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ad 1 Ansøgninger til undersøgelse af dyrknings- og erosionstruede 

anlæg 

 
Der var ved fristens udløb indkommet ansøgninger vedrørende 19 lokalite-
ter til i alt 7,3 mio. kr.  
 
Den arkæologiske Arbejdsgruppe foretog følgende prioritering: 

 
Hoby 
Afslag: Den faglige argumentation er ikke justeret i forhold til ansøgningen 
fra 2013, der blev imødekommet med en bevilling på 550.000 kr. Ansøg-
ningen forholder sig ikke til de anbefalinger, som følgegruppen gav i for-
bindelse med sidste års undersøgelse, især er det ikke beskrevet, at muse-
et har arbejdet på en in situ-bevaring gennem en mindelig ordning.  
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 side 2 

Kalmergården 
Afslag. En dokumentation af dyrkningstruslen og nedslidningen på det ak-
tuelle område skulle have været dokumenteret ved en forundersøgelse. 
 
Vasagård Vest 
Fuld bevilling: 498.424 kr. Velargumenteret ansøgning. Der er i forbindelse 
med bevillingen et krav om, at der udføres 15 C14-dateringer. Med hensyn 
til dateringsmetodikken skal museet først rette henvendelse til Lutz Klas-
sen. 
 
Kunderslev, Krogstrup 
Delbevilling på 250.000 kr. til undersøgelse af de hustomter, der er påvist i 
forundersøgelsen samt en afgrænsning af pladsen. 
 
Hjarnø Sund 

Fuld bevilling: 356.562,17 kr. God medfinansiering. Der bør gøres et forsøg 
på at beskytte fundet mod erosion (KS). Følgegruppen skal inddrages ak-
tivt, og undersøgelsen skal publiceres på højt niveau i relation til den inter-
nationale evaluering af marinarkæologien. 
 
Lindegård II 

Se Bråtterup II. 
 
Bråtterup II 

Fuld bevilling. Fundet af bælteplade er et vigtigt element, der er indgået i 
vurderingen. 110.000 kr. Undersøges i sammenhæng med Lindegård II. 
 
Flenninge Ødekirke 
Delbevilling på 350.000 kr. Undersøgelse af et mindre antal grave. Der skal 
fokuseres på at afklare kirkegårdens afgrænsning samt datering, registre-
ring af armstilling, gravtæthed i flade og dybde mm.  
 
Vedersø Klit – Skallingen 

Delbevilling: 150.000 kr. Arbejdsgruppen fandt, at det var fint at tage ero-
sionstruslen op generelt. I stedet for en engangsundersøgelse foreslås en 
tilbagevendende besigtigelse. Opfordring til at museet kommer igen med 
ansøgning med et mere snævert og konkret fokus.  Evt. en delbevilling til 
gentagne besigtigelser på et mindre område. Netværk med andre museer. 
 
Overvejelse om et projekt for hele vestkysten for alle museerne om syste-
matisk besigtigelse over flere år. 
 
Mellemholm 
Fuld bevilling: 43.504 kr. Godt objekt. Skal ses i sammenhæng med Øster-
gård. 
 
Østergård 
Fuld bevilling: 225.000 kr. Skal ses i sammenhæng med Mellemholm. Til-
skuddet skal gives til at danne sig overblik over, hvilke fund der er i under-
grunden, og hvor metalfundene kommer fra.  
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Riber Ulfs Borg 
Fuld bevilling: 200.000 kr. God og velargumenteret ansøgning. Godt resul-
tat af undersøgelsen i 2013.  
 
Spangsbjerg 
Fuld bevilling: 200.000 kr. Fin ansøgning og fint objekt.  
 
Alken Enge 
Delbevilling: 300.000 kr. Godt objekt. Der ønskes en prioritering af, hvad 
der kan undersøges inden for dette beløb.  
 
Nr. Sandegård Vest 

Fuld bevilling: 122.895 kr. Væsentligt fortidsminde, der er truet.  
 
Mosegården 

Delbevilling til efterudgravning og magnetometerundersøgelse: 50.000 kr. 
Objektet vurderes generelt ikke at kunne give ny viden. 
 
Skovsholm 
Afslag: Der er tidligere givet tilskud til færdigundersøgelse. 
 
Svennum Offermose 
Afslag. Godt objekt. Der bør nedsættes en styregruppe med henblik på at 
udarbejde en ansøgning, der inddrager punkterne:  
1) Målrettede tiltag for at afklare mulighederne for in situ-bevaring. Bliver 
området med årene totaldestrueret?  
2) Afklaring af den konkrete trussel. Er den lige intens overalt?  
3) Afklaring af forskningspotentialet gennem målrettede søgehuller f.eks. 
med afsæt i undersøgelser fra 2013 og de geologiske analyser.   
4) Fastlæggelse af en strategi for det videre arbejde. En totaludgravning er 
urealistisk, med mindre der udarbejdes et større forskningsprojekt. 
 
Inddrag Karin Johannesens phd.-afhandling om et lignende fund i Fuglsø-
gårds Mose (Museum Østjylland). 
 
Forslag til følgegruppe: (Karin Johannesen, Morten Mortensen). Foreslå at 
der udarbejdes et nyt projekt. Der afsættes 150.000 kr. 
 
 

H. M. S Defence 
Afslag fordi ansøgningen ikke har fokus på at få ny viden. 
 
Der blev i alt indstillet tilskud på 2,8 mio. kr. 
 
Næste møde den 12. juni. 
  
 
 

 
 
 

 


