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NOTAT STYRELSEN

Kufturstyrelsen

H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741

30. september 2013

Arkæoioglsk arbejdsgruppe for Kulturstyrelsen

FolketInget vedtog i december 2012 en ændring af museumsioven, hvor det frem
går, at der skal etableres en flerleddet rdglvningsstruktur til at rådgive Kultursty
relsen om såvel den overordnede, strateglske udvikling som den mere Institutions
og fagspecifikke udvikling af museumsomrdet.

Rdgivningsstrukturen består af et strategisk panel, tre museumsudvalg samt en
mulighed for at nedsætte arbejdsgrupper, som det fremgår af bekendtgørelse nr.
408 af 25. april 2013.

Kulturstyrelsen nedsætter for en treårig periode en arkæologisk arbejdsgruppe til at
rdglve styrelsen om spørgsmål vedrørende:

• Prioritering i forbindelse med tilskud til arkæologiske undersøgelser efter muse
umsiovens kapitel 8 og 8a.

• Valg af metode i forbindelse med arkæologiske undersøgelser efter museumslo
vens kapitel 8 og 8a.

• Implementering og efterlevelse af standarder og strategier for det arkæologiske
arbejde

Arbejdsgruppen indkaldes eller konsulteres af Kulturstyrelsen i forbindelse med
konkrete spørgsmål om disse emner.

øvrig rådgivning inden for det kulturhistoriske område sker I regi af Museumsud
valget for kulturhistorie. Udvalget bIdrager til udmøntningen af fastlagte nationale
strategier og indsatsområder, herunder indstilling om Kulturstyrelsens udmøntning
af tilskud til udvikling af museumsområdet, rådgivnIng i generelle museumsfaglige
spørgsmåi og I forbindelse med Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger og behandling
af ansøgninger om statsanerkendelse.

Kulturstyrelsen sikrer, at der løbende sker gensidig orientering mellem disse to ni
veauer I rådglvningsstrukturen.

Sammensætning

J.nr.



Arbejdsgruppen bestr af syv medlemmer med høj faglig viden p det arkæologiske
område:

Seks medlemmer udpeget af Kulturstyrelsen fra de statsanerkendte museer med
særlig viden Inden for følgende arkæologiske hovedperioder:

Ældre stenalder: Kristoffer Buch, Museum Sydøstdanmark
Yngre stenalder: Lutz Klassen, Museum Østjylland
Bronzealder: Anne Louise Haack Olesen, Museet For Thy og Vester

hanherred
Ældre jernalder: Mads Rurige, Odense Bys Museer
Yngre jernalder: Lene B. Frandsen, Museet og Varde by og omegn

(medlem af museumsudvalget for kulturhistorie)
Vikingetld & middelalder: Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer (medlem af mu

seumsudvalget for kulturhistorie)

Bodil Bundgaard Rasmussen er indstillet af Nationalmuseet.

Arbejdsgruppen kan inddrage yderligere faglig rådgivning i konkrete sager, som fx
p det marinarkæologiske område, hvis gruppen mener, der er behov herfor.

Kulturstyrelsen har bedt Mads Runge være formand for arbejdsgruppen.

Udgifter til arbejdsgruppens mødevlrksomhed finansieres af Kulturstyrelsen, der
også er sekretariat for arbejdsgruppen.
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