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Møde I 2019 

 

 

Møde i AGG d. 14. januar 2019, kl. 10:30 – 14:30, Slots- og Kulturstyrel-

sen, mødelokale 2, 5. sal 

 

Mødedeltagere:  

Mads Thagaard Runge (MTR), Lutz Klassen (LK), Kristoffer Buch Pedersen 

(KBP), Torben Birk Sarauw (TBS), Rune Iversen (RI), Lene B. Frandsen og 

Lasse Sørensen. Thomas Roland (TR) Dorte Veien Christiansen (DVC) og 

Hoda El-Sharnouby (HES) (ref.).  

 

Afbud: Anne Nørgaard Jørgensen (ANJ), Lasse Sørensen (LS) 

 

 

 Dagsorden  

 

Godkendelse og kommentarer til referat fra seneste møde 

 

1. Velkommen v/Mads Runge: 10:30  

2. Orientering fra styrelsen v/Dorte Veien: 10:35  

 Status på arbejde i forbindelse med rigsrevisions kritikpunkter/v DVC  

3. Orientering fra museerne og universitet v/AAG: 11:05  

 Sara/v MS  

4. Dagsorden for det arkæologiske årsmøde 2019: 11:35  

 

Frokost: 12:05 – 12:50  

 

5. Temadrøftelse 1/3 - Kvalitetskrav til de arkæologiske enheder: 12:50 

– 14:30  

Vi indleder med opsamling på kvalitetskravene samt beslutning om form på 

drøftelserne, herunder inddragelse af Museumskontoret i løbet af året. 

 

6. Evt. 
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Side 2 

 

 

 

Godkendelse og kommentarer til referat fra seneste møde: 

Intet at bemærke. 

 

  

1. Velkommen v/Mads Runge: 10:30  

2. Orientering fra styrelsen v/Dorte Veien: 10:35  

 De beskyttede sten og jorddiger: ministerens udmelding fra før jul om 

ændring af praksis, har affødt mange spørgsmål og usikkerhed om-

kring det fremadrettede arbejde.  

 Styrelsen har besøgt udstillingen: "Bewegte Zeiten. Archäologie in 

Deutschland" på Gropius Bau i Berlin.  

 Status på arbejde i forbindelse med Rigsrevisionens kritikpunkter: 

Materialet er under godkendelse af direktionen. Det skal præsenteres 

i Departementet i den kommende uge. Materiale udsendes til muse-

erne senest d. 1. marts. 

AAG vil modtage materialet til orientering og medlemmerne kan 

kommentere på frivillig basis.  

Der er allerede dialog med ODM angående undervisningsforløb i for-

hold til sagsbehandling.  

  

3. Orientering fra museerne og universitet v/AAG: 11:05  

 Sara/v MS  

MS anser det for helt urealistisk, at man vil kunne registrere arkæo-

logiske fund direkte i SARA. Reelt vil der være tale om at registre i 

MUD og derefter at migrere data til SARA.  

Databasen er kompliceret – også i langt højere grad end Regin, som 

allerede var svær at bruge for mange. 

I SARA er der mange registreringsmuligheder, men der er samtidig 

for stor en mulighed for at de enkelte museer laver selvstændige sy-

stemer, og at data derved bliver for uensartet. 

De databaser, der allerede er migreret over i SARA af udvikleren, er 

fyldt med fejl. 

MS anbefaler stikprøvekontrol for at afklare fejl, som eksempelvis bil-

leder, der ofte er forkert tilknyttet mv. 

 

4. Dagsorden for det arkæologiske årsmøde 2019: 11:35  

 Styrelsen byder velkommen 

 SLKS vedr. Rigsrevisionen, herunder opfølgningsarbejdet og imple-

mentering etc. - 4 timer. 

 AAG, herunder Anna Beck og kap. 8. arkæologiens biddrag til væsent-

lig ny viden - 1 time. 



Side 3 

 

Frokost: 12:05 – 12:50  

 

5. Temadrøftelse 1/3 - Kvalitetskrav til de arkæologiske enheder: 12:50 

– 14:30  

Opsamling på kvalitetskravene samt beslutning om form på drøftelserne, her-

under inddragelse af Museumskontoret i løbet af året. Kathrine Lehmann fra 

museer deltog i diskussionen og vil gøre det fremadrettet.  

 

Den 1. januar 2019 har kvalitetskravene været gældende i 5 år, hvorfor alle 

kvalitetskrav nu skal være opfyldt. En undersøgelse af, om museerne har levet 

op til kravene er igangsat.  

I drøftelserne blev udtræk fra Danske Museer i Tal inddraget. Manglerne i 

2016/17 domineres af beretningsefterslæb, manglende opdateringer af FF 

samt forskningsdelen. Mange af disse mangler burde være reduceret væsentligt 

med indberetningerne fra 2018, som følger i foråret 2019.  

 

Vedr. forskning udtrykte AAG, at BFI regler er mere relevante end de kvali-

tetskrav, der gælder nu i forhold til publikationer. Vil give muserne en frihed 

til at bestemme, hvor de vil lægge deres indsats. 

 

 

Plan for temadrøftelserne 2019:  

9. maj-mødet, Kvalitetskravene, 2/3: Forskning – præsentation BFI systemet 

ved eksempelvis Thomas Grane. Præsentation af procesplan ved museumskon-

toret. 

19. september-mødet, Kvalitetskravene, 3/3: De resterende 5 kvalitetskrav. 

 

4. marts, 10:30 – 15:30 (København) 

19. marts, Årsmødet 2019 (Aarhus) 

9. maj (København) 

19. september (København) 

28. november (København) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 4 

Årshjul AAG Marts 

2019 

Maj 

2019 

Sept. 

2019 

Nov. 

2019 

Jan. 

2020 

Dyrknings- og 

erosions-puljen. 

Løbende punk-

ter. 

     

Temadrøftelser 

(2/3). Forskning: 

BFI-systemet.  

Præsentation af 

procesplan.  

Evaluering af 

årsmøde. 

Løbende punk-

ter. 

     

Evaluering af 

dyrknings og 

erosions puljen. 

Løbende punk-

ter. 

     

Plan for Års-

hjul 2020.  

Årets tema-

drøftelser (3/3) 

Løbende 

punkter. 

     

Afsluttende 

planlægning 

af Årsmøde. 

Årets tema-

drøftelser (1/3) 

Løbende 

punkter. 

     

 


