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19. august 2013 
 
Tilladelse til brug af metaldetektor ved og på det fredede fortidsminde 

4316:7, voldstedet Stylteborg, matr.nr. 23k, Stokkeby By, Rise, Ærø 

Kommune. 

Kulturstyrelsen modtog 14. juni 2013 Øhavsmuseets ansøgning om dispensati-

on for museumslovens § 29 f ved fortidsminde 4316:7 i forbindelse med re-

kognoscering ved og på selve fortidsmindet med metaldetektor. 

 

Afgørelse 

Kulturstyrelsen giver hermed tilladelse efter museumslovens § 29j, jf. § 29 f, 

stk.1 til den ansøgte rekognoscering med metaldetektor på og inden for 2 me-

ter af det fredede fortidsminde 4316:7 på følgende vilkår: 

 

• Gældende regler om brug af metaldetektor overholdes 

 

• Alle fund og genstandsopsamlinger skal dokumenteres med foto og 

GPS 

 

• Genstandsopsamling på det fredede fortidsminde skal ske så skånsomt 

med mindst mulig forstyrrelse af fortidsmindets flade. I tilfælde af 

større genstandsfund, der vil forsage større indgreb i fortidsmindet, 

kræver opsamlingen bistand fra museet samt godkendelse fra Kultur-

styrelsen. 

 

• Efter afsluttet registrering af fundsteder, skal eventuelt opsatte marke-

ringer atter fjernes. 

 

Tilladelsen gælder fra modtagelsen af afgørelsen og til og med 31. december 

2014, hvorefter ny tilladelse er påkrævet. 

 

Museet og detektorgruppen aftaler indbyrdes det nærmere samarbejdet om-

kring rekognosceringen. 

Øhavsmuseet 

 

(ocu@ohavsmuseet.dk) 

 

  

 



Side 2 

Begrundelse 

Voldstedet Stylteborg, også kaldt Borren, er ikke dateret. I oplandet til vold-

stedet er der nyligt gjort fund af ornamenteret granitsten, der kan stamme fra 

en tidlig romansk kirke i Ærøskøbing. 

 

Øhavsmuseet ansøger om tilladelse til rekognoscering med detektor på det 

fredede fortidsminde i samarbejde med detektorgruppe, bestående af Steen 

Agersø, Poul Andersen og Glenn Abramsson. Rekognosceringen sker med øn-

sket om at finde daterende genstandsmateriale, der kan belyse voldstedet og 

voldstedets relation til det omgivende opland. 

 

Kulturstyrelsen finder det væsentligt at sikre levn, der kan belyse stedets og 

områdets fortælling, herunder de genstande i anlæggets øvre lag, hvor den 

eksisterende biomasse, øger risikoen for genstandenes nedbrydelse. 

 

Afgørelsen er endelig, idet der efter museumslovens § 29t, stk. 2, ikke kan 

klages til anden administrativ myndighed over Kulturstyrelsens afgørelser om 

arkæologiske undersøgelser i fredede fortidsminder. 
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