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Kulturministeriet. København, den 2. juli 2001.

a.

b.

c.
e.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende i alt 5,0 mio. kr.
med henblik på gennemførelse af presserende arkæologiske undersøgelser i forbindelse med
privat anlægsvirksomhed. Udgifterne afholdes af § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål.
I henhold til museumsloven, LB 739 af 17. juli 2000, bekoster rigsantikvaren arkæologiske
undersøgelser, der gennemføres på private lodsejeres grund i forbindelse med jordarbejder.
Rigsantikvaren foretager efter rådgivning af Det Arkæologiske Nævn en prioritering af de arkæologiske undersøgelser efter bestemmelserne i museumslovens § 26. Rigsantikvarens ordinære bevilling til finansiering af undersøgelser på private lodsejeres grund, som i 2001 andrager
7,9 mio. kr., har i de senere år været under betydeligt pres på grund af høj aktivitet i den private
bygge- og anlægssektor og en kraftig vækst i privat skovrejsning m.v.
Rigsantikvaren og Det Arkæologiske Nævn vurderer efter en stedfunden prioritering af de
foreliggende ansøgninger fra museerne, at den nævnte bevilling ikke kan dække behovet for
tilskud til højt prioriterede projekter.
Rigsantikvaren har for så vidt angår situationen i 2001 bl.a. peget på to meget væsentlige
og særligt ressourcekrævende arkæologiske udgravninger i Aalborg og Slagelse, hvortil udgifterne vil andrage 5,5 mio. kr.
Med henblik på at bidrage til dækning af finansieringsbehovet til højt prioriterede projekter
forelægges sagen ekstraordinært for de bevilgende myndigheder, således at den ordinære bevilling til formålet forhøjes. Bevillingen vil blive administreret af rigsantikvaren. Ud over den
her søgte bevilling agter ministeriet at tilvejebringe yderligere 4,0 mio. kr. til formålet ved interne omprioriteringer under § 21.33. Museer.
Sagen forelægges for Finansudvalget, idet der ikke i Akt 182 9/5 2001 om fordeling af tipsog lottomidlerne til kulturelle formål er afsat et beløb til arkæologiske undersøgelser.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at anvende 5,0 mio. kr. til gennemførelse af presserende arkæologiske undersøgelser.
Udgifterne afholdes af § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.15. Kulturministeriets fond til kulturelle formål.
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Til Finansudvalget.

