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 side 2 

ad 1 Velkommen til arbejdsgruppen – introduktion og konstituering 
Poul Bache bød velkommen til arbejdsgruppen og redegjorde for baggrun-
den i den nye rådgivningsstruktur i forbindelse med museumslovsændrin-
gen af december 2012.  
 
Den nye rådgivningsstruktur består af Det strategiske Panel, Det kulturhi-
storiske Museumsudvalg og eventuelt ad hoc-arbejdsgrupper. Den arkæo-
logiske arbejdsgruppe er den første, der er nedsat, og ifølge kommissoriet 
er den oprettet i en 3 års periode. Kommissoriet beskriver også arbejds-
gruppens opgaver:  
 

- Prioritering i forbindelse med tilskud til arkæologiske undersøgelser 

efter museumslovens kap. 8 og 8 a 

- Valg af metode i forbindelse med arkæologiske undersøgelser efter 

museumslovens kapitel 8 og 8 a 

- Implementering og efterlevelse af standarder og strategier for det 

arkæologiske arbejde. 

 
ad 2 Det Kulturhistoriske Museumsudvalg – evt. opfølgning 
Museumsudvalget har på nuværende tidspunkt holdt 2 møder.  
Lene Frandsen og Morten Søvsø, der er medlemmer af udvalget, informe-
rede fra møderne.  
 
De nye puljer blev gennemgået. Den primære ændring er, at Kulturmini-
steriets Forskningsudvalg (KFU) i 2016 skal uddele forskningsmidler til mu-
seerne. Der er dog etableret en overgangsperiode 2013 – 2015, hvor nogle 
af puljemidlerne fortsat fordeles af Kulturstyrelsen. I 2014 vil styrelsen for-
dele 3,5 mio. kr. til opkvalificering på museer, der endnu ikke har viden-
skabelige medarbejdere på ph.d.-niveau.  
Derudover vil der være puljemidler til bl.a. erhvervelser, international erfa-
ringsudveksling, kompetenceudvikling, samlingsvaretagelse, partnerskaber 
med uddannelsessektoren samt strukturel og kvalitativ udvikling. Derud-
over er der en pulje, der kan søges løbende hele året i. 
 
De nærmere puljebeskrivelser og – kriterier samt ansøgningsfrister vil væ-
re tilgængelige på Kulturstyrelsens hjemmeside ultimo februar 2014. 
 
Endelig blev kvalitetsvurderinger desuden kortvarigt diskuteret. 

 

ad 3 De arkæologiske strategier – status og fremtid 

Anne Nørgård Jørgensen gav en status for de arkæologiske strategier. Den 
1. januar 2014 er strategierne for ældre stenalder og den middelalderlige 
landbebyggelse tilgængelige på Kulturstyrelsens hjemmeside. 
I en indkøringsfase skal museerne vænne sig til at bruge strategierne. For-
undersøgelserne skal opkvalificeres bedst muligt, og kan de afsluttes i 
denne fase uden efterfølgende undersøgelse, vil det spare både tid og pen-
ge for bygherren.  
I løbet af foråret lanceres en strategi for ødekirkerne.  
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I starten af februar mødes yngre stenalder-gruppen, og det er herefter hå-
bet at strategien for denne periode kan blive præsenteret på Kolding-
mødet. 
 
Bronzealder-strategien sættes i gang i år, mens by-arkæologi og ældre 
jernalder er i gang.  
 
Strategierne skal bruges til at lokalisere ny viden, men også til at blive i 
stand til at op-, ned- og omprioritere.  Dette skal ske i forhold til strategi-
erne, periodevist og i samarbejde med den arkæologiske arbejdsgruppe. 
 
Arbejdsgruppen foreslog, at Kulturstyrelsen offentliggør nogle gode eksem-
pler på f.eks. statusrapporter. 
 
Arbejdsgruppen stillede forslag om, at det beløb, der årligt bliver foretaget 
arkæologiske undersøgelser for, skal oplyses på styrelsens hjemmeside. 

 

ad 4 Status for den internationale evaluering af marinarkæologien 

Poul Bache orienterede. 

 

ad 5 Status for kvalitetskravene for det arkæologiske arbejde  

Poul Bache orienterede. 
Det skal være en løbende proces frem mod 2016, og Poul Bache udtrykte, at Kul-
turstyrelsen meget gerne vil bruge arbejdsgruppen i denne proces. 
 
I forbindelse med kvalitetskravene, blev det diskuteret, hvad man kan kræve af en 
monografi. Er et reflekteret katalog f.eks. en monografi eller en publikation med 
flere forfattere? Endvidere blev spørgsmålet rejst om, hvilke regler skal følges ved 
medforfatterskaber på artikler. Det må være muligt at formulere en definition. 

 

ad 6 Arbejdsgruppens opgaver 
Der blev listet en række opgaver op: 
- Behandling af ansøgninger til dyrkningstruede lokaliteter - på næste møde 
- Opfølgning af kvalitetskrav - evt. på årets sidste møde 
- De arkæologiske strategier - evt. et fast punkt 
- Opdatering af bygherrevejledning 
- Kulturarv som værdi – her var der forslag om, at man ved hjælp af Kulturstyrel-
sens indberetningssystemer indrettes skal kunne opgøre landets samlede forunder-
søgte og færdigundersøgte arealer pr. år. 
- Nationale, årlige oversigter over perioderne  
- Meddelelser fra Kulturhistoriske Museumsudvalg - et fast punkt 

 
Vedrørende de nationale oversigter så ikke alle medlemmerne sig i stand til at på-
tage sig den opgave.  
 
Arbejdsgruppens medlemmer overvejer, hvilke punkter der skal være faste punk-
ter, og hvilke der skal være aktuelle. 
 
Der blev aftalt 4 møder i 2014.  
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ad 7 Eventuelt 

Ikke noget til punktet, 

 

 

Næste møde holdes torsdag den 19. marts 

 
 
 

 

 


