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

Ingen kommentarer til referat af møde 17. sept. 2020. 
 
Ad 2. Orientering fra styrelsen v/DVC 

- DVC er blevet genansat i ny åremålsstilling (6 år) efter opslag. 
- Der er udsendt spørgeskema til alle styrelsens råd og udvalg. AAG opfordres 

til at besvare. 
- Nyhedsbrev m. oplysninger om rammer for afregning med bygherre inden 

undersøgelser er afsluttet: Uafsluttede projekter kan desværre ikke 
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godkendes (forud fakturering af beretning efter bygherreønske undtaget 
ligesom afregning af nat.vid./kons. efter konkret tilbud/listepriser – også 
aconto-ordninger en mulighed). 

- Ny bekendtgørelsen vedr. (bl.a.) revision af regnskaber er stadig under 
behandling i Dept. og skal forelægges og godkendes af ministeren. 
Forventet vedtaget i første kvartal 2021. 

- SLKS har udarbejdet skemaer til bygherreoplysninger (”alm.” bygherrer og 
råstofudvindere) til baggrund for bl.a. tilskudsvurdering. 

- Projektet vedr. dyrkningstruede lokaliteter: DVC har ”rykket” Jesper 
Hermansen, der har vanskeligt ved at komme videre i forhold til fonden. 
LK anførte, at da det alligevel vil være at begynde forfra, i fald der 
engang kommer penge, at man bør genoverveje den prioriterede liste. 

- Kvalitetskrav gennemgås i den kommende tid forden marine arkæologi. 
- Orientering om status for ”Nyborg” (v/MRL): Klagernævnet vurderer stadig 

de fire klager, der således endnu ikke er afgjort. Forventet afgørelse: 
medio december. 

- Orientering om status for strategier (v/MRL): Haft møde med KBP vedr. 
revision ad ÆST-strategien (et møde i foråret, der skulle hjælpe på vej, 
blev desværre aflyst pga. Corona). Endvidere overvejelser vedr. ændring 
af strategiernes form (mere ensartet, skabelonagtigt og enkelt). ÆST- 
strategien forventes færdiggjort i 2021. LK havde fået en henvendelse fra 
en arkæolog i V. Götland, hvor de gerne ville udfærdige noget 
tilsvarende. 

 
Ad. 3. Orientering fra museerne og universitet v/AAG 

- MTR: AAG-referater stadig ikke kommet på hjemmesiden. TRO følger op. 
- MTR: Der indsende ansøgning om ringborgene/Verdensarv i januar 
- RI: Rune blevet lektor pr. 1. okt. 
- LF: Museet har haft problemer med en tilsynsførende fra Energinet, bl.a. i 

forbindelse med adskillelse af overjord fra råjord. 
 
Ad. 4. Opfølgning på resultaterne af administrationen efter de nye 
retningslinjer v/ Anders J. Nielsen 

AJN fremlagde resultaterne af den nye praksis for administrationen af den 
bygherrebetalte arkæologi foranlediget af Rigsrevisionens rapport. Særlig 
fokus på ”overbudgetteringen”, der er faldet markant (til kun godt 70% i 
gennemsnit). Lidt overraskende er forundersøgelserne (selv de helt 
”almindelige” på blokarealer) blandt den type, der ligger højest i 
overbudgettering (79%) (jf. i øvrigt udsendte mødebilag). SLKS arbejder 
fortsat på at få tilpasset rammerne for de forskellige (for-)undersøgelses- 
typer, så overbudgetteringen kan mindskes yderligere. Foreslår mere 
restriktive regler og krav for godkendelse, mere definerende/faste 
manualer/takster m.v. Styrelsen sender snarest notat vedr. effekten af 
nye tiltage til museerne. 

