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19. maj 2020 

 

Fortidsminder 

 

Hoda el-Sharnouby 

 

 

 

 

 

Møde II i Det Arkæologiske Udvalg 2022 

Mødedato: 24.03.2022 

Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, HC Andersens Boulevard, 5. sal, rum 3 og 4. 

 

 

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), Lehne Mailund (LMC), Lisbeth Gernager Langkjær 

(LGL), Mads Drevs Dyrhfjeld Johnsen (MDD), Anders Jon Nielsen (AJN), 

Kasper Skaarup Sparvath (KSS). 

 

Dagsorden 

1. Velkommen og præsentation 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat 

4. Meddelelser fra SLKS 

5. Meddelelser fra Museerne og universitet 

6. Forslag til justering af forskningskrav  

7. Drøftelse af de indkomne ansøgninger til dyrkningspuljen 

8. Møder resten af året: Tid, sted (og evt. temaer) 

9. Evt. 

 

1. Velkomst og præsentation 

MS bød velkommen. Medlemmer og sagsbehandlere præsenterede sig selv. 

 

2. Dagsorden  

Godkendt. 

 

3. Referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

4. Meddelelser fra SLKS 

 Morten Stenak ansættes som enhedschef for fortidsminder, Center for 

kulturarv pr. 1. april. 

 Der er udmeldt 10 Naturnationalparker (NNP). Afgrænsningen og 

placering af hegn omkring NNP-Teglstrup Hegn/Hellebæk er modificeret 

udgave pga. de mange kulturspor og fortidsminder i området. 

 

 



 

Side 2 

5. Meddelelser fra museerne og universitetet  

 

6. Forslag til justering af forskningskrav  

SLKS anvender en modificeret BFI-skala, til at måle forskningsafkastet af de 

arkæologiske museers undersøgelser, herunder den bygherrebetalte 

arkæologi. Målingen er indført som en direkte udløber af den internationale 

evaluering af den bygherrebetalte arkæologi i 2009 samt Rigsrevisionens 

kritik af den bygherrebetalte arkæologi i 2018. 

 

Der er i DAU enighed om at fastholde pointsystemet frem til 2025 i den form 

som fastsattes ved revisionen af kvalitetskravene til de arkæologiske museer i 

2021. I perioden frem til 2025, skal der udvikles en ny model for vurdering af 

musernes forskningsafkast på den bygherrebetalte arkæologi. 

 

DAU vedligeholder BFI-listen for det arkæologiske forskningsfelt således at 

nye tidsskrifter og publikationer fortsat kan indplaceres frem til 2025. 

Museerne kan rette henvendelse til DAU mhp. indplacering af nye relevante 

tidsskrifter og publikationer. 

 

SLKS udarbejder et notat og museerne informeres.  

 

7. Drøftelse af de indkomne ansøgninger til dyrkningspuljen. 

Der er indkommet 15 ansøgninger til dyrkningspuljen. Det bevilges midler til 

9 sager, 4 sager afvises og 2 er udtaget af puljen til supplerende behandling. 

Til de 9 sager bevilliges i alt 2.925.000,00 kr. 

Kriterierne for bevillingerne er at følgende har været opfyldt: 

 at fortidsmindet er fuldt oplyst ved en eksempelvis en sonderende 

undersøgelse, der er afrapporteret. 

 at fortidsmindet lever op til væsentlighed og bevaringsgrad 

 at dyrknings- eller erosionstruslen er dokumenteret og velbeskrevet 

 at udgravningsmetoden er beskrevet 

 at det er anført, hvem der er udgravnings- og beretningsansvarlig 

 at det forskningsmæssige perspektiv er beskrevet, og at der er en plan 

for fremtidig publicering 

 at der refereres til relevante samarbejdspartnere og 

forskningsprojekter 

 at der gøres rede for egenfinansiering 

 

 

 



 

Side 3 

8. Møder resten af året: Tid, sted  

8. juni: 10 - 16, København  

13. september: 11 – 16, Nykøbing Falster 

22. november: 10:15 – 13, med efterfølgende frokost i byen, København 

Hoda el-Sharnouby 

Fuldmægtig, arkæolog 

 

 


