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Møde IV i Det Arkæologiske Udvalg 2022 

Mødedato: 22. november 2022 

Sted: HC Andersens Boulevard 

 

 

Deltagere: 

Claus Feveile (CLF), Esben Aarsleff (EAA), Henning Mathissen (HEM), Lene 

Høst Madsen (LHM), Mads Thagård Runge (MTR), Malene Refshauge Beck 

(MRB), Mette Klingenberg (MEK), Mette Svart Kristiansen (MSK), Niels 

Algreen Møller (NAM), Peter Moe Astrup (PMA), Morten Stenak (MS), ref.: 

Hoda el-Sharnouby (HES) 

 

Afbud: 

 

 

1. Velkomst og præsentation 

 

2. Dagsorden  

Godkendt 

 

3. Referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

4. Meddelelser fra SLKS 

Det Arkæologiske Årsmøde afholdt på Museum Vestsjælland: Der var gode 

drøftelser og spørgsmål til den arkæologiske virksomhed. 

 

ODM´s årsmøde: SLKS´ deltagelse blev positivt bemærket, og gav 

sagsbehandlerne en øget indsigt i de arkæologiske undersøgelser rundt om i 

landet. Det bemærkes at den bygherrebetalte arkæologi lever op til dens 

målsætning om at generere ny viden. 

 

Regeringsforhandlingerne er i gang, og SLKS afventer opgaver fra den nye 

regering. 

 

Bygherrevejledningen skal revideres, og dette arbejde sættes i gang i 2023. 

 

Minimumsregistrering i FF, skal danne grundlag for det nye digitale   AUD. 

 



 

Side 2 

5. Meddelelser fra museerne og universitetet  

Museerne melder forsat om travlhed og mangel på bemanding – dette gælder 

både for land- og marinarkæologi. 

Der er dog et nogle steder en lille opbremsning i anlægsaktiviteten, der ser ud 

til at blive genoptaget af alle de grønne anlægsprojekter: Solcelle- og 

vindmølleparker, fjernvarme- og biogasanlæg. 

 

I Skanderborg er sikring af de arkæologiske våbenofferfund Alken Enge og 

Illerup Ådal i spil i forbindelse med et klima- lavbundsprojekt og der 

forhandles om in situ bevaring og tilgængelighed. 

6. SARA og MUD 

Der er en udfordring mht. den manglende overførsel fra SARA til MUD. 

Bekymring for revision, der kan forårsage at museerne skal bruge mange 

midler på overførslen selv. MS vender tilbage med en status ved første møde i 

2023.  

7. In situ og tinglysning 

Der er flere typer af lokaliteter i spil, når det kommer til in situ bevaring. Af 

de mere problematiske er friholdelse af mindre arealer i forbindelse med 

større anlægsarbejder. SLKS laver notat om in situ bevaring til næste DAU-

møde.  

 

In situ bevaring af de store ikonlokaliteter (kulturarvsarealer), som ligger i 

lavbundsområderne. Det kan være interessant at hente erfaringer fra 

Naturstyrelsen. 

8. Felttimer og administrationsbidrag 

CLF holdt et oplæg med fokus de økonomiske udfordringer i forbindelse med 

administrationsbidraget på arkæologiske undersøgelser. Det skal overvejes 

om der er grundlag for at ændre på timetaksterne. 

9. Uforudsete udgifter og ‘mindre større forundersøgelser’. 

Emnet tages op i det nye år. 

10. Naturvidenskab og beretning  

Forvaltningsloven skal overholdes og regnskab på bygherrebetalte 

undersøgelser skal afleveres med beretning hvori de naturvidenskabelige 

resultater er integreret. 

Det skal udredes hvor mange bestillinger, der er på naturvidenskaben på de 

forskellige museer – DAU´s medlemmer trækker tal fra egne museer, så der 

kan skabes et databaseret grundlag.   

11. Proces for arkæologiske strategier 



 

Side 3 

Marianne Rasmussen deltager i det første møde i 2023, og fremlægger status 

for arbejdet med strategierne. 

12. Vejledende max m2 priser - behov for vejledning? 

Der er tale om vejledende max priser, og museerne kan til alle tider 

argumentere for en højere m2 pris. Spørgsmålet er om dette skal tydeliggøres i 

vejledningen til bygherre? 

13. Evt.  

 

Møder i 2023 

2. februar kl.10:00 i København. 
 

Hoda el-Sharnouby 

Fuldmægtig, arkæolog 

 


