Tilsyn med
fortidsminder

Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder

Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar
for vores ca. 30.000 fortidsminder.
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Kulturarvsstyrelsen har efter kommunalreformen overtaget amternes opgave
med at føre tilsyn med varigt beskyttede
fortidsminder samt sten- og jorddiger,
jf. museumslovens § 29 o.
10 arkæologiske museer bistår Kulturarvsstyrelsen med at føre tilsynet.
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Hvert museum fører tilsyn i en række kommuner

Kroppedal Museum
for Astronomi,
Nyere tid, Arkæologi

Albertslund, Høje-Taastrup, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby,
Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksværk-Hundested,
Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Helsingør, Herlev,
Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk, Greve og Solrød Kommune

Museerne.dk

Vordingborg, Næstved, Faxe, Stevns, Guldborgsund og Lolland
Kommune

Roskilde Museum

Roskilde, Frederikssund, Køge, Lejre, Ringsted, Sorø, Slagelse,
Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommune

Odense Bys Museer

Nordfyns, Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Nyborg,
Kerteminde, Svendborg, Langeland og Ærø Kommune

Museum Sønderjylland

Haderslev, Sønderborg, Aabenraa, Tønder, Kolding og Fredericia
Kommune

Esbjerg Museum

Esbjerg, Fanø, Vejen, Vejle, Billund og Varde Kommune

Holstebro Museum

Holstebro, Struer, Lemvig, Herning, Ringkøbing-Skjern, Viborg og
Ikast-Brande Kommune

Moesgård Museum

Århus, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Horsens, Hedensted,
Skanderborg, Silkeborg, Favrskov og Randers kommune

Museet for Thy og
Vester Hanherred

Thisted, Morsø og Skive Kommune

Nordjyllands Historiske
Museum

Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt,
Brønderslev-Dronninglund, Hjørring, Frederikshavn og Læsø
Kommune
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Tilsynsopgaven

De 10 museer skal tilse alle de varigt beskyttede
fortidsminder inden for deres tilsynsområde
mindst én gang i løbet af en femårig periode.
Museerne vurderer fortidsmindernes tilstand
i forhold til Kulturarvsstyrelsens oplysninger
om det enkelte fortidsminde. Fortidsmindet
skal arealopmåles, og kortafsætningen skal
kontrolleres.

Hvis en sag kræver besigtigelse, beder Kulturarvsstyrelsen et tilsynsmuseum om at besigtige det
konkrete dige.

Efter tilsynet vil Kulturarvsstyrelsen digitalt
angive, hvorfra 100 m. beskyttelseslinjen omkring fortidsminderne (naturbeskyttelseslovens
§ 18) skal udmåles. Oplysningerne, som vil indgåi kommunernes behandling af ansøgninger
om dispensation fra bestemmelserne, kan ses på
Kulturarvsstyrelsens hjemmeside og på Miljøportalen (www.miljoeportal.dk).

Kommunerne skal sende en kopi af deres afgørelser i dispensationssager om sten- og jorddiger
til Kulturarvsstyrelsen, da vi er klageberettigede.

Kulturarvsstyrelsen varetager det juridiske og
forvaltningsmæssige ved tilsynsopgaven. Det
betyder, at vi behandler alle indkomne oplysninger
i forbindelse med tilsynet og er ansvarlige for
det videre sagsforløb ved overtrædelser af
museumslovens bestemmelser.

Før kommunalreformen lå tilsynet med 100 m.
beskyttelseslinjen og de varigt beskyttede fortidsminder hos amterne. I dag er tilsynsopgaven delt.
Det er nu kommunerne, der fører tilsyn med 100 m.
beskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 73,
mens Kulturarvsstyrelsen fører tilsyn med selve
fortidsmindet og 2 m. beskyttelseszonen omkring
fortidsmindet, jf. museumslovens § 29 o.

Tilsynet med sten- og jorddiger sker
efter behov
Kun de varigt beskyttede fortidsminder er
omfattet af det periodiske tilsyn. Sten- og
jorddiger tilses i forbindelse med konkret
sagsbehandling i Kulturarvsstyrelsen.
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Kommunernes afgørelser vedrørende
sten- og jorddiger
(museumslovens § 29 j, stk.2)

Fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring
fortidsminder
(naturbeskyttelseslovens § 18)

Kulturarvsstyrelsen er fortsat myndighed i sager
om dispensation til ændring af selve fortidsmindet
og inden for to m. zonen, jf. museumslovens §
29 e og f. Kommunerne har overtaget amternes
myndighedsopgave med administration af 100 m.
beskyttelseslinjen.

Baronens Høj i Nørreskoven på Als

Kommunernes afgørelser inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjen
Kommunerne skal sende en kopi af deres
afgørelser i sager om dispensation fra 100 m.
beskyttelseslinjen til Kulturarvsstyrelsen, da vi
er klageberettigede.

Fortidsminder under pleje
Når kommunerne udarbejder plejeplaner for
fortidsminder, vil Kulturarvsstyrelsen gerne have
plejeplanerne tilsendt til orientering.
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Ansvarsfordelingen efter kommunalreformen

Da vi stadig oplever tvivl om ansvarsfordelingen i sager om fredede fortidsminder samt stenog jorddiger, er her et overblik over ansvarsfordelingen for fortidsmindeområdet før og efter
kommunalreformen.
Opgaver

Før kommunalreformen

Efter kommunalreformen

Dispensationssager om
sten- og jorddiger

Amterne

Kommunerne

Dispensationssager om
fortidsmindets 100 m.
beskyttelseslinje

Amterne

Kommunerne

Varig ændring af fortidsmindets
100 m. beskyttelseslinje

Miljøministeren
(Skov- og Naturstyrelsen)

Miljøministeren
(Roskilde, Odense og Århus
Miljøcentre)

Dispensationssager om
ændringer af fortidsminder

Kulturministeren
(Kulturarvsstyrelsen)

Kulturministeren
(Kulturarvsstyrelsen)

Tilsyn med sten- og jorddiger
og fortidsminder

Amterne

Kulturministeren
(Kulturarvsstyrelsen)

Tilsyn med fortidsmindets
2 m. beskyttelseszone

Amterne

Kulturministeren
(Kulturarvsstyrelsen)

Tilsyn med fortidsmindets
100 m.beskyttelseslinje

Amterne

Kommunerne

Pleje af privatejede fortidsminder

Amterne

Kommunerne

Pleje af fortidsminder og sten- og
jorddiger, som ejes af kommuner

Kommunerne

Kommunerne
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Pleje af statsejede fortidsminder

Staten

Staten

Pleje af fortidsminder og sten- og
jorddiger, som ejedes af amterne

Amterne

Afhænger af det nye
ejerforhold, jf. ovenfor

Udarbejdelse af informationsmateriale (frivilligt)

Amterne

Afhænger af det nye
ejerforhold, jf. ovenfor

Vejledninger
Kulturarvsstyrelsen udgiver i 2008 tre nye vejledninger på fortidsmindeområdet:
> Vejledning om pleje af fredede fortidsminder
> Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger
> Vejledning om tilsynet med fortidsminder og sten- og jorddiger
Vejledningerne kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside primo 2008
og sendes til de arkæologiske museer samt kommunerne.
Læs mere på: www.kulturarv.dk
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Tilsyn med fortidsminder
Tilsynet med Danmarks ca. 30.000 varigt beskyttede fortidsminder er forankret i Kulturarvsstyrelsen, der har overtaget
opgaven efter de nedlagte amter.
Selve besigtigelsen ude i landet varetages af 10 arkæologiske
museer, der skal tilse fortidsminderne inden for deres område
mindst en gang i løbet af en fem-årig periode.
Museerne orienterer Kulturarvsstyrelsen om fortidsmindernes
tilstand. Styrelsen følger op, hvis der er behov for det. Samtidig
sørger vi for, at det digitalt angives, hvor beskyttelseslinjen på
100 m. omkring fortidsminderne går. Tilsynet med jord- og
stendiger sker efter behov.
Læs mere om tilsynet i pjecen og på www.kulturarv.dk
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