REFERAT
2. juni 2020
Fortidsminder
Hoda el-Sharnouby

Møde IV 2020 i AAG Arkæologisk Arbejdsgruppe

Den 12. juni 2020 (Skype-møde), kl. 9:30-13-30

Mødedeltagere:

Mads Thagaard Runge (MTR), Lutz Klassen (LK), Kristoffer Buch Pedersen
(KBP), Morten Søvsø (MS), Torben Birk Sarauw (TBS), Rune Iversen (RI),
Lene B. Frandsen og Lasse Sørensen. Thomas Roland (TRO), Susanne
Bjerknæs Petersen (SBP), Dorte Veien Christiansen (DVC) samt Hoda ElSharnouby (HES) (ref.).

Dagsorden
Pkt. 1 Velkomst og godkendelse af referat fra sidste møde v/MTR
Ingen kommentarer.

Pkt. 2 Orientering fra styrelsen v/DVC
•

Offentligt ansatte i Østdanmark er nu på fysisk på vej tilbage på arbejdspladserne.
Tilbagevenden sker forsigtigt – kun 50% af medarbejdere tilstede ad gangen og der
udarbejdes en plan for procedurer osv.

•

Der er pres på arkæologiområdet – der er trukket tal som påviser en betydelig
stigning i antallet af sager fra 2018 og frem. Vi nærmer os antallet af sager som under
højkonjunkturen i 2006 til 2008. Der er (midlertidigt) tilført ekstra ressourcer til
opgaven i styrelsen.

•

Styrelsen opfordrer til at museerne overvejer – og argumenterer for - hvornår der er
tale om hastesag. Hasteanmodningerne strømmer ind pt., og det gør at flowet i sager
forrykkes. Der skal være en valid årsag til hasteanmodningen.

•

Hjemmearbejdet har generelt fungeret fint. ArkStat-database over de arkæologiske
undersøgelser har dog været hård presset gennem lang tid, men i særligt i forbindelse
med sagsbehandlingen hjemmefra på VPN klienten. Midlertidigt arbejdes der derfor
nu i et basalt Excel base, der gør det hurtige at indtaste sager og ikke mindst muligt
let at trække data til statistik på kap. 8. Udviklingen af nyt system er også igangsat.

Side 2

•

Fondsansøgningen til in itu bevaring: Der er desværre intet nyt vedr. denne.

•

Der er den d. 23. juni berammet en besigtigelse med Miljø- og Fødevareklagenævnet
vedr. klagen over styrelsen dispensation til ændringer på Nyborg Slot.

•

Der arbejdes pt. med hvordan en ny kortlægning af diger bedst kan udføres, så den er
realistisk at udføre og implementere og kan anvendes som administrativt redskab.

•

Styrelsen informerede om overvejelser om planerne for Sorte Muld. Der arbejdes bl.a.
med muligheden for beskyttelse af lokaliteten.

•

Retssagen i Aalborg hvor SLKS var stævnet af bygherren Cityejendomme faldt ud til
styrelsen fordel. Dommen sætter fokus på proces for standsning af anlægsarbejder i
kulturarvs arealer.

•

Styrelsen har over for Rigsrevisionen redegjort for status for opfølgning på styrelsens
opfølgning på kritikken i beretningen fra 2018.

•

Det er vigtigt, at væsentlige fortidsminder, der friholdes/in situ bevares, beskyttes, så
bygherre ikke kommer til at bortgrave dem. Det skal afklares om SLKS har hjemmel
til at kræve en tinglysning af arealet. Punktet skal på næste møde.

Pkt. 3 Orientering fra museerne og universitet v/AAG

Museer på Østfyn og i Østjylland har oplevet chikanesager i forbindelse
med Baltic Pipe. Mads Runge beder om input til, hvordan man følger op på
denne slags sager? Kommentarer sendes til Mads Runge.

