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Lidt til orientering - og videre debat 
Nødudgravninger, Forskning og Uddannelse 
 
I 2009 kom den evaluering af den arkæologiske vidensudvikling i forbindelse med de 
arkæologiske nødudgravninger som Kulturarvsstyrelsen (KUAS) havde fået et internationalt 
panel til at lave. Og panelet fremkom med en lang række anbefalinger angående vidensdeling, 
forskning og publicering. 
 
11. maj samledes en arbejdsgruppe under Det Arkæologiske Råd og deres rapport er nu også 
tilgængelig. Arbejdsgruppen er fremkommet med liste af anbefalinger til DARs strategi for 
uddannelse og forskning. Blandt disse i alt 15 anbefalinger fremhæver arbejdsgruppen især 
anbefalingen:  
 
• at DAR opfordrer KUAS til at etablere en pulje til videnskabelig publicering af 
nødudgravninger. 
 
En anbefaling der er parallel til nogle som også det internationale udvalg er fremkommet 
med: 
 
• Kulturarvsstyrelsen overvejer muligheden for, at udgifterne til publikation af resultaterne af 
meget væsentlige undersøgelser med vigtige videnskabelige potentialer efter prioritering kan 
indeholdes i budgettet til undersøgelsen. 
 
• Kulturarvsstyrelsen bør afsøge mulighederne for etablering af en publikation, der med faste 
terminer fremlægger de videnskabelige resultater af udgravningsvirksomheden på 
internationalt niveau. 
 
Efter den internationale evaluering meddeler KUAS nu at de sammen med DAR vil 
iværksætte første del af de planlagte forbedringer, som omfatter seks temaer: 
 
• fælles nationale og regionale strategier indenfor bl.a. stenalder, bronzealder, jernalder, 
vikingetid og middelalder til kvalitetssikring af udgravningsvirksomheden  
• udarbejdelse af nationale oversigter over de arkæologiske udgravninger 
• videreudvikling af retningslinjer for afrapportering af udgravninger 
• planlægning og gennemførelse af seminarer og konferencer  
• iværksættelse af bedre muligheder for forskning og publikation 
• understøttelse af samarbejde og netværk på tværs af dansk arkæologi. 
 
Kulturarvsstyrelsen har besluttet, at tage fat på de nationale og regionale strategier først.  
 
Links mv. til den Internationale evaluering samt Rapporten fra arbejdsgruppen under DAR 
findes her på FaFs hjemmeside. 


