
 

Referat fra ODM’s arkæologiske udvalgs møde på Vartov 27D 2 sal. 

København Kl 10:30 til 1400. 
Til stede: Claus Kjeld Jensen (CKJ), Mads Thagård Runge (MTR), Lennart Madsen (LM), Mette Løvschal (ML), Kristoffer 

Buck Pedersen (KBP), Mads Ravn (MR). Nils M. Jensen (NMJ). Mødeleder: Mads Thagård Runge.  

De enkelte medlemmer præsenterede sig selv og deres baggrunde til at man er tilknyttet. 

• ODM’s forventninger til udvalget er nedskrevet i et kommissorium: Udsendte oplæg til 

kommissorium blev diskuteret. Det blev diskuteret, hvem der kan udtale sig? Fuld enighed om, at 

det er ODM’s bestyrelse, der udtaler sig efter råd fra det arkæologiske udvalg.  Kommissoriet blev 

vedtaget.  

• Diskussion af referat fra mødet i Hadeslev. Evaluering: det var et godt møde. Der er flere punkter, 

der skal arbejdes videre med:  

o Danefæ. Der skal formuleres noget på skrift, der specificerer opgave- og rollefordelingen 

mellem museerne mht. til Danefæ. KBP går videre med sagen.  

o Forskningscharteret: Der indkaldes et til et møde, hvor man arbejder med de sidste 

detaljer og får chartret endeligt færdigt, og der kan derefter nedsættes udvalg, der kan 

arbejdes videre med enkeltsager. MTR vil efterfølgende bære charteret ind i AAG og Slots- 

og Kulturstyrelsen (SLKS) og arbejde for, at chartret bliver del af kvalitetskravene til de 

arkæologiske enheder.   

o Forsikringsordningen. Den er skrinlagt. Der ses nu på tidsaspektet med bygherreforeningen 

og råstoferhvervet og landbrugsforeningen oa. Der er et nyt møde på torsdag, hvor 

råstoferhvervet fremlægger deres oplæg. Udvalget afventer et referat fra mødet og 

overvejer vejen videre efter det.  

o Fredede fortidsminder. LM orienterede om et kommende møde i Odense, hvor de 10 

museer, der har ansvaret for de fredede fortidsminder mødes om vejen frem, da 

kontrakten med SLKS om tildelingspolitikken skal fornyes. LM melder tilbage om mødet. 

• Evt  

o Det politiske pres på den nuværende model for den arkæologiske virksomhed diskuteres på 

næste AAG møde. Det blev diskuteret om der er noget proaktivt man kan gøre.  På næste 

ODM-møde indledes en snak her om med afsæt i den vifte af forslag, som er skitseret i det 

nu skrinlagte projekt ”Fremtidens arkæologi – arkæologiens fremtid”.  

o NMJ efterlyser nye forretningsområder/kursusvirksomhed for ODM. Forslag modtages 

gerne.   

• Næste møde, 16 november 9-11 i Vejle ved ODMs årlige møde. 

 

Referent: 

Mads Ravn  

Vejle den 22.08.2017 


