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Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinformationssystem – FMIS  

 

Denna text är en översiktlig beskrivning av informationen i FMIS, vad den 

innefattar, hur den tillkommit och vilken kvalitet den har. Närmare beskrivning av 

datauttag går att ladda hem från söktjänsten Fornsök.  

 

I FMIS finns information om samtliga kända registrerade fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar i Sverige – både på land och i vatten. Informationen i 

FMIS är nåbar via söktjänsten Fornsök som ger den mest heltäckande bild som 

finns över fornlämningsförekomsten i landet. Över 1,8 miljoner lämningar på 

närmare 700 000 platser finns registrerade i FMIS. En plats kan bestå av flera 

lämningar. Tidsspannet är från äldsta stenålder till nutid och lämningarna 

innefattar såväl stenåldersboplatser som militära anläggningar från 1900-tal och 

samtliga däremellan förekommande lämningstyper. För mer information om 

begrepp/lämningstyper i FMIS se den s.k. Lämningstypslistan: 

http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6433 

 

Fornsök visar ingen fullständig bild av alla fornlämningar som finns i Sverige. Det 

tillkommer ständigt mer information – nya lämningar hittas vid inventeringar och 

arkeologiska undersökningar. Fornsök uppdateras dagligen med ny information.  I 

FMIS finns f.n. (20140101) ca 277 000 objekt (platser) med den antikvariska 

bedömningen fornlämning (eller fast fornlämning) och ca 380 000 objekt med 

annan antikvarisk bedömning. (Läs mer om antikvarisk bedömning under Om 

informationen i FMIS).  

 

Vad säger lagen?  

 

Vad som är en fornlämning anges i Kulturmiljölagen (1988:950) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-

950/  
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Ett skeppsvrak är fornlämning om vraket antas ha förlist före år 1850. För andra 

fornlämningar gäller: 

 

- lämningar efter människors verksamhet under forna tider, 

 - som ska ha tillkommit genom äldre tiders bruk och  

- som är varaktigt övergivna  

Samt att lämningen har tillkommit före 1850. 

 

I FMIS finns information om fornlämningar som är skyddade enligt 

Kulturmiljölagen och s.k. övriga kulturhistoriska lämningar som kan vara skyddade 

enligt Skogsvårdslag (1979:429) § 30 

(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19790429.HTM).  

 

Genom Kulturmiljölagen har fornlämningar ett automatiskt skydd. Det innebär att 

de är skyddade även om de inte är kända eller registrerade i FMIS. Den 

antikvariska bedömningen är den bedömning som görs av en yrkesutövande 

arkeolog vid besiktningstillfället (vid inventering eller arkeologisk undersökning) 

och enligt gällande praxis, Lämningstypslistan 

(http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6433) vid besiktningstillfället. Om 

besiktningen är gjord för länge sedan kan informationen vara inaktuell och en ny 

besiktning behöva göras. Länsstyrelsen beslutar om besiktning är nödvändig, 

vanligen i samband med exploatering. Den antikvariska bedömningen kan komma 

att ändras om man vid ny besiktning tolkar gällande lag eller praxis annorlunda. 

Den antikvariska bedömning som står i FMIS är alltså inte rättsligt bindande. Det 

är rådande lag som avgör vilka lämningar som är skyddade.  

 

Förändringar i Kulturmiljölagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 innebär att 

den antikvariska bedömningen i FMIS/Fornsök kan vara inaktuell. Hänvisning 

finns i Fornsök till den nya listan med lämningstyper och rekommenderad 

antikvarisk bedömning (http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6433) samt 

till vägledning om fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring 

(http://www.raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/fornminnen-2-

kap/fornlamningsbegreppet-och-fornlamningsforklaring/). 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19790429.HTM
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6433
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6433
http://www.raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/fornminnen-2-kap/fornlamningsbegreppet-och-fornlamningsforklaring/
http://www.raa.se/lagar-och-stod/kml-kulturminneslagen/fornminnen-2-kap/fornlamningsbegreppet-och-fornlamningsforklaring/
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Bakgrund  

 

År 1937 fick Riksantikvarieämbetet ansvaret för att systematiskt inventera alla 

fornlämningar synliga ovan jord. Sedan dess har inventering bedrivits i olika 

omgångar och med olika syften. Informationen samlades fram till 2003 i 

anteckningsböcker och på papperskartor i det gamla Fornminnesregistret.  

