
    

Från  

kulturminneslag  

till  

kulturmiljölag: 

 

Fornlämningsbegreppet, 

1850-gränsen och 

fornlämningsförklaring 

 

 



Inledning 

Maria Barkin, Anna-Lena Olsson, Antonia Baumert och Micke Lehorst - Riksantikvarieämbetet 

 

 

Propositionen Kulturmiljöns mångfald våren 2013, nya målen för kulturmiljöarbetet, syften med 

bestämmelserna 

 

Ny lag – kulturmiljölagen – januari 2014 

 

Mest nyheter i 2 kap. om fornlämningar och fornfynd 

 

Ett förtydligande av fornlämningsbegreppet och beslut om fornlämningsförklaring 

 

Våra åtgärder – hur vi har tänkt, vad vi gjort, gör och kommer att göra 
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Nya mål för kulturmiljöarbetet 

Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 

 

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 

används och utvecklas, 

 

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 

och ta ansvar för kulturmiljön, 

 

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 

kunskap, bildning och upplevelser, 

 

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 

kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 
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RAÄ får föreskriftsrätt för hela 2 kap. KML 

• Föreskriftsrätt är det skarpaste verktyg en myndighet har eftersom de är bindande (till skillnad från 

allmänna råd, vägledningar, handböcker etc.) 

 

• Sedan tidigare har RAÄ haft föreskriftsrätt för uppdragsarkeologin men nu har vi fått föreskriftsrätt 

för hela 2 kap. KML  

 

• Föreskriftsrätten har RAÄ fått från regeringen i kulturminnesförordningen 

 

• Regeringen kan inte besluta om straffbestämmelser med fängelse i straffskalan, eftersom det är 

förbehållet riksdagen (och kan heller inte delegera sådana befogenheter).  

 

• Eftersom fornlämningsbegreppet är kopplat till straffbestämmelser med fängelse i straffskalan kan 

RAÄ i en föreskrift inte utvidga eller minska det straffbara området. 
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Materiella ändringar i nya KML 

Vissa termer ändras: 

 

• Kulturminneslagen har blivit kulturmiljölagen (1988:950) 

 

• Fasta fornlämningar blir fornlämningar, skeppsvrak blir fartygslämningar (2 kap. 1 §) 

 

• Särskild utredning blir arkeologisk utredning (2 kap. 11 §) 

 

• Särskild undersökning blir arkeologisk undersökning (2 kap. 13 §) 
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1850-årsgränsen 

• Lämningar  som uppfyller de överordnade kriterierna (spår av verksamhet under forna tider, 

tillkommit genom äldre tiders bruk, varaktigt övergiven) och 

 

• passar in i några av kategorierna i punkten 1-8 i 2 kap. 1 § är fornlämningar om de kan anses ha 

tillkommit eller förlist före år 1850. 

 

• Lämningar som kan antas vara yngre än 1850 är inte fornlämningar, om de inte blivit 

fornlämningsförklarade.  

 

• Fornlämningsförklaring sker i enlighet med 2 kap. 1 § a), och kan bara ske med lämningar som 

uppfyller de överordnade kriterierna och passar in i någon av kategorierna i p. 1-8 i 2 kap. 1 §. Se 

senare bild. 

 

6 2014-03-24 



Fornfynd 

 
• Fornfynd är föremål som saknar ägare när de hittas och som påträffas i eller vid en fornlämning 

ELLER 

 

• påträffas under andra omständigheter och kan antas vara från tiden före 1850 (2 kap. 3 §) 

 

• Fornfynd ska numera anmälas till länsstyrelsen, polismyndighet eller kustbevakning (2 kap. 5 §) 
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Metallsökare 

• Innan årsskiftet fanns ett generellt förbud mot användning av metallsökare 

 

• Numera krävs det tillstånd för att använda metallsökare 

 

• Undantagen från tillståndsplikt är desamma (myndighets verksamhet som syftar till att leta efter 

något annat än fornfynd, RAÄ, vetenskapliga undersökningar. 

 

• Tillstånd utfärdas av länsstyrelsen 

 

• Tillstånd kan bara ges för verksamhet som inte syftar till att leta efter fornlämningar eller ingår i en 

vetenskaplig forskning hos det allmänna (2 kap. 18-20 §§ KML). 
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Våra åtgärder 

2013 

Kartläggning och analys av (gamla och nya) behov och problem 

 

Prioritering och åtgärdsplanering för 2013-2016 

 

Föreskrifter mm (KRFS, AR, vägledningar och information) 

 

Samverkan med länsstyrelsen (och Sks): Stora behov av stöd! 

