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Dagsorden 

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

Godkendt 
 
Pkt. 2 Orientering fra styrelsen v/DVC 

- Coronasituationen medfører at den fysiske bemanding på kontorene i 
styrelsen er stærkt reduceret og arbejdet foregår primært via 
hjemmearbejdspladser. Også flere af museerne er stadig ramt af 
coronarestriktioner … men generelt mærkes, at der er fuld sving i 
gravningerne. 
- Styrelsen kan registrere en meget voldsom stigning i antallet af budgetter 
for nye forundersøgelser og undersøgelser. Evt. delvist foranlediget af 
kommunernes ændrede anlægsloft. Yderligere ressourcer er på denne 
baggrund overført til sagsbehandling i arkæologien 
- EAC (European Archaeological Council) udsendt en forespørgsel vedr. 
coronaens indvirkning på den arkæologiske virksomhed. SLKS har svaret og 
vil til AAG udsende EAC’s sammenstilling, når den foreligger. 
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- Hoda sygemeldt. 
- Ankesag vedr. undersøgelserne i Østerågade/Ålborg for retten i løbet af 
efteråret. 
- Marianne Rasmussen og KBP har aftalt møde vedr. strategierne for ældre 
stenalder (et oprindeligt planlagt forårsmøde måtte aflyses pga. 
coronasituationen). Forsøger endvidere at etablere mere stringente rammer 
vedr. formen på artiklerne. 
- DVC: Orienterede kort om den nye bekendtgørelse vedr. museer. 
- Tak til AAG for god og hurtig hjælp til vurdering af budget for Tredje 
Limfjordsforbindelse. 
- Desværre ikke noget nyt vedr. projektet for dyrkningstruede områder, selv 
om DVC har spurgt til sagen. LBF foreslår, at AAG skriver til SLKS og 
opfordre til at have fokus på sagen, så det store forarbejde ikke skal ende med 
at være spildt. LK også frustreret over den manglende udvikling i sagen og 
har vanskeligt ved længere at være ansvarlig for projektet. 

 
Pkt. 3 Orientering fra museerne og universitet v/AAG 

- MS: Møde på Moesgaard v. Peter Hambro Mikkelsen vedr. en national 
database over nat. vid. analyser (f.eks. C-14, dendrokronologi, metalanalyser 
etc.). Generel stor opbakning til at etablere en sådan videnssamling og fælles 
system blandt mødedeltagerne. Tænkt som en database med frivillig 
deltagelse. 

- MTR: Er det museerne el. laboratorierne, der skal indrapportere? – 
og hvorledes sikres oplysninger om den arkæologiske sammenhæng? 
- TBS: Kunne det evt. integreres i Fund & Fortidsminder (i stedet for 
endnu et system)? 
- MTR: Bør sammentænkes med det såkaldte Forskningscharter. 
-> Generel opbakning til systemet fra AAG (MTR foreslår at invitere 
Peter M. til møde med AAG). 

 
Pkt. 4 Årsmøde. 

- Årsmødet må nu desværre endelig aflyses i 2020 pga. coronasituationen. 
SLKS udsender en nyhedsmail om dette. Styrelsen vil i stedet give en status 
for opfølgning på de nye retningslinjer m.v. 

 
Pkt. 5 Evaluering af dyrknings- og erosionspuljen v/Lisbeth Gernager og Mads Drevs 

- DVC: SLKS opfattelse, at skemaer m.v. stort set fungerer og har lettet 
processen. Men er der behov for ændringer/justeringer? 
- MTR: Foreslår begrænsninger i antal anslag i skemaets rubrikker (hvis ikke 
allerede etableret). 
- LK: Begrænsninger i omfanget af bilag. 
- TBS: Det vanskeligste er at få museerne til at følge de angivne retningslinjer 
- MS: Angiv, at det er ansøgningsskemaets oplysninger i princippet bliver 
vurderet på baggrund af – ikke alt det øvrige! 
- SLKS vil følge op. 
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Pkt. 6 Skovrejsning/dybdepløjning v/LBF 

- Der kommer mange sager med skovrejsning – og mange med dybde- og 
reolpløjning (der tilsyneladende i år også kan få tilskud). 
- SLKS kan genkende tendensen med det stigende antal. 
- LMC: Har været i kontakt med Landbrugsstyrelsen, der ikke har bemærket, 
at der skulle være flere med dybdepløjning – og kunne meddele, at de i hvert 
fald ikke kan få tilskud til dette (et kriterium for tilskud er skånsom 
jordbehandling). Måske flere, der er ligeglad med tilskud? 
- Diverse erfaringsudveksling vedr. skemaerne til skovrejsning – ingen 
konklusioner – SLKS vil dog forhøre sig hos Landbrugsstyrelsen, om 
sagsgangen vedr. fortidsminder evt. kan lettes. 