 

I mitten av 1980-talet påbörjades digitalisering av den analoga 

fornminnesinformationen, främst i form av digitalisering av texter.  

 

1999 inleddes arbetet med FMIS, som ett svar på regeringsuppdraget; att lösa 

frågan om tillgång till digital fornminnesinformation. Den s.k. grunddigitaliseringen 

omfattade lämningstyp, geografisk position och antikvarisk bedömning. En stor del 

av beskrivningarna digitaliserades och dessa är tillgängliga som sökbara texter i 

Fornsök. Inventeringsböckerna har skannats och finns som pdf:er länkade till varje 

objekt.  

 

2003 började man tillgängliggöra fornminnesinformationen för dem som hade 

behov av den i sitt arbete. De två första länen, Gotland och Skåne, blev sökbara i 

december 2003 via den söktjänst som då kallades FMIS sökapplikation. Därefter 

driftsattes informationen länsvis fram till december 2005 – då det sista länet, 

Norrbotten, blev sökbart.  

 

Hösten 2006 presenterades den första versionen av den publika sökfunktionen 

Fornsök – då utan karta.  

 

Uppdatering av det analoga fornminnesregistret upphörde 2005 och registret 

arkiverades hos Riksantikvarieämbetet i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) 

2008.  

 

Nuvarande Fornsök, med karta, har funnits sedan maj 2008.  
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Tillgänglighet  

 

Informationen i FMIS databas finns tillgängligt för alla via sökapplikationen 

Fornsök http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 

 

För s.k. yrkesanvändare finns inloggning till Fornsök. Med inloggning får man 

tillgång till ytterligare information så som vissa administrativa uppgifter och 

positioner för s.k. känslig information. (Läs mer om känslig information under Hur 

kan informationen användas). Inloggningen ger också möjlighet till nedladdning av 

datauttag och uppladdning av sonardata (för registrering av maritim information i 

FMIS).  

 

Datauttag  

Under ikonen ”Hämta hem data” i Fornsök finns datauttag för nedladdning i 

formaten shape och tab, i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Datauttagen 

uppdateras vanligen en gång per vecka. Uttagen har ett standardformat och 

innehåller de mest efterfrågade informationsfälten i FMIS.  

De länsvisa datauttagen innehåller alla lämningar inom länsgränsen. OBS! Här får 

man inte med de maritima lämningar som ligger så långt ut till havs att de ligger 

utanför länsgränsen.  

FMIS Sverige innehåller alla lämningar i hela landet såväl på land som i vatten.  

FMIS SMM innehåller alla objekt av lämningstypen fartygs-/båtlämning och 

förlisningsuppgift.  

Specialdatauttag kan beställas till en kostnad för arbetstiden. Specialbeställda 

datauttag kan vara t.ex. över en kommun, en socken eller en lämningstyp.  

Närmare beskrivning av datauttagen finns att ladda hem i Fornsök. 

 

WMS (Web Map Service) 

Riksantikvarieämbetet kan även erbjuda FMIS i form av en WMS. WMS:en 

innehåller s.k. dold information och bör därför inte spridas annat än för internt 

bruk.  