 

Vägledning för 1 och 1a §§ under hösten 2013 – inklusive reviderad lämningstypslista 

 

2014 

Turné i länsstyrelsernas länsgrupper, med Skogsstyrelsen, med registrerare, Er! 

 

Svara på frågor 

 

Förenklade processer 

 

Upplägg inför 2014 
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Regeringens ambitioner med det förtydligade 

fornlämningsbegreppet (1850-gränsen) och dess hantering 

Syftet med 2 kap. kulturmiljölagen är att skydda lämningar från äldre tider 

 

Syftet med tidsgränsen är att öka tydligheten och i förlängningen 

rättssäkerheten samt att göra lagens tillämpning rimlig och dess 

långsiktiga påverkan på markanvändningen mer förutsebar 

 

Det är viktigt att den antikvariska bedömningen av fornlämningar fortsätter 

i samma form och enligt samma principer som nu 

 

Riksantikvarieämbetets lämningstypslista kan ge länsstyrelserna och 

andra berörda myndigheter vägledning i hur enskilda lämningar ska 

bedömas som fornlämningar 
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Utmaningar och problem med 1850-gränsen 

 

Regeringen vill att Riksantikvarieämbetets lämningstypslista ska ge vägledning för 

vilka lämningar som är fornlämningar eller inte 

 

1850-gränsen innebär att det finns typer av lämningar där vissa av lämningarna 

har ett skydd enligt kulturmiljölagen och andra inte (tillkommit innan 1850 

respektive 1850 eller senare). 

 

Vi kan inte skriva verkställighetsföreskrift om vilka lämningstyper som ska vara 

fornlämningar eller inte. 

 

Vi kan vägleda och rekommendera genom en ny princip och lämningstypslistan 

samt aktualisera bedömningen om skydd (Antikvarisk bedömning) i 

FMIS/Fornsök.  

 

Länsstyrelsen måste ändå göra antaganden om tillkomsttid för lämningen i det 

enskilda fallet om den antikvariska bedömningen i FMIS/Fornsök inte är 

aktualiserad. 
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1850 

Alltid R 

Aldrig R 

Ibland R 

 

Lämningstyper och 1850-gränsen 
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1850 

Fornborg 

R 

Bro 

ÖKL 

Järnväg 

ÖKL 

Hyttlämning 

R 

Äldre tiders bruk 

Nya principen för rekommendation i lämningstypslistan 



Nya principen för rekommendationen 

Principen: 

 

de typer av lämningar som enligt Riksantikvarieämbetets bedömning uppfyller 

fornlämningsrekvisiten, och vars lämningar huvudsakligen kan antas ha 

tillkommit före 1850, bedöms som fornlämningar. 

 

de typer av lämningar som enligt Riksantikvarieämbetets bedömning uppfyller 

fornlämningsrekvisiten, och vars lämningar huvudsakligen kan antas ha 

tillkommit 1850 eller senare, bedöms inte som fornlämningar. Dessa 

benämns övriga kulturhistoriska lämningar. 

 

de typer av lämningar som enligt Riksantikvarieämbetets bedömning inte 

uppfyller fornlämningsrekvisiten är inte fornlämningar oavsett när de har 

tillkommit. Dessa benämns också övriga kulturhistoriska lämningar. 
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Antikvarisk bedömning enligt aktualisering av Fornsök, antagande 

om tid för tillkomst eller enligt Lämningstypslistan  
 

I det enskilda fallet (ärendet): 

 

Finns det en aktualiserad antikvarisk bedömning (NYTT!) i Fornsök gäller 

den 

 

Annars är utgångspunkten för bedömningen rekommendationen enligt 

lämningstypslistan 

 

Rimligt antagande görs och, i förekommande fall, en bedömning om 

rumsliga, kronologiska och funktionella samband finns med en annan 

lämning.  

 

Om rimligt antagande inte kan göras eller samband inte finns bör RAÄ:s 

rekommendation enligt lämningstypslistan gälla 

 

Tydliggjort om KML-skydd eller inte 

 

Aktualisering av antikvarisk bedömning i FMIS/Fornsök eller anmälan om 

antagande till FMIS, och ev. ändring av skyddsstatus 
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Rimliga antaganden om tid för lämningens tillkomst 

Är en antikvarisk bedömning och en sannolik datering (+/- 1850) 

 

Görs på rimlig nivå: skrivna källor och kartor = Rimligt antagande 

 

Grävning och provtagning bara i undantagsfall inom ramen för arkeologiska 

utredningar  

 

Görs av Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Osäkerhet för annan? Till 

länsstyrelsen! 

 

Lämningstypslistan bör gälla, om det inte går att göra ett rimligt antagande 
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Förutsättningar för att en lämning  

ska kunna bedