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ad 1. Orientering fra styrelsen 

 

a. Personale: 
DVC informerede bl.a. om at Claus Feveile er startet som ny sagsbehandler 
i arkæologiteamet pr. d. 1. februar og at Anette Kjærulf Andersen er for-
længet i sin ansættelse 2016 ud som sagsbehandler på digerne. 
 

b. Tilsynsmuseernes kontrakt: 
Den eksisterende kontrakt med tilsynsmuseerne blev opsagt med udløb d. 
21.12.2014 med forhandlinger om ny kontrakt i efteråret 2014. Den nye 
kontrakt forventes underskrevet snarest. Opgaven er blevet omprioriteret, 
således at det løbende tilsyn er formindsket mens særopgaverne op priori-
teres. Den nye kontrakt løber i tre år, og i den periode skal tilsynsopgaven 
overvejes mhp at opnå den hensigtsmæssige struktur. Der er i den nye af-
tale mulighed for at aftale særopgaver med museer, der ikke er tilsynsmu-
seer.  
 
c. Fredning af moser: 
KS arbejder pt med beskyttelsen af fortidsminder i moser. Dette bl.a. for-
anlediget af bevilling fra Klima- og miljøministeriet på 45 mio. kr. til opkøb 
af arealer i Åmosen. 
Der har på Skanderborg Museum været møde om fremtiden for Alken En-
ge. Projektet betænker både kulturhistorie, natur samt den offentlige til-
gængelighed af området. Der sigtes bl.a. mod en delvis genskabelse af de 
oprindelige vådområder. 
 
d. Aftale med Vejdirektoratet: 
KS været i dialog med VD om opdatering af ”Arkæologi og Statens Veje” 
med Vejdirektoratet. Det er ind til videre tanken, at den eksisterende aftale 
om landarkæologi skal revurderes og at aftalen skal udvides til at omfatte 
havbunden. Museerne vil blive inddraget i arbejdet.   
Banedanmark og Energinet.dk har ligeledes meldt interesse for lignende 
samarbejder. 
 
e. Møde med Dansk Industri: 
KS og DI afholdt et godt og afklarende møde, hvor der blev diskuteret til-
skudspraksis, samlede anlægsudgifter, herunder den store forskel i de 
samlede anlægsomkostninger der er mellem de enkelte råstofindvindere. 
Dialogen viste at det vil være hensigtsmæssigt at vurdere tilskudsgrundla-
get. Opmærksomheden vedr. fortidsminder på arealer skal styrkes, bl.a. 
via kulturarvsarealerne, således at det er tydeligt, hvilke områder der vil 
være meget omkostningstunge i forbindelse med råstofgravninger. 
 
f. Skema fra møde med de nordiske sagsbehandlere: 
For at afklare ligheder og forskelle i arkæologisk praksis i de nordiske lande 
afholdt styrelsen i efteråret 2014 et møde med repræsentanter fra Sverige, 



 side 3 

Norge, Finland og Islands rigsantikvarembeder om praksis på området. På 
mødet drøftedes bl.a. lovgrundlag, konventioner, ministeriel ressort, kla-
ger, ministersager, organisation, bygherrebetalte undersøgelser, automa-
tisk fredning; og sagsbehandlingspraksis, så som maksimumbudgetter, 
konservering og naturvidenskab, tilskudspraksis, afrapportering og datatil-
gængelighed etc.  
Resultatet af mødet viser en bred overensstemmelse i både lovgrundlag, 
konventionsratificering, bygherrebetalte undersøgelser, omfang af under-
søgelser, økonomisk omsætning og sagsbehandlingspraksis mellem især 
Danmark, Norge, Sverige og til dels Finland. 
I netværket arbejdes der videre for at opnå et sammenligneligt grundlag 
for udgifterne til de arkæologiske undersøgelser, samt en vurdering af hvad 
der er bedste praksis vedr. prioritering af de arkæologiske undersøgelser.    
 

 

ad 2 Gennemgang og prioritering af lokaliteter truet af dyrkning og 

erosion 2015 

 
Der var ved fristens udløb indkommet ansøgninger vedrørende 14 lokalite-
ter til i alt 5,1 mio. kr. 
 
AAG indstillede 9 lokaliteter til i alt 2.317.123,51 kr. og Kulturstyrelsen be-

villigede efterfølgende i alt 2.836.648,51 kr. til de 9 lokaliteter. 

 

 

ad 3 Drøftelse af Kulturstyrelsens årsmødes dag vedr. arkæologien 

- 8/9.10. 
Mødet foregår i Nyborg, og 2. dagen er afsat til arkæologi/faglig dag. Dorte 
Veien foreslog at KS præsenterer status, statistik, opsamling på problem-
stillinger mm.  
De arkæologiske strategier tænkes repræsenteret af de som har medvirket 
til dem fra museerne. 
 
AAG vil gerne på som et punkt på mødet. Her vil fremtidige satsnin-
ger/arbejdsområder blive præsenteret sammen med et oplæg til, hvordan 
museerne kan bruge AAG. AAGs kommende arbejdsområde vil blive drøftet 
på de kommende møder i AAG.  
 
 

ad 4 Drøftelse af tilbagemelding fra møde mellem styrelsen og mu-

seerne i februar 2014 – hvordan kommer vi videre? 

Diskuteres ved det kommende møde – kan være det emne der tages op 
Kulturstyrelsens årsmøde. 
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ad 5 Forslag til fremtidige diskussionspunkter i AAG 

De fremsendte punkter fra AAG og KS blev hurtigt præsenteret, men vil 
først blive drøftet ved næste møde. Det gælder dog at der skal ageres hur-
tigt på solfangeranlæg der etableres rundt omkring i landet i disse år. KS 
vil snarest udarbejde et notat, som gruppens medlemmer kan kommentere 
på.  
 

 

ad 6 Eventuelt 

- 
 
 
Næste møde afholdes d. 15. juni 2015i Odense.  


