningslinjer for sagsbehandling: Ligger klar til brug. 

 

Igangværende arbejde: Der arbejdes nu bl.a. med budgetterne, og om der 

er noget, der skal redigeres i opbygningen af disse. Budgetterne skal tilrettes 

så de afspejler virkeligheden og resulterer i mere retvisende faktureringer. 

 

Dialog med museumskontoret vedr. regnskaberne – det drøftes om det giver 

mening, at stille krav om en revision af museernes regnskaber.  

Anne Nørgård arbejder nu udelukkende med strategierne, for at de sidste to 

kan færdiggøres inden jul. 

Til næste år skal det vurderes, hvordan de eksisterende strategier skal revi-

deres og vedligeholdes og hvordan der tages fat på nye strategier. Det vil vi 

gerne drøfte med AAG. 

 

Ad 5. Eksempler på kap. 8-arkæologiens bidrag til omskrivning af 

væsentlige dele af danmarkshistorien (jf. vedhæftede) v/Mads Runge  

SLKS ønsker at præsentere historierne på hjemmesiden. Teksterne omskri-

ves, så de præsenteres mere ensartet.  

 

Ad 6. Dyrkningstrussel – drøftelse af kriterier  

Det er vigtigt at de retningslinjer, der er udstukket i ansøgningsskemaet, og 

som er opdateret sidste år af SLKS og AAG i fællesskab, fastholdes.  

I denne sammenhæng ønsker AAG faste retningslinjer for hvordan uddelin-

gen af midler skal foregå.  

 

 Dyrkningstruslen skal være reel, så midlerne reelt går til sikring af 

fortidsminder der ødelægges af dyrkning. 

 Ansøgningerne skal leve op til de krav, der stilles. 

 Krav på opfølgning af afrapporteringen. I denne forbindelse ønskes en 

klikboks i ansøgningsskemaet, der angiver om der er søgt midler til 

lokaliteten tidligere, om beretningen er færdiggjort, om der er publi-

ceret materiale i forbindelse med lokaliteten. 

 Begrænset antal anslag i ansøgningsskemaet. 

 Gentagende ansøgninger på samme lokalitet 
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Der redegøres for ansøgningskravene til puljen styrelsens arkæologiske års-

møde. 

 

Ad 7. Evt.  

Status dyrkningstrusselsprojekt: Der rykkes for svar på det materiale der 

blev sendt til AP Møller påsken 2018. 

 

Næste møde 22. november 2018 10:30 i SLKS HCA (København), 5. sal lokale 

3.  

 

Hoda El-Sharnouby 

Slots-og Kulturstyrelsen 


