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ADMINISTRATIONSSTRATEGI

Moesgaard Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk an-
svarsområde i kommunerne Aarhus, Favrskov, Odder og Samsø. Ligeledes er muse-
et det juridisk ansvarlige museum for marinarkæologien i Vestdanmark. Det marinar-
kæologiske ansvar forvaltes i samarbejde med De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, 
Nordjyllands Kystmuseum og Langelands Museum (MAJ-samarbejdet). Moesgaard Mu-
seum er et af 10 museer, der varetager tilsynet med de fredede fortidsminder. Museets 
ansvarsområde er de fredede fortidsminder i kommunerne Hedensted, Horsens, Skan-
derborg, Odder, Samsø, Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers. 
Herudover varetager museet nyere tids kulturhistoriske bevaringsværdier i Odder og 
Samsø kommuner.

Forvaltningsansvaret er for landarkæologien, marinarkæologien og tilsynet med de fre-
dede fortidsminder placeret i Arkæologisk Afdeling på Moesgaard Museum, mens an-
svaret for nyere tids kulturhistoriske bevaringsværdier er placeret på Odder Museum.

Myndighedsopgaven udføres på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen og 
forvaltningsansvaret i henhold til Museumslovens Kapitel 8 omfatter gennemgang af 
planmateriale, tilladelser og anmeldelser, besvarelse af forespørgsler, forhandlinger med 
stat, regioner, kommuner og bygherrer tillige med rådgivning af disse, samt gennemfø-
relse af de nødvendige arkæologiske undersøgelser.

De sager, som behandles af museet, opstår som følge af henvendelser fra myndighe-
der, private og offentlige bygherrer samt borgere. Antallet af gennemsete sager svinger 
mellem 5.500 og 7.000 enkeltsager om året og fordeler sig inden for lokal og kommu-
neplaner, byggesagslister og ledningsarbejder, anlæg på havbunden, zonetilladelser og 
dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, tilladelser til lokale spildevandsanlæg, jord-
varmeanlæg og vandhuller, rådgivning omkring dispensationer til anlægsarbejder in-
den for fredningszoner omkring fredede fortidsminder og i forbindelse med digesager, 
sagsbehandling og udtalelser i sager om støttet til læplantning og statsstøttet skovrejs-
ning, råstofindvinding, danefæ og forespørgsler generelt om Museumsloven.

Langt størstedelen af forvaltningsarbejdet omfatter vurderinger af risikoen for at påtræf-
fe væsentlige fortidsminder i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde samt planlæg-
ning og gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger af væsentli-
ge fortidsminder til lands og til vands.

Antallet af årlige forvaltningsrelaterede arkæologiske undersøgelser varierer fra år til år, 
men har i gennemsnit årligt foretaget over 40 større og mindre undersøgelser. Lidt over 
60% af sagerne skyldes henvendelser fra det offentlige, det vil sige stat, region og kom-
mune; resten fordeler sig med 30% til private bygherrer, mens de resterende ca. 10% er 
selvbetalte forundersøgelser i henhold til Museumslovens § 26 stk. 1.
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Det er en målsætning for museet at skabe større hensyn til kulturarven i den fysiske 
planlægning i forbindelse med anlægs- og jordarbejder. Museet forsøger så tidligt som 
muligt i planarbejdet at videreformidle museets kendskab til fortidsminder og kulturmil-
jøer, deres udbredelse, bevaringstilstand og videnskabelige værdi, således at væsentli-
ge fortidsminder og det miljø, de er en del af, kan friholdes for anlægsaktiviteter. Når og 
hvis dette ikke kan lade sig gøre, arbejdes der på, at de arkæologiske undersøgelser ind- 
går som en naturlig del af planlægningen, således at risikoen for forsinkelser af anlægs-
arbejdet minimeres mest muligt.
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Administrationsstrategien skal sikre, at Moesgaard Museums forvaltning inden for det 
antikvariske område foretages professionelt, effektivt og kompetent inden for rammer-
ne af Museumslovens bestemmelser under skyldig hensyntagen til god forvaltningsskik 
samt med fokus på legalitetsprincippet og grundsætningerne om lighed og proportio-
nalitet i den daglige sagsbehandling således som det giver sig til udtryk i Forvaltningslo-
ven, Offentlighedsloven, GDPR m.v.

Administrativ sagsbehandling

Den daglige administrative sagsbehandling er lagt i hænderne på få erfarne sagsbe-
handlere for på denne måde at effektivisere og ensarte sagsbehandlingen bedst mu-
ligt. Der er fokus på, at museet lokalt er eneste myndighed på det arkæologiske område 
og der gøres derfor en ekstra indsats for i fornødent omfang at yde vejledning og bi-
stand til personer, der retter henvendelse inden for Museumslovens sagsområde, jævn-
før Forvaltningslovens § 7, ligesom der opretholdes notatpligt i afgørelsessager, jævnfør 
Offentlighedslovens § 13.

Som led i en effektiv og smidig sagsbehandling foregår al administration digitalt i et 
GIS-baseret system specialudviklet til museets formål, ligesom museets analoge arki-
ver er digitaliseret. Den digitale sagsbehandling formidles internt via en mappestruktur 
på museets server og eksternt (i forhold til myndigheder, bygherrer, borgere m.m.) via 
elektroniske indberetningssystemer og e-mail.

Arkæologiske undersøgelser

Gennemførelsen af bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser udgør en væsentlig 
del af museets antikvariske virksomhed, og det er et primært mål at sikre, at alle un-
dersøgelser har den højest mulige kvalitet, og at undersøgelserne udføres på baggrund 
af velargumenterede faglige begrundelser i henhold til museets forskningsstrategi. Til 
varetagelsen heraf har museet medarbejdere med forskningskompetencer inden for 
samtlige arkæologiske perioder, ligesom der er en række faginspektører, der sikrer at de 
arkæologiske undersøgelser og resultaterne herfra har et højt fagligt niveau.

Kompleksiteten i forvaltningen af de arkæologiske undersøgelser giver en særlig udfor-
dring, hvor der ud over de ekspertiser, der er behov for i den daglige sagsbehandling, 
tillige skal trækkes på kvalifikationer inden for projektledelse, økonomistyring, IT og ar-
kæologiske kompetencer. Alle arkæologiske undersøgelser, der følger af museets for-
valtningsarbejde, planlægges, gennemføres og afrapporteres digitalt, og al aktivitet ind-
berettes i et onlinebaseret sags- og timestyringssystem udviklet af museet, der gør det 
muligt nemt at adskille økonomien for den bygherrebetalte arkæologiske undersøgel-
sesvirksomhed fra museets øvrige økonomi.

Kvalitetssikring

For at sikre ovennævnte målsætninger foretager museet løbende interne evalueringer 
af det udførte arbejde i samarbejde mellem ledelse, faginspektører og udgravningslede-
re, ligesom der er et tæt og forpligtende samarbejde med planmyndigheder og museer. 
Der investeres betydelige midler i metodeudvikling i forbindelse med de bygherrebetal-
te arkæologiske undersøgelser med henblik på at optimere kvalitet og effektivitet både 
forvaltningsmæssigt og på de enkelte udgravninger.
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