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Kommissorium for Det Arkæologiske Udvalg (DAU) 

 

 

Baggrund 

 

Det Arkæologiske Udvalg (DAU) er nedsat i henhold til § 5 i Bekendtgørelse nr. 

2269 om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet af 1. de-

cember 2021, der giver styrelsen mulighed for at nedsætte museumsudvalg til 

rådgivning i forbindelse med specifikke institutions- og museumsfaglige pro-

blemstillinger.  

 

Dette kommissorium er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsens § 6, stk. 3.  

Formål 

Det arkæologiske udvalg skal efter behov rådgive i forbindelse med styrelsens 

administration af de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med kap. 8 og 

8a. 

 

Opgaver 

 Prioritering af puljen til dyrknings- og erosionstruede lokaliteter. 

 Talerør for museerne overfor SLKS, herunder aktie i planlægning af 

SLKS´ arkæologiske årsmøde. 

 Fastsættelse af relevante fokuspunkter for beskikkelsesperioden. 

 Udvikling og kvalitetssikring af SLKS´ nationale arkæologiske strategier. 

 Stillingstagen til SLKS´ administration og vejledning af museer med ar-

kæologisk ansvar, herunder evaluering af SLKS´ kvalitetskrav. 

 Faglig sparring vedr. udvalgte undersøgelser på Kap. 8 og 8a samt vurde-

ring af objekt, metode, budget og argumentation. 

 Faglig udtalelse i forbindelse med sager af mere principiel karakter, hvor 

styrelsen både er ejer/bygherre og fredningsmyndighed.  

https://slks.dk/om-styrelsen/organisation-og-ledelse/myndighedshabilitet 

 

Ud over de årlige fire til fem fastsatte møder, kan udvalgets medlemmer kon-

sulteres løbende med konkrete spørgsmål inden for de ovenstående arbejdsop-

gaver.  

 

https://slks.dk/om-styrelsen/organisation-og-ledelse/myndighedshabilitet


 

Side 2 

Ved indledningen af hver beskikkelsesperiode skal udvalget vedtage relevante 

fokuspunkter, der kan behandles og udvikles i løbet af beskikkelsesperioden. 

 

Medlemmer og beskikkelsesperiode 

Udvalget udpeges for 4-årige perioder, og udskiftningen af medlemmerne vil 

ske rullende, således at halvdelen af udvalget udskiftes hvert andet år. 

 

Udvalget skal sammensættes således, at der er en periodespecifik viden, geo-

grafisk spredning samt en repræsentation af museer/medlemmer med forsk-

ningsmæssig tyngde.  

- 7 medlemmer udpeges af SLKS fra museer med arkæologisk ansvar 

- 1 medlem udpeges på skift fra Københavns og Aarhus Universitet 

- 1 medlem udpeges fra Nationalmuseet 

- 1 medlem udpeges af ODM. 

 

Styrelsen sekretariatsbetjener udvalget.  

 

Mødeform 

Møder fastlægges for et år af gangen, og der regnes med 4 til 5 møder årligt 

fordelt kvartalsmæssigt, hvoraf det ene afholdes i det tidlige forår i forbindelse 

med uddelingen af dyrknings- og erosionspuljen. Møderne afholdes som ud-

gangspunkt i København eller i Nykøbing Falster. 

 

Økonomi 

Slots- og Kulturstyrelsen afholder deltagernes udgifter til transport og byder 

på forplejning til møderne. 


