Afdeling for Konservering og Naturvidenskab

Prisliste
(Gældende fra april 2018)

Feltbesøg
Konsulentbesøg:
Første besøg gratis, ekskl. kørsel – hvis vi ikke skal have hænderne op af lommen…
Prøveudtagning/feltarbejde:
Kr. 515 pr. time + kørsel + felttillæg på 100 kr. pr. dag

Makrofossiler
Kursorisk gennemsyn:
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter kr. 125 pr. floteret prøve. For vådprøver kr. 515 pr. prøve – som
IKKE skal floteres først! (typisk ekspeditionstid 2-3 måneder).
Express kursorisk gennemsyn:
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter kr. 175 pr. floteret prøve. For vådprøver kr. 740 pr. prøve – som
IKKE skal floteres først! (typisk ekspeditionstid 2-3 uger).
Analyse med rapport:
Pris udregnes med baggrund i kursorisk gennemsyn med en timepris på kr. 515.
Ompakning af prøver i forbindelse med gennemsyn:
Kr. 10 pr. prøve. F.eks. ved adskillelse af arkæologiske fund fra makrofossiler og prøver i stofposer, hvor
ompakning er nødvendig.

Udtagning til 14C-datering
Udtagning til 14C:
Kr. 750 for første prøve i et sagsnummer, kr. 650 pr. stk. for de næste to prøver, herefter kr. 600 for
efterfølgende prøver (typisk ekspeditionstid 8-12 uger).
Express udtagning til 14C:
Kr. 1125 for første prøve i et sagsnummer, kr. 975 pr. stk. for de næste to prøver, herefter kr. 875 for
efterfølgende prøver (typisk ekspeditionstid 1-2 uger).
Wiggle-matching:
Udtagning af 3 prøver fra et emne, kr. 3090. Udtagning af 5 prøver fra et emne kr. 4120 (typisk
ekspeditionstid 2-4 uger).
Ved Wiggelmatching anbefales at man begynder med en enkelt datering for at se hvor på 14C -kurven
dateringen ligger. Herefter kan de øvrige prøver dateres.
OBS! Ved flere end 100 udtagninger til 14C-datering fra samme sag gives 20 % rabat.
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Trækul
Kursorisk gennemsyn:
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter kr. 1030 pr. prøve, som inkluderer prøvevurdering og bestemmelse
af 10 stykker trækul.
Analyse med rapport:
Pris udregnes med baggrund i kursorisk gennemsyn efter makrofossiler med en timepris på kr. 515.

Vådt træ
Bestemmelse og/eller udtagning til C14:
Kr. 750 for bestemmelse af ét stykke vanddrukkent, kr. 650 pr. stk. for de næste to bestemmelser, herefter
kr. 600 for efterfølgende bestemmelser.
Analyse:
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter kr. 515 pr. time. Samlet pris aftales med baggrund i
prøvestørrelsen.

Dendrokronologi
Håndtering og vurdering af prøvemateriale
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter kr. 257,5 pr. prøve.
Analyse
1 prøve, kr. 3300
2-3 prøver, kr. 2200 pr. prøve
4-9 prøver, kr. 1600 pr. prøve
10 eller flere prøver, kr. 1200 pr. prøve
Typisk ekspeditionstid 2-4 uger (afhængigt af antallet af prøver).