 

 

 

 

 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
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Geodataportalen  

Metadata för FMIS finns publicerade på Geodataportalen 

(http://www.geodata.se/GeodataExplorer/) 

 

K-samsök  

Via K-samsök kan man erhålla en API-nyckel för att bygga egna söktjänster och 

appar på fornminnesinformationen (http://www.ksamsok.se) 

Om informationen i FMIS  

 

Samtliga lämningar på land har ett s.k. RAÄ-nr, en geografisk position, antikvarisk 

bedömning, en beskrivning, händelser och minst en kvalitetsmärkning samt en rad 

andra uppgifter. Många lämningar har även referenser och bilder.  

 

RAÄ-nr  

RAÄ-numret består av sockennamn och löpnummer. Vissa nummer innehåller 

kolon med ytterligare en siffra efter kolontecknet, t.ex. Tuna 25:1. När det finns en 

siffra efter kolontecknet innebär det att objektet härstammar från tiden innan 

konverteringen till FMIS. Objekt som registrerats i FMIS efter konverteringen har 

inga kolonnummer. RAÄ-nr är inte unika eftersom samma sockennamn kan 

förekomma i flera landskap.  

 

Geografisk position  

Den geografiska positionen utgörs oftast av en punkt, en linje eller en yta (ett 

RAÄ-nr/objekt kan även ha flera geografiska positioner). Flera lämningar av 

samma typ eller flera lämningstyper som har ett kronologiskt och funktionellt 

samband registreras vanligen som en yta (undantag finns). Ett exempel på detta 

är lämningstypen gravfält. Ett gravfält kan exempelvis bestå av 30 stensättningar, 

varav 10 är runda, 10 är kvadratiska och 10 ovala. Gravfältet registreras som en 

s.k. sammansatt lämningstyp där det får ett geografiskt objekt i form av en yta. 

Gravtyperna registreras som s.k. ingående komponenter, utan egna geometrier. 

En ingående komponent beskriver flera gravar av samma typ – d.v.s. en ingående 

komponent för de runda stensättningarna talar om att de i det här fallet är 10 

stycken. Det exemplifierade gravfältet består av 30 lämningar på en plats och är 

en s.k. sammansatt lämningstyp. Läs mer om sammansatta och enkla 

lämningstyper i Lämningstypslistan s. 4-5 

(http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6433) 

 

http://www.geodata.se/GeodataExplorer/
http://www.ksamsok.se/
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6433
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Antikvarisk bedömning  

Den antikvariska bedömningen anger hur man enligt Kulturmiljölagen (tidigare 

Kulturminneslagen), och till viss del även Skogsvårdslagen, har bedömt lämningen 

och dess eventuella lagskydd vid registreringstillfället. Följande antikvariska 

bedömningar används i FMIS:  

 

Fast fornlämning är den benämning som användes för fornlämning enligt den 

tidigare Kulturminneslagen som upphörde att gälla 2014-01-01. 

 

Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömts omfattas av 

skydd enligt Kulturmiljölagen/Kulturminneslagen. 

 

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt 

rådande praxis vid registreringstillfället inte utgör fornlämning men som ändå 

bedöms ha ett antikvariskt värde. Bedömningen används även för vissa lämningar 

som inte uppvisar fysiska spår, t.ex. plats med tradition.  

 

Bevakningsobjekt innebär framförallt att man vid inventeringstillfället inte kunnat 

ta ställning till om lämningen är en fornlämning eller inte. Fornlämning med denna 

bedömning måste därför alltid kontrolleras ytterligare före markingrepp. 

Bevakningsobjekt har också använts för fornlämningar där det exakta läget för 

lämningen varit osäkert.  

 

Undersökt och borttagen betyder att lämningen har blivit arkeologiskt undersökt 

och helt borttagen. Inget skydd enligt Kulturmiljölagen kvarstår.  

 

Uppgift om innebär att lämningen endast är känd via kartmaterial, skriftlig eller 

muntlig källa. Lämningen har inte kunnat återfinnas i fält.  

 

Förstörd innebär att lämningens upplevelse- och arkeologiska värde är helt borta 

och inget skydd enligt Kulturmiljölagen kvarstår. Förstörd används endast när 

lämningen har varit registrerad tidigare och därefter blivit förstörd.  

