
 

 

REFERAT 
 

22. marts 2020 

 

Fortidsminder 

 

Hoda el-Sharnouby 

 

 

 

 

 

 

Møde I, Det Arkæologiske Udvalg  2022 

09-03-2022 

 

Slots- og Kulturstyrelsen, Skype-møde 

 

Mødedeltagere 

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, Peter Moe Astrup (NAM), 

Morten Stenak (MS), ref.: Hoda el-Sharnouby (HES) 

 

Kl. 10-00 – 12:00 

 

Dagsorden 

1. Velkommen og præsentation 

2. DAU 2022, medlemmer, opgaver og årshjul. 

3. SLKS opgaver, administration af museumslovens kap. 8 og 8a 

4. Tilskudsadministration 

5. Dyrkningspuljen 2022 

6. Kriterier for udvælgelse af sager til dyrkningspuljen 

7. Evt. 

 

1. MS bød velkommen 

 

2. DAU 2022, medlemmer, opgaver og årshjul 

 De ni medlemmer præsenterede sig selv. 

 Årshjul og opgaver blev gennemgået herunder styrelsens årsmøde, 

dyrkningspuljen, fokuspunkter og temadrøftelser. MTR beskrev de 

overvejelser i AAG, der førte til, at der blev fastlagt en række 

fokuspunkter. Ønsket var at der kunne følges op på vigtige 

problemstillinger, og at løsningsforslag kunne udvikles. Det samme 

gælder for punktet: Temadrøftelser, der kom til for at få større og 

mere komplekse opgaver på dagsordenen. 

 Skabelonen for årshjulet fastholdes frem til evaluering i slutningen af 

året.  

 MTR gjorde opmærksom på, at udvalgets rolle som talerør for 

museerne, skal vægtes højt, og at der skal "gøres reklame for" rollen. 

 Fysiske møder ønskes fastholdt, men virtuel deltagelse skal også 

kunne lade sig gøre. Mødernes placering i København ønskes som 

udgangspunkt fastholdt, i det at der på nogle møder vil være behov for 



 

Side 2 

deltagelse af medarbejdere fra museumskontoret eller fra 

fortidsminder i forbindelse med enkelte punkter.  

 Dato og sted for årets resterende møder fastsættes ved mødet d. 24. 

marts i København. 

 Esben Aarsleff blev udpeget til formand for udvalget af SLKS. 

Kontaktoplysninger: eaa@museumns.dk, 61815820 

 

3. SLKS opgaver, administration af museumslovens kap. 8 og 8a 

 MS præsenterede fortidsmindeenhedens opgaver. 

 MS spurgte til, om museerne fortsat oplever stor travlhed i forbindelse 

med anlægsarbejder, eller om udviklingen ser ud til at falde til ro 

grundet de forhøjede udgifter til brændstof mv. Svaret var, at 

travlheden forsætter for nu, men at den økonomiske usikkerheden 

pga. krigen i Ukraine kan komme til at betyde en nedgang i løbet af et 

års tid. 

4. Tilskudsadministration 

 MS fremlagde formålene af fortidsminders pulje på 13.000.000,00, 

herunder de 3.000.000,00 der uddeles i forbindelse med Dyrknings- og 

erosionspuljen.  

 

5. Dyrkningspuljen 2022 

 

 Kriterier for udvælgelse af lokaliteter: 

 Formålet med puljen er at sikre kulturspor der trues af dyrkning eller 

erosion ved at udgrave, registrere og ikke mindst føre resultaterne 

videre i forskningsmæssige sammenhænge. 

 Der skal være et budget for undersøgelse 

 Skemaet skal være udfyldt 

 Den viden som haves om fortidsmindet skal være opkvalificeret 

 Dyrknings- eller erosionstruslen skal være dokumenterbar og 

velbeskrevet 

 Udgravningsmetoden skal beskrives 

 Det skal anføres, hvem der er udgravnings- og beretningsansvarlig 

 Der skal være beskrevet et forskningsmæssigt perspektiv 

 Der skal redegøres for, om der er indgået samarbejder med andre 

(forsknings)institutioner, og der skal være forventning om en 

afsluttende publikation. 

 

 Medlemmernes bedømmelse skal primært foregå ud fra 

ansøgningsskemaet og bilag med foto og kortmateriale. Eventuelle 

vedhæftede artikler og beretninger, skal udelukkende fungere som en 

orientering til dem  

 MTR påpegede at man i AAG havde argumenteret for at, man kun 

tilgodeså lokaliteter tre gange/år i træk.  



 

Side 3 

 HEM var tilfreds med muligheden for at kunne orientere sig i bilag 

med foto og andet, der kan supplere teksten i skemaet. 

 

7. evt. 

 Mette Svart og Henning Mathiessen ønskede fremover at modtage det 

nyhedsbrev som styrelsen udsender til museerne. 

 BFI – Flemming Just og Mette Løvschal, der sidder i styregruppen for 

BFI har meddelt at systemet forsætter frem til 2025. Styrelsen vil 

adressere emnet i DAU, men at forsætte efter BFI frem til 2025, vil 

formodentligt være hensigtsmæssigt. Dog vil en diskussion af en 

mulig forsimpling af pointgivningen være relevant, bl.a. efter ønske 

fra de marinarkæologiske museer. 

 

Næste møde er i København torsdag d. 24. marts 2022.  
 

Hoda el-Sharnouby 

Fuldmægtig, arkæolog 

 