 
Pkt. 7 Eventuelt 

- Intet. 
 
Pkt. 8 Kvalitetskravene v/DVC - jf. bilag (Susanne B. Petersen og Rune Ottogreen 
Lundberg deltager) 

- DVC indledte med en overordnet gennemgang af notatet særlig afsnittene 
”Styrelsens vurdering …”, ”Løsninger” og ”Fremtidig opfølgning af krav”. 
- Diskussion af begrebet ”museets grundfortælling” som udgangspunkt for div. 
strategier etc., med bl.a. følgende kommentarer: 

MS: Må tage afsæt i forskningsstrategien 
ROL: Måske et unødigt, nyt begreb, der allerede forlanges i den 
generelle sammenhæng. 
RI og LK: Kan måske komme til at give unødigt snævre rammer for 
museets arbejde. 
MTR: Kan det ikke kaldes ”fælles faglige strategier” el.lign. 
ROL: … evt. m. tilføjelsen ”inden for museets/museumssamarbejdets 
geografiske arbejdsområde” el. lign. 
LBF: Pas på, at man ikke glemmer at hver udgravning er unik – ordet 
”grundfortælling” er farlig. 
DVC: SLKS går videre på baggrund af indlæg – og fjerner begrebet 
”grundfortællinger” fra notatet. 

- ROL fortalte om baggrunden for styrelsens overvejelser vedr. 
publikationskravene og BFI. 

Under diskussionen tilkendegav AAG en generel skepsis over for, at et 
for lavt/forsigtigt krav til points ville medføre en slækkelse af kravene 
og således ikke være med til at løfte standarden, som ønsket i bl.a. 
den internationale evaluering. DVC angav, at tanken bestemt ikke 
var at sænke kvalitetsniveauet, men at kravene skulle være rimelige 
og heller ikke må vælte et stort antal museer af pinden. 
RI: Eksempel: fire artikler i DJA vil alene give 12 points. 
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LK og TBS: Foreslår, at (også upublicerede) PhD-afhandlinger tæller 
som en monografi (dvs. 5 points). MTR: Men bør først udløses, når de 
er offentligt tilgængelige. -> Generel enighed i AAG. 
DVC: Foreslår, at bidrag til Arkæologiske Strategier giver f.eks. 1 
point. -> Forslaget fik generel opbakning i AAG. 
DVC: SLKS vil på baggrund af diskussionen gå videre med forslag til 
BFI-points i et leje på mellem ca. 12-20 BFI pr. femår. 

- Til Bilag 1: 
LBF: foreslog listen over de 27 museer/museumssamarbejder udvidet 
med angivelse af museumsakronym og et kort over 
ansvarsområderne. 

- Til Bilag 3: 
MTR: Skal forskningscharteret ikke inkluderes? … og ”Arkæologi som 
Værdiskaber”? -> DVC: Ideerne fra chartret kan tages med og 
værdiskabning er nævnt. MTR undersøger, om materiale fra 
Arkæologi som Værdiskaber fortsat kan anvendes til at indsætte på 
SLKS’ hjemmeside. 
ML m.fl.: Kommentar til passus vedr. ”Museets fastansatte 
videnskabelige personale skal i videst mulige omfang forestå og/eller 
deltage i den forskning” – måske ændres til ”i udgangspunktet”, ”kun i 
begrundede tilfælde” el.lign. 

 
DVC: Udestående vedr. kvalitetssikringsarbejdet altså i særdeleshed en 
fastlægning af BFI-points. 

 
- LK: Hvor står idéerne vedr. tilsvarende forskningskrav for Nyere Tid. -> 
ROL: forholdet diskuteres i styrelsen – men der er pt. ikke specifikke krav til 
nyere tids forskning. 

 
Næste møde 26. november i 2020 
Ved mødet 17. sept. blev følgende fremtidige punkter noteret: 
- Opfølgning på resultaterne af den nye administration efter de nye 
retningslinjer (fald i overbudgettering, forskelle i m2-priser etc.) 
- Invitere Peter Hambro Mikkelsen og evt. anden repræsentant fra NatArk til 
diskussion af en national nat.vid.-database 

 
 

/TRO 



Side 5 
 
 
 
 
 

Årshjul AAG Jan. 
2020 

Marts 
2020 

Maj 
2020 

Sept. 
2020 

Nov. 
2020 

Planlægning 
af Årsmøde. 
Temadrøftelse 
(1/3): 
Løbende 
punkter. 

     

Dyrknings- og 
erosionspuljen 
. 
Løbende 
punkter. 

     

Temadrøftelse 
(2/3): 
Løbende 
punkter. 

     

Evaluering af 
dyrknings- og 
erosionspuljen 
Løbende 
punkter. 

     

Temadrøftelse 
r (3/3): 
Plan for 
Årshjul 2021. 
Løbende 
punkter. 
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