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6. Notat vedr. dyrkningstruslen samt revision af skema for de dyrknings- og erosionstruede 
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Velkommen v/Mads Runge 

 

1. Orientering fra styrelsen  

 

Udflytning til Nykøbing-Falster: En del Kulturstyrelsen flytter (i alt 60 mand): 

Fortidsminder, Fredede og bevaringsværdige bygninger og Bygningsbevaring + 10 

mand fra SLKE. Udflytningen vil formodentligt ske medio 2016. 

 

Sammenlægning af to styrelser pr. d. 1/1 2016: Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte 

og Kulturejendomme. Den nye styrelse kommer til at hedde Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

 Sammenlægning af de to styrelser kan give inhabilitets problemer i sager om fredede 

fortidsminder og arkæologiske undersøgelser. Der arbejdes pt med problemstillingen, 

måske vil AAG blive inddraget i afgørelserne. Styrelsen vender tilbage desangående. 

 Styrelsen har fået nyt ESDH system og der er derfor risiko for forsinkelser. 

 Thomas Roland er startet som leder af arkæologien på Københavns Museum. Det 

forventes at der bliver slået en stilling op. 

 Statistik. Styrelsen arbejder med et større projekt vedr. statistisk over data fra styrelsen 

og departementet. Data om arkæologiske undersøgelser vil indgå i dette projekt. AAG 

vil blive inddraget senere. 

 

2. Orientering fra museerne. 

 Morten Søvsø udtrykte bekymring for samarbejdet mellem fortidsmindekontoret og 

museumskontoret nu når udflytningen af den ene kontor er en realitet. DVC svarede, at 

samarbejdet allerede er godt funderet, og der vil blive arbejdet på, at dette ikke ændrer 

sig.  

 

 Morten Søvsø: Rådgivningsstrukturen er ikke tilfredsstillende. Vil der ske en 

evaluering af strukturen inden nyvalget i 2018?  

Kathrine Lehmann: Rådsstrukturen er ikke hensigtsmæssig, hvilket har vist sig 

undervejs i processen. Erfaringer høstes, der evalueres og ændres i bekendtgørelsen 

inden den nye periode. AAG har en anden rolle end museumsudvalget. De er en 

rådgivende instans for Fortidsmindekontoret. 

 

Morten Søvsø: Hvordan sikres repræsentation af både nyere tid og arkæologi i 

Museumsudvalget for Kulturhistorie? 

Kathrine Lehmann har efter mødet bidraget med følgende fra bekendtgørelsen: ”Det 

fremgår af § 5, stk. 4 i bekendtgørelsen om rådgivning af Kulturstyrelsen på 

museumsområdet, at Kulturstyrelsen – efter samlet indstilling fra de statsanerkendte 

museer – skal udpege indtil fem medlemmer. De pågældende skal være fastansat ved et 

statsanerkendt museum, og de indstillede skal tilsammen have viden inden for 

relevante faglige områder og historiske tidsperioder. 

 

Der er således i bekendtgørelsen taget højde for at sikre den nødvendige faglige bredde. 

Det er ODM, der forestår selve valghandlingen. Der er ikke formuleret supplerende 

kriterier for opstilling af kandidater på valg. I sidste ende afhænger det derfor af, hvem 

der stiller op, og hvem der bliver valgt. Så i teorien kan der opstå en situation, hvor kun 

den ene faglighed (fx nyere tid) er repræsenteret.” 
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3. Styrelsens arkæologimøde 2016 kommer til at foregå torsdag d. 10. marts i Herning og 

datoen udmeldes snarest til museerne. 

Mødet indledes af en orientering herunder statistik fra Dorte Veien.  

Mads Runge overtager. Ønsket er at det Arkæologiske Råds rolle bliver mere synlig for 

museerne, så disse ved hvordan og hvornår de kan henvende sig. Mads Runge kommer 

med et forslag til AAG´s punkter.  

Herefter præsenteres emner fra den daglige sagsbehandling og relevant information vedr. 

de fredede fortidsminder  

Endeligt tager Anne Nørgård mfl. over og præsenterer status for de Nationale 

Arkæologiske Strategier. 

 

4. Orientering om status vedr. varetagelsen af den arkæologiske virksomhed. I juli 

udsendte styrelsen et spørgeskema over status på de kvalifikationskrav der blev meldt ud i 

2013.  

Alle museer har meldt tilbage i september. 

På enkelte punkter svarer en del ”ikke” eller ”kun delvist opfyldt”. Det gælder:   

 Beretninger: Her foreligger aftaler om afleveringer mellem de pågældende museer og 

styrelsen. 

 De fagfællebedømte forskningsafkast. Her skal kravene først være opfyldt 1.1.2019.  

 Skriftlige politikker, hvor mange dog angiver, at det vil være klar til d. 31.12.2015. 

Fortidsminder og museer arbejder videre med materialet.  

AAG roste spørgeskemaet for at være tydeligt og let at besvare. AAG meddelte at 

processen med at svare på spørgeskemaet har været en god øvelse, specielt for de nyligt 

fusionerede museer, der har været nødt til at revurdere og afklare arbejdsgange mm. 

 

Ved næste møde i AAG vil der i forlængelse af spørgeskemaet blive drøftet 

problemstillingen om publikationer (internationale publikationer/monografier/mv, 

fagfællebedømmelse) samt samarbejdet mellem nyere tid og arkæologi. 