Herefter generel diskussion af bl.a. autogenererede priser, standardrammerne 
for (for-)undersøgelserne, uforudsete udgifter (der ofte ikke anvendes), 
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antal arkæologer på forundersøgelser (er to altid nødvendigt?), hvad skal 
forundersøgelser resultere i (også f.eks. færdiggravning af (mindre) 
arealer)?, ”automatgodkendelser” (hvilket kan være vanskeligt i forhold 
til lovgivningen, tilskudsgodkendelse m.v.). 

 
Ad 5. Intern diskussion om fælles nat.vid. database forud for møde med Peter Mikkelsen og 
NatArk v/MS+MTR(+SBP) 

Opfølgning af orienteringen på AAG-mødet 17. september vedr. fælles 
database for nat.vid.-resultater (jf. referat). 
- LS: Finder generelt idéen interessant – men opfinder vi endnu et 
system, der skal tastes ind i? ... var det muligt at inkorporere i 
eksisterende (SLKS-)systemer? -> SBP: Resultater kan allerede indtastes 
på metadataniveau (meget stor forskel på, hvor stort omfang denne 
mulighed benyttes af museerne) – men disse oplysninger vanskelige at 
trække ud til statistik. 
- MS: Nok nødvendigt at starte på begrænsede områder, da det 
formentlig vil grundstøde fra begyndelsen. Forsøge at gøre projektet (og 
brug) overkommeligt 
- SBP: Måske bedre at søgninger på tværs af systemerne (f.eks. via F&F) 
bliver muligt. Men økonomien ER et problem. 
- TBS: Kunne MUD være en løsning? 
- DVC: Vil spørge SLKS’s IT-udviklere om evt. muligheder. F&F er 
allerede ”svagt” og kan ikke bære ændringer – og F&F’s formodede 
afløser ligger nogle år ude i fremtiden 
- MTR: Foreslår, at Peter Mikkelsen og Peter Jensen inviteres til næste 
møde. MS vil invitere PM og PJ. DVC invitere relevant medarbejder fra 
SLKS. 

 
Ad 6. Status for kvalitetskravene v/DVC+SBP 

DVC orienterede om, at notatet, der er udsendt som mødebilag, nu er 
godkendt af departementet. Vejledningen blev gennemgået og 
kommenteret – ikke mindst forhold vedr. forskning/BFI (og ikke mindst 
beregning af disse!). SLKS retter til efter de fremkomne input. 

MTR foreslog, at der blev nedsat en ”hurtigarbejdende udvalg”. LS, RI og LK 
vil gerne hjælpe til at afklare hvorledes BFI kan udregnes klart og enkelt 
– gerne med eksempler. 

 
Ad 7. Diskussion af forbrug og opgaver for ”Ansvarlig udgravningsleder” v/TRO 

Udsat til næste møde. 
 
Ad. 8. Årshjul 2021 (emner og nye mødedatoer) 

Møde I: Nat. vid. database. Opfølgning på kvalitetskrav 1: Arkæologiske 
strategier (form, rammer etc.), 

Møde II: Dyrkningspuljen 
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Møde III: Opfølgning på kvalitetskrav 2: Hvorledes ”gribes museer” i tide; 
Adgang til KB’s artikler; Kulturarv som værdi - videreudvikling 

Møde IV: Planlægning af Årsmøde(?). Temadrøftelse (1/2). Løbende punkter. 
Møde V: Temadrøftelse (2/2). Løbende punkter. 

 
MTR, DVC og TRO mødes og ”finjusterer” årshjulet – send gerne punkter, der 

ikke kom frem ved dagens møde. 
 
Ad 9. Eventuelt 

Intet 
 
 

Udsat til næste møde: 
- Diskussion af forbrug og opgaver for ”Ansvarlig udgravningsleder” v/TRO 
- Anden Verdenskrigsanlæg v/MS 

 
 
 

Kommende møder i 2021: 
4. februar 
8. marts (NB: mandag!!) 
6. maj 
2. september 
2. december 
 
 
 
 
 
 

Årshjul AAG 2021 4. 
febr. 

8. 
marts 

6. 
maj 

2. 
sept. 

2. 
dec. 
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