Pkt. 4 Høring over udkast til bekendtgørelse om museer m.v. v/MTR
Udkastet til bekendtgørelsen er lagt på Høringsportalen, og der gives
høringssvar fra ODM.

Pkt. 5 Tekst om anlæggelse af solcelleanlæg på styrelsens hjemmeside v/TRO
Teksten blev gennemgået og revideret – lægges snarest på
hjemmesiden.

Pkt. 6 Kvalitetskravene v/DVC

Styrelsens havde forud for mødet udsendt en ny udgave af kravene til
museerne revideret på baggrund af kommentarer fra AAG,
Museumskontoret m.v. Der fremkom ved mødet forskellige forslag til
formuleringsændringer o.lign., som vil blive indarbejdet, men der var
generel enighed om forudsætninger og formuleringer - forhold vedr.
forskning/publikation giver dog stadig anledning til overvejelser:
20 BFI point vurderedes at være relativt højt niveau, men at kravene jo også
gerne måtte give et incitament til at højne standarden og/eller indgå flere
forskningssamarbejder (det blev hér diskuteret, om museerne evt. skulle have
del i point, når udefrakommende forskere arbejder med museets materiale).
DVC anførte, at det var vigtigt at forskningschartret kom i spil og materialet
om dette gøres tilgængeligt. KL tilføjede, at styrelsen hele tiden skal kunne
forklare, hvorfor det konkrete niveau er valgt, bl.a. fordi det potentielt kan
komme til at ændre strukturen i museumslandskabet og foranledige flere
museumssammenlægninger.

DVC anførte, at forsknings-/publikationskravene primære sigte er at
understøtte tilgængeliggørelsen af resultaterne af kap. 8-arkæologien i
ansvarsområdet (andre geografiske områder og fundkomplekser kan dog også
være relevante). For at tydeliggøre dette udgangspunkt for forskningen, blev
følgende tilføjelse til teksten foreslået: "… i videst muligt omfang med
udgangspunkt i museets kap. 8-arbejde og (geografiske) ansvarsområde andre geografiske områder og forskningsfelter, herunder evt. også nyere tids
forskning kan dog inddrages, hvis relevant".
SLKS arbejder videre med kravene til forskning – herunder ikke mindst
kvalificering af antallet af BFI-points
Endvidere kan følgende nævnes fra diskussionen:
- ROL meddelte, at han har været i kontakt med KB, som har meddelt at
det er mulige at laves årlige trækninger af publikationer. KB og
konsortiet omkring PURE er sammen med SLKS pt. i dialog om, hvordan
alle kan få adgang til systemet.
- Der bør laves en skabelon for en standardaftale for samarbejder,
herunder de helt centrale krav om én juridisk ansvarlig institution, fælles
akronym mv.
- Det blev diskuteret, om det i den aktuelle tekst om krav til varetagelse
af den arkæologiske virksomhed var nødvendigt specifikt at angive krav
til forvaltning, kendskab til relevante lovkomplekser (f.eks. forvaltningsog offentlighedsloven) m.v., da dette jo overordnet gælder museernes drift
som helhed. SLKS ville overveje dette forhold. I denne forbindelse blev der
også spurgt til muligheden for, at SLKS gav mere udbredt vejledning
inden for disse områder – f.eks. på hjemmeside m.v. SLKS måtte dog
afvise dette, da den i udgangspunkt kun kan give egtl. vejledning inden
for egen lovgivning.
- Omlægning af styrelsens hjemmeside har medført at visse elementer,
herunder ”Arkæologi som værdiskaber” er forsvundet. Disse forsøges
fremfundet og ”geninstalleret”.
SLKS vil på baggrund af mødets kommentarer og diskussioner revidere
teksten og udsende den nye udgave i august, så AAG kan nå komme med
input skiftligt input forud for mødet d. 17. september.

Pkt. 7 Eventuelt
Intet.
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Kommende møder i 2020
17. september (København/Skype)
26. november (København)
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