 

5. Styrelsens puljer. V/Kathrine Lehmann. 

 Evaluering af puljestrukturen.  

 Hvordan fordeles puljestrukturen. 

 Rådighedssummen: de mindre projekter kan ikke finde midler da det nu er 

kulturministeriets forskningspulje der er i spil. 

 

Besparelser på 33 % - forskningsmidlerne er friholdt. 10 mill til forskning. 6,5 mill 

KFU selv og 3,5 mill styrelsen. Forskerbedømmelser, færdiggørelser af 

opkvalificeringsprojekter. Her ligger arkæologerne ganske pænt. 

Afløbsproblem på forskningsmidlerne men dette er kun en konstatering igennem de 

seneste to uddelinger. Hvad der skal gøres ved dette overvejes. 

Der er kvalificerede ansøgninger, men der er ikke nok. Eksempelvis er kunstmuseerne 

meget sparsomt repræsenteret. 

Der er skåret drastisk på de øvrige udviklingsmidler – 10 mill til næste år. Det vil være 

nødvendigt med en meget skarp prioritering. Pengene er så små så det reelt ikke vil 

være hensigtsmæssigt med alle de puljer der eksisterer nu.  

Museerne skal ikke afholde sig fra at søge forskningsmidlerne hvis de allerede har en 

Ph.d. 

Erhvervelser vurderes nu i museumsudvalget for naturhistorie og kunsthistorie. 
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Det strategiske panel: en turbulent start med en formand der sagde op. Der er nu fundet 

en mere hensigtsmæssig model hvor forskellige temaer tages op - det næste tema er 

samlingsvaretagelse. 

  

12:20 – 12:50: Frokost 

 

6. KS er i færd med at udarbejde et notat vedr. dyrkningstruslen. Notatet bygger på 

nedslidningens baggrund samt belyser muligheder for og redskaber til at minimere 

nedslidningen i fremtiden f.eks. ved fredninger, tinglyste bevaring, arealfredninger mm. 

Notatudkast foreligger til næste møde.  

Spørgeskema vedr. graden af nedslidning foreslås rundsendt til museerne. 

 

En drøftelse af skema for de dyrknings- og erosionstruede lokaliteter er udskudt. 

 

7. Deltagelse af medlemmer fra AAG i temamøder vedr. de faglige perioder. Det er vigtigt 

at medlemmerne deltager i fora for de faglige perioder. Lutz Klassen deltager bl.a. i 

Neonetværk.  

 

8. Repræsentation fra universiteterne i AAG. 

Det er ikke et krav i kommissoriet, men en række spørgsmål i AAG, har også relevans for 

universiteterne, ligesom det generet er en fordel med øget samarbejde mellem universiteter 

og museer. KS afklarer om universiteterne er interesserede i at deltage. 

  

9. Fastlæggelse af fremtidige diskussionspunkter i AAG – skema over prioriteter 

 Dyrkningstruede lokaliteter 

 Implementeringen af de nationale strategier 

 Puljestrukturen 

 Hjælp til kap. 8 arbejdet – udbud, droneopmåling mv. 

 Opfølgning på kvalitetskravene 

 

Mads Runge arbejder videre med dette og rundsender materialet til mødedeltagerne. 

 

10. Evt.  

Brugere i FF. V/Susanne B. Petersen og Thomas Eriksen 

Der forekommer uheldige episoder, hvor folk uden brugerrettigheder registrere i databasen, 

hvilket ikke er i orden i forhold til Rigsrevisionen og sikringen af kvaliteten af data. 

Evt. kan det overvejes om sidemandsoplæring kan ske på nogle museer, hvor kvaliteten 

kan tillade det. AAG var positive overfor denne mulighed og opfordrede til snarest muligt 

at få denne løsning implementeret, f.eks. ved at skrive ud til de museer, hvor kvaliteten er 

ok og forklare dem om denne mulighed. KS afklarer mulighederne bl.a. i forhold til 

rigsrevisionens krav om datasikkerhed og kvalitetssikring af databaser. 

Et login kan for nu kun opnås med kursus fra KS. Der er pt 350 brugere med 

registreringsrettigheder i FF. 

 

 Status for beretninger 

Beretningsefterslæb for perioden 2003 - 2010: Godt 700 mangler. 15/20 % af 

lokaliteterne er ikke opdateret i FF eller kan ikke genfindes. Der kan være forskellige 

årsager til det. Ændrede journalnumre, lange strækninger med flere lokalitetsnavne 
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hvor beretningen er uploadet et ikke nærmere beskrevet sted. Der er lavet aftaler om 

afvikling, og denne sker planmæssigt. 

Beretningsefterslæb for perioden 2011 – 2013. I denne periode mangler ifølge styrelsen 

650 beretninger. Der vil snarest blive udsendt en oversigt til museerne. 

 

 

 Beretningssprog. Til mødet diskuteredes det hvilke sprog beretninger kunne afleveres 

på. AAG´s indstilling var at hovedsprogene kunne benyttes, herunder engelsk, tysk, 

svensk og norsk. KS vender tilbage vedr. emnet. 

 
 

 

Der afsat 4 timer til næste møde, der finder sted d. 3. dec. 2015. 10-14. Sted for mødet 

(Odense/København) afklares senere. 

 
 
Hoda El-Sharnouby 
Kulturstyrelsen 

 


