
 

Information om brug af metaldetektor 

At gå med metaldetektor 

At gå med metaldetektor er en hobby der dyrkes af et relativt lille antal entusiaster, fordelt over 
hele Danmark. Det er en hobby, der taler til den indre skattejæger.  
Men hvis du blot er skattejæger, falder du nok hurtigt fra. Der er nemlig langt mellem de gyldne 
skatte. Hvis du er lidt lokalhistorisk interesseret eller elsker at gå lange ture på mark, strand og i 
skov, så er du til gengæld på helt, ret kurs. 

 

 

Hvor er det godt at søge? 

Jo mere trafik der har været på stedet gennem historiens gang, jo bedre er chancerne for at finde 
noget.  Hvis der fx har været bebyggelse, en vej, en (kirke)sti, en park eller måske oven i købet en 
markedsplads. Jo tættere på en (lands)by, jo bedre. Jo tættere på en kirke, jo bedre. 

Hvordan er chancerne for at finde noget? 

Det er min erfaring at der er noget at finde på enhver mark. Et typisk fund vil være mønter der er 
100-200 år gamle. Sådan nogle finder jeg ca. 1 af i timen, når det går godt. 

Derudover finder jeg altid en masse metalaffald. Det kan typisk være kapsler, stumper af 
landbrugsredskaber, blyplomber fra kornsække mv. Der går 5-25 stykker affald på 1 mønt... 

Hvornår er der tale om Danefæ 

Danefæ fundet med en metaldetektor kan fx være mønter, smykker eller værktøj. Mønter skal 
være fra før år 1536 eller have høj metalværdi, for at være danefæ.  

Danefæ skal altid afleveres på et museum, som formidler det videre til Nationalmuseet. Hvis 
Nationalmuseet beslutter, at det fundne er danefæ, beholder de fundet. Denne proces tager 
typisk op til et år, men det kan også tage kortere eller længere tid. 

Herefter modtager finderen et brev fra Nationalmuseet samt en dusør. Danefædusører bliver man 
sjældent rig af, eksempelvis giver en ca. 2.000 år gammel romersk sølvmønt typisk 200 kroner i 
dusør. 

2.800 år gammel bronzealder økse (celt) fundet på Fyn 
 



 

Information om brug af metaldetektor 

God detektorskik 

 Jeg dækker alle huller til igen (en detektor er meget præcis, så hullerne er typisk ret små) 

 Jeg bortskaffer alt opgravet metalaffald (som jeg kan bære…) 

 Jeg tager hensyn til afgrøder  

 Hvis der er jagt i området finder jeg et andet sted at søge den dag 

 Jeg orienterer lodsejer om alle fund af danefæ - jeg laver en rapport med  
o fotos og GPS-positioner samt  
o en kopi af danefæbrevet (når det kommer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation: 

Allan Faurskov 

Adresse 
 

Tlf.:        
Mobil:    

E-mail: 
Hjemmeside 

 

Bækgårdsvej 22, Nr. Vissing 
8660 Skanderborg 

87 69 60 02 
51 21 13 26 

allan@faurskov.com 
www.afp.dk/metaldetektor   

 

Den første af 3 romerske denarer fundet på mark ved Nr. Vissing (tv.)  

Den første af 3 engelske mønter fundet på voldsted ved Søballe (th.)) 
(Marcus Aurelius, år 156-157 e.v.t. / Edward II, år 1307-27 e.v.t.) 

2 mønter fra Harald Blåtands tid, fundet på mark ved Nr. Vissing 
(Otto I, 961-973) 
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