Knogler
Kursorisk gennemsyn af zooarkæologisk materiale:
Med henblik på en vurdering af materialet potentiale/karakter samt som udgangspunkt for udtagning af
prøver til 14C-datering, isotopanalyser m.fl.
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter kr. 515 pr. time. Tilbud udfærdiges med baggrund i prøvestørrelse.
Zooarkæologisk analyse:
Detaljeret zooarkæologisk analyse tilpasset de arkæologiske problemstillinger.
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter kr. 515 pr. time. Tilbud udfærdiges med baggrund i prøvestørrelse
og problemstilling.
Human osteologisk analyse:
Human osteologisk analyse af ubrændt knoglemateriale (jordfæstebegravelser, moseskeletter o.l.).
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter kr. 515 pr. time. Tilbud udfærdiges med baggrund i prøvestørrelse
og problemstilling.
Kursorisk gennemsyn af knogler fra brandgrave/brændtbens-ansamlinger:
Kr. 750 pr. kontekst/grav for en vurdering af materialets potentiale/karakter og en udsortering af dyr og
menneskeknogler (med henblik på evt. analyse og/eller udtagning af materiale til 14C datering,
isotopanalyser m.m.)
Hertil kommer Kr. 515 i startpenge pr. ny sag.
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Urnepakke
Vælg relevante analysetyper:
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag
Digital røntgenanalyse kr. 615. Hvis der er relevans herfor kan en CT-scanning anbefales
CT-scanning kr. 2250 pr. scanningstime, for 1 til 3 urner, ekskl. 1 times transport mellem Moesgaard og
Skanningssted
Billedanalyse af CT-scanning, kr. 1030 pr. urne
Udgravning af urne. Prisen afhænger af indholdet af knogler og jordtype, dog maks. 9 timer á kr. 515: kr.
4635 (normalt medgår omkring 4 timer til kr. 2015)
Flotering af urneindhold: Kr. 387,50 pr. 5 liter
Kursorisk gennemsyn af brændte knogler: Se ovenfor; kr. 750 pr. urne
Osteologisk analyse af brændte menneskeknogler i urne, 4 timer á kr. 515: kr. 2060
Arkæobotanisk kursorisk gennemsyn, kr. 125 pr. urne
Egentlig arkæobotanisk analyse, 2 timer, kr. 1030 pr. urne
Vedanatomisk analyse af trækul, 10 stk. kr. 1030 pr. urne
C14 udtagning, kr. 750 pr. urne

Pollen
Kursorisk gennemsyn for pollen:
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, herefter præparering samt kursorisk gennemsyn, 4 timer á kr. 515: kr. 2060
pr. prøve. Tillæg for anvendt tid ved prøveudtagning fra søjler. Hertil kommer forsendelse til præparation,
kr. 250.
Analyse med rapport:
Pris udregnes med baggrund i kursoriske gennemsyn (gennemsnitlig behandlingstid 8 timer pr. prøve).

Non-pollen palynomorphs (NPP)
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, præparation og kursorisk gennemsyn 8 timer pr. prøve á kr. 515: Kr. 4120.
Efterfølgende aftales vedr. en egentlig analyse

Fytolitter
Kr. 515 i startpenge pr. ny sag, præparation og kursorisk gennemsyn af 8 – 12 prøver fra samme lokalitet,
kr. 1630 pr. prøve. Hertil kommer forsendelse til præparation kr. 250.
Analyse med rapport:
Pris udregnes med baggrund i det kursoriske gennemsyn, der regnes med en gennemsnitlig behandlingstid
på 8 timer pr. prøver á kr. 515: kr. 4120.

Tefra
Kontakt afdelingen for priser.

Prøveforarbejdning
Flotering:
Kr. 387,50 pr. 5 liters jordprøve. (Timepris følger satsen fra Slots og Kulturstyrelsen)
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Vandsoldning:
Sand: kr. 1700/m3, Kulturlag: kr. 3000/m3, Bylag: kr. 5000/m3
OBS: Vandsoldning foreståes af Arkæologisk Afdeling.

Frysetørring af søjle
Frysetørring af pollensøjler, kr. 520 pr. søjle.

Forsendelse mm.
Ved forsendelse af prøver inden for Europa kr. 250 pr. sag < 2kg. For sager > 2kg, kontakt venligst
afdelingen. Alle forsendelser ekspederes rekommanderet.
Med mindre andet angives afleveres udtagne 14C-prøver vederlagsfrit på AMS-laboratoriet i Århus.
ALLE PRISER ER ANGIVET UDEN MOMS -

Ret til ændringer forbeholdes
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