 

Ej kulturhistorisk lämning är lämningar som har utgått eller där informationen 

förts över till ett annat RAÄ-nr i FMIS. Bedömningen används även för lämningar 

som registrerats trots att de inte anses ha något antikvariskt värde.  
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Beskrivning 

Varje registrerad lämning har en beskrivning. Alla lämningar i FMIS har inte 

inskrivna fritexter och många av dem som finns är inte uppdaterade eller 

kvalitetssäkrade. Om det saknas fritexter för en lämning kan man i de flesta fall 

återfinna originalbeskrivningen under rubriken Referenser.  

 

Händelser  

Beskriver vad som har hänt med lämningen, t.ex. om någon arkeologisk 

utgrävning har genomförts. För varje aktivitet som berört lämningen ska det finnas 

en händelse. Det kan t.ex. vara en arkeologisk undersökning eller en besiktning. 

Äldre arkeologiska undersökningar återfinns ofta enbart under Referenser.  

 

Kvalitetsmärkning  

Beskriver kvaliteten på inmätningen/registreringen. Där beskrivs såväl 

omständigheterna vid inmätningen i fält som dem vid digitaliseringstillfället (det 

kan vara en och samma process eller flera olika beroende på när och hur man har 

gjort registreringen). För varje ny uppdatering av informationen om objektet 

(lämningen) i databasen skapas en ny kvalitetsmärkning.  

 

Referenser  

Här refereras exempelvis till arkeologiska rapporter, eventuella andra skriftliga 

källor (i den mån uppgifterna har ansetts vara relevanta och har registrerats, 

referenserna är ingalunda heltäckande), eventuella uppgifter från äldre kartor och 

ibland till eventuella fyndsamlingar och inventarienummer på museer. Här finns 

också originalanteckningarna från inventeringsböckerna som användes vid 

fornminnesinventeringen, som bild i skannad form.  

 

Bilder  

Bilder är också en typ av referens. Bilderna kan vara tagna vid inventerings- / 

undersökningstillfället eller vid andra tillfällen.  

 

Den maritima informationen  

Ca 20 000 av de 1,8 miljoner lämningarna i FMIS utgörs av maritima objekt. De 

flesta av dessa är vrak (lämningstyp Fartygs-/båtlämning) och uppgifter om 

förlisningsplatser (lämningstyp Förlisningsuppgift). Majoriteten av de maritima 

lämningarna härstammar från en annan databas som slogs samman med FMIS 

databas i maj 2008. Den tidigare databasen för maritim information, som kallades 

för SjöMIS, administrerades av Statens maritima museer. Datat i SjöMIS kommer 
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från många olika håll; från frivilliga entusiasters arbete, lokala inventeringar, olika 

forskningsinitiativ samt förlisningsuppgifter från sjöförklaringar och olika 

arkivstudier. Det gör att informationen i SjöMIS inte har följt samma strikta struktur 

som informationen i Fornminnesregistret och FMIS, vilket gör att informationen om 

objekten från SjöMIS kan vara av mycket varierande kvalitet.  Exempelvis saknas 

geografisk position för majoriteten av de maritima lämningarna. Position finns för 

ca 3400 av de objekt som härstammar från SjöMIS.  

 

Förutom den beskrivning av informationen i FMIS som ges ovan, finns ytterligare 

information som är specifik för de maritima lämningarna. Den informationen finns i 

Fornsök under Maritim specialdokumentation, i beskrivningen till varje objekt, och 

innehåller exempelvis detaljer om vraket och/eller förlisningen.  

 

Informationens kvalitet  

 

Korrekt information  

FMIS uppdateras dagligen med ny information. Det som registreras i FMIS är inte 

rättsligt bindande men det är viktigt att det som registreras i FMIS ändå är korrekt 

och håller hög kvalitet av flera anledningar.  

 

En anledning är att Riksantikvarieämbetet har ett uppdrag att förse 

fastighetsregistret med uppgifter om fornlämningar enligt 4 § i Förordning 

(1988:1188) om kulturminnen m.m.  

(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19881188.htm) 

 

En annan anledning är att FMIS är den informationskälla som de facto används för 

åtkomst till fornminnesinformation i samband med samhällsplanering. Enligt 

Kulturmiljölagen delas ansvaret för kulturmiljön lika av alla.  

 

Vem får registrera i FMIS?  

För att informationen i FMIS ska kunna hålla god kvalitet krävs att man är godkänd 

s.k. granskare för FMIS för att kunna göra antikvariska bedömningar och godkänd 

s.k. registrerare för FMIS för att självständigt få registrera information i databasen.  

FMIS har i dagsläget ett 30-tal externa registrerare som samtliga har genomgått 

utbildningar och tester för att bli godkända att registrera. Externa registrerare ska i 

huvudsak registrera lämningar som framkommer vid inventering.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19881188.htm
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Den maritima informationen kan även anmälas av privatpersoner och andra 

organisationer som arbetar med maritim information – t.ex. Sjöfartsverket. Kravet 

på godkänd granskare för FMIS gäller inte den maritima informationen eftersom 

den av förklarliga skäl inte kan vara föremål för samma systematiska inventering 

som fornminnesinformation på land. Den maritima informationen registreras av 

godkända registrerare för FMIS, anställda vid Statens maritima museer.  

 

Samtliga ärenden som har föregåtts av ett beslut enligt Kulturmiljölagen (alla 

ingrepp i eller i anslutning till fornlämningar) ska registreras hos 

Riksantikvarieämbetet (alternativt Statens maritima museer när det gäller maritim 

information). Riksantikvarieämbetet utför löpande kvalitetskontroller av 

registreringarna i FMIS.  

 

Kvalitetens svaga länk  

De förändringar i Kulturmiljölagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 innebär 

bl.a. förändringar gällande vad som betraktas som fornlämning. Den antikvariska 

bedömningen i Fornsök är ännu inte uppdaterad på grund av att det är ett mycket 

omfattande arbete. Hänvisning till vägledning för bedömning av fornlämning finns i 

Fornsök. Arbetet med kvalitetssäkring av bl.a. den antikvariska bedömningen 

kommer att påbörjas under 2014. 

 

Handläggningstiden för ärenden med beslut enligt Kulturmiljölagen (som 

registreras vid Riksantikvarieämbetet) är f.n. ca 6 månader vilket är längre än 

önskvärt. Det innebär att informationen i FMIS inte är så aktuell som den bör vara. 

Riksantikvarieämbetet arbetar på flera sätt för att effektivisera handläggningen.  

 

Under den s.k. grunddigitaliseringen skedde kvalitetssäkringen på en 

övergripande nivå och inte av varje enskild post. Endast den mest nödvändiga 

informationen kvalitetssäkrades; lämningstyp, antikvarisk bedömning samt 

geografiskt läge. Övrig information kvalitetssäkrades inte. Det förekommer därför 

att information saknas eller är felaktig.  

 

Det är viktigt att påpeka att informationens kvalitet i databasen inte är bättre än 

den kvalitet som uppnåtts vid den fältsituation då lämningen registrerades. 

Bristfällig dokumentation och lägesbestämning i fält ger också bristfällig 

information i databasen.  
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Riksantikvarieämbetet kan inte heller garantera att all information rapporteras till 

FMIS. Det som inte rapporteras finns inte i FMIS. Resultaten från alla arkeologiska 

undersökningar som är beslutade enligt Kulturmiljölagen (innefattar samtliga 

ingrepp i fornlämningar) ska rapporteras till Riksantikvarieämbetet, där 

informationen förs in i FMIS (Vägledning för tillämpning av Riksantikvarieämbetets 

föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ lagen 

(1988:950) om kulturminnen m.m.:  http://www.raa.se/wp-

content/uploads/2012/06/V%C3%A4gledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt-1-9.pdf 

Detta efterlevs dock inte alltid vilket gör att information i FMIS kan saknas. I de fall 

där beslut enligt Kulturmiljölagen har fattats finns  den kompletta informationen 

hos länsstyrelsen.  

 

Ojämnt insamlad information  

Mellan åren 1937 och 2003 ansvarade Riksantikvarieämbetet för 

fornminnesinventeringen i landet. En s.k. förstagångsinventering genomfördes 

fram till 1977, dock inte i hela landet. Exempelvis är vissa delar av Norrlands 

inland och fjällvärld fortfarande inte inventerade. Från och med 1977 gjordes en 

revidering av den tidigare inventeringen, bl.a. för att fastighetskartan skulle 

uppdateras. Vad som tolkats som fornlämning hade dessutom förändrats sedan 

1930-talet. Ytterligare revideringar har gjorts vid flera tillfällen och vid olika 

tidpunkter i landet. Detta har lett till att informationen kan stå för olika saker 

beroende på när den är insamlad, liksom att olika platser har inventerats utifrån 

olika direktiv och ambitionsnivåer.  

 

Från mitten av 1990-talet och drygt tio år framåt pågick även 

arbetsmarknadsprojektet Skog & Historia inom vilket inventering av framförallt 

lämningar i skogen genomfördes. Skog & Historia har bedrivits olika i landet, både 

vad gäller geografisk utbredning och kvalitetssäkring av resultatet. Vilket även det 

är en orsak till att fornminnesinformationen inte är helt jämförbar i alla delar av 

landet.  

 

Förändring över tid  

Fornlämningsbegreppet, liksom vad som betraktas som övrig kulturhistoriskt 

relevant information förändras över tid. Gamla tolkningar kan ha en annan 

innebörd idag och lagen kan ha ändrats sedan den antikvariska bedömningen i 

FMIS gjordes. Dessa orsaker bidrar till att informationen inte alltid är relevant. Men 

FMIS ska ses som ett levande register och där informationen inte är 

kvalitetssäkrad efter grunddigitaliseringen framgår detta genom följande text på 

http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/V%C3%A4gledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt-1-9.pdf
http://www.raa.se/wp-content/uploads/2012/06/V%C3%A4gledning-Uppdragsarkeologi-avsnitt-1-9.pdf
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objektet i Fornsök: ”OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan 

saknas eller vara felaktig.”  

 

Där den antikvariska bedömningen inte är uppdaterad enligt Kulturmiljölagen 

framgår detta med följande röd text i Fornsök: ”Viktig information! Antikvarisk 

bedömning kan vara inaktuell p.g.a. den nya Kulturmiljölagen.” 

 

Den maritima informationens kvalitet  

Ca 17 000 av de 20 000 maritima objekt som härstammar från SjöMIS ansågs vid 

konverteringen till FMIS ha så pass dålig position så att ingen geografisk position 

kunde sättas ut. Detta handlar i princip uteslutande om s.k. förlisningsuppgifter – 

d.v.s. man har en uppgift om ungefär var ett fartyg har förlist, men man har inte 

hittat något vrak.  

 

Eftersom vissa objekt har registrerats både i SjöMIS och i Fornminnesregistret kan 

dubbletter förekomma i FMIS. Dess rättas löpande när de uppmärksammas.  

 

Det har inte gjorts samma heltäckande inventering av lämningar under vatten som 

för lämningar på land, vilket innebär att det är stora ytor på havsbottnen som det 

inte finns någon fornminnesinformation om. Det går heller inte att säga vilka dessa 

områden är.  

