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ad 1. Orientering fra styrelsen 

a. Personale. Hoda forlænget frem til 31. august 2015. 

b. Ny strategi på KS med fokus på kerneopgaver. Kerneopgaverne er 

ministerbetjening, myndighedsopgaver og tilskudsudbetalinger.  

c. Nyt ESDH journalsystemet i styrelsen - implementeringen af det nye system 

starter efter sommerferien. Kan give anledning til en lidt langsommere arbejdsgang 

i starten. 

d. Der påtænkes ændringer i vejledning og statusskema i forbindelse med den 

endelige fakturering af de arkæologiske sager –delregnskaberne skulle gerne helt 

gå uden om KS til fordel for museer og styrelse. 

e. Restaurerings- og retableringsopgaverne på fortidsminder fra forhistorisk og 

historisk tid skal fremover prioriteres samlet. Opgaven med de for historiske ruiner 

har i det sidste par år på forsøgsbasis været udført af Museum Sydøstdanmark, 

mens styrelsen har varetaget de historiske ruiner. Der arbejdes på at finde en 

løsning på en fælles prioritering, og på om der kan findes en fælles løsning på, 

hvem der skal udføre opgaven. Styrelsen forventer at være klar med en løsning 

primo 2016. 

 

 

ad 2. Orientering fra museerne 

 

Orientering fra møde i Museumsudvalget: Morten Søvsøs udtrykte bekymring for 

den nye rådsstruktur, herunder for Museumsudvalgets rolle, og for hvor mange 

midler, der tilgår arkæologien. 

Der er foreslået en evaluering af puljestrukturen. Der er bl.a. et behov for sikring 

af, at der kan søges midler til mindre projekter med henblik på at opkvalificere 

disse til større projekter. 

Der var enighed om at invitere Ole Winther til næste møde i AAG. 

  

 

ad 3. KS´ opfølgning på de ændrede struktur- og kvalitetskrav til de arkæologiske 

museer. 

Styrelsen præsenterede en procesplan for opfølgning på status på den nye 

arkæologistruktur og de ændrede kvalitetskrav til de arkæologiske museer.  

Der vil blive sendte breve til de arkæologiske museer inden sommerferien med 

svarfrist i starten af oktober. Brevskabelonerne sendes til AAG til orientering inden 

udsendelsen. 

 

 

ad 4. Dyrkningstruede fortidsminder 

Diskussion af puljen til dyrknings- og erosionstruede lokaliteter vedr. en afvigelse 

mellem indstillingerne fra AAG og de beløb som bliver bevilliget af KS. DVC 

forklarede, hvorfor der af og til kan være grund til at træffe en anden beslutning, 

end den AAG har indstillet. KS lovede at informere AAG, når KS går imod AAG's 

indstilling. 
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AAG foreslår at ansøgningsskemaet til de dyrknings- og erosionstruede lokaliteter 

revideres, så ansøgningerne bliver mere klare. Lutz udarbejder udkast til revideret 

skema. Skemaet vil blive præsenteret på styrelsens årsmøde.  

 

Luts præsenterede et projektforslag, der går ud på, at afhjælpe problemet med 

nedslidningen af de arkæologiske lokaliteter. Han redegjorde for, at vi er i en fase i 

det åbne land, hvor nedslidningen er så voldsom, at et stort projekt er nødvendigt 

for at sikre de væsentligste af disse fortidsminder inden de forsvinder helt. Lutz 

foreslog, at der tages initiativ til et nationalt projekt med ekstern bevilling. 

Nedslidningsproblematikken blev diskuteret, og det blev besluttet, at AAG sætter 

gang i et projekt, hvor tilstanden af nedslidningen afklares forskellige steder i 

landet.  

 

• Styrelsens oplysninger omkring nedslidningen – rundsendes. 

• En mindre gruppe nedsættes med henblik på en drøftelse af hvordan et 

evt. projekt kan udformes. 

 

ad 5. Drøftelse af Kulturstyrelsens årsmødes dag vedr. arkæologien  

Mødet foregår i Nyborg, og 2. dagen er afsat til arkæologi/faglig dag.  

 

• Dorte Veien foreslog, at KS præsenterer status, statistik, opsamling på 

problemstillinger mm. Arbejdsgruppen udtrykte ønske om en præsentation 

af vedtagelsen og finansieringsbestemmelserne for arkæologi. 

Puljemidler/fordelingen af midler.  

• Sagsbehandlingen – mangler og problemer.  

• De arkæologiske strategier tænkes præsenteret af de personer fra 

museerne, der har medvirket til udarbejdelsen. I forlængelse af 

præsentationen giver styrelsen et overblikover, hvordan strategierne 

benyttes i fastlæggelsen af budgetterne. 

• Præsentation af revideret skema til de dyrkningstruede lokaliteter, samt 

status for hvordan tilskuddene fordeler sig. 

AAG præsenterer hvordan fremtidige satsnings-/arbejdsområder sammen 

med et oplæg til, hvordan museerne kan bruge AAG.  

 

Både AAG og Ks overvejer formen på mødet. 

 

[Efter mødet d. 15. juni er planerne for årsmødet blevet ændret. DVC forudser, at 

mange af de arkæologiske museer og samarbejdspartnere vil fravælge at deltage i 

mødet pga. økonomiske omkostninger, og det faktum at mødet er planlagt til at 

foregå fredag før efterårsferien. Hun foreslår i stedet, at mødet udskydes til senere 

på efteråret eller begyndelsen af 2016. Mødet skal have det samme indhold som 

planlagt, jf. ovenfor. På årsmødet afholdes formodentlig i stedet en session for 

arkæologer, museumsledere og kommuner om konflikten mellem kulturarv og 

moderne samfundsudvikling.] 
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ad 6. Forslag til fremtidige diskussionspunkter i AAG 

• De nationale strategier og implementeringen af samme. 

• De dyrkningstruede lokaliteter og forslag til forbedringer af 

ansøgningsskemaet og videre perspektiver. 

• Et nyt AUD. 

• Det videre arbejde med strategierne – hvordan sørger vi for at de er 

opdaterede?  

• Statistik for den bygherrebetalte arkæologi. 

• Udbudsregler – præsentation på KS´ hjemmeside. 

• Danske museer i tal – en justering af spørgsmålene.  

 

ad 7. Eventuelt 

Kristoffer Buck Pedersen spurgte, hvad der menes, når der i kvalitetskravene står, 

at der skal være arkæologiske kompetencer indenfor alle hovedområder 

repræsenteret på et museum?  

DVC svarede, at det KS mener, er at museet selv skal have de kompetencer, der 

hyppigst vil være brug for, og de skal vide hvor, de kan hente de kompetencer, 

som de ikke selv er i besiddelse af. 

Luts Klassen spurgte til en henvendelse vedr. abonnementsbestemmelser for 

opmålingsudstyr. DVC svarede at KS ville svare på henvendelsen. 
 
 

Næste møde afholdes 27. august 2015 på KS kl. 10-14. 

[Mødet d. 27. august aflystes – næste møde afholdes d. 29. oktober 2015 i 

København.] 

 

03.12.15 årets sidste møde – sted for mødet afklares d. 27. august.  