 

Då SjöMIS slogs samman med FMIS hade man inte information om varje enskilt 

objekts geografiska referenssystem. När man slog samman SjöMIS med FMIS, 

som då använde referenssystemet RT 90, utgick man ifrån att samtliga SjöMIS-

objekt låg i WGS 84. Detta innebär att de objekt som inte låg i WGS 84 kom att få 

en felaktig position i RT 90. Tyvärr vet man inte vilka objekt detta avser.  

 

Sökbarhet  

En stor del av FMIS data utgörs av fritexter och är inte strukturerad och därför svår 

att söka i. Viss information är strukturerad och sökbar. T.ex. lämningstyperna är 

strukturerade enligt Lämningstypslistan.  

Ansvar  

 

Hur kan informationen användas  

Det är tillåtet att sprida vidare fornminnesinformationen i FMIS. Dock finns det 

några saker man bör tänka på.  
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Känslig information  

Riksantikvarieämbetet döljer f.n. de geografiska positionerna för lämningstyperna 

depåfynd och offerplats i den offentliga söktjänsten Fornsök. Anledningen är att 

det pågår debatter om såväl skattplundring som medveten skadegörelse av 

samiska offerplatser. Dessa lämningar finns i FMIS registrerade som i huvudsak 

depåfynd respektive offerplats. Riksantikvarieämbetet arbetar för att all information 

bör vara öppen och tillgänglig för alla, men innan frågorna kring s.k. känslig 

information är löst så ska de geografiska positioner som är dolda i Fornsök inte 

spridas vidare i allmänna visningstjänster. Kontakta Fornsök vid frågor.  

 

Hänvisning till källan  

Vid vidare spridning av information ur FMIS ska källan (Riksantikvarieämbetets 

fornminnnesinformationssystem, FMIS) och datum alltid anges.  

 

Bilder  

Bilderna i FMIS kan ha olika upphovsrättsskydd. De bilder som ägs av 

Riksantikvarieämbetet är fria att använda om man anger fotografens namn. Bilder 

som ägs av annan institution kräver tillstånd från respektive institution för 

vidareanvändning. Arbete med märkning av bilderna i FMIS enligt licensmodellen 

Creative Commons (CC) pågår. Målet är att samtliga bilder ska kunna märkas 

med CCBY (fria att vidareanvända om man anger fotografens namn). Läs mer om 

Riksantikvarieämbetets arbete med CC-märkning här:  

http://www.raa.se/om-webbplatsen/bildlicenser/ 

 

Fastighetskartan ägs av Lantmäteriet  

Bakgrundskartan i Fornsök utgörs av Topografiska webbkartan och den får inte 

spridas utan medgivande från Lantmäteriet. Kontakta Lantmäteriet för tillstånd.  

 

Sjökorten ägs av Sjöfartsverket  

Sjökorten i i Fornsök får inte spridas utan medgivande från Sjöfartsverket. 

Kontakta Sjöfartsverket för tillstånd.  

 

Riksantikvarieämbetets ansvar  

Riksantikvarieämbetet har det totala systemansvaret för databasen FMIS; 

förvaltning, metadata, drift, ansvar för utbildning, kunskapsstöd och support liksom 

för den fortsatta utvecklingen av systemet. Vidare ansvarar Riksantikvarieämbetet 

för att relevant fornminnesinformation förs över till Lantmäteriets fastighetsregister 

och geodatabank samt metadata till Geodataportalen.  

http://www.raa.se/om-webbplatsen/bildlicenser/
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Statens maritima museers och Sjöfartsverkets ansvar  

Statens maritima museer och Sjöfartsverket har insyn och möjlighet att lämna 

synpunkter på förvaltningen av FMIS. Statens maritima museer ansvarar för 

kvalitetssäkringen av den maritima informationen som ursprungligen kommer från 

SjöMIS, liksom för nyregistrering av information om maritima lämningar. 

Kontakt  

Hemsida: www.fornsok.se 
E-post: fornsok@raa.se  
Telefon: 08-5191 8571 

 

http://www.fornsok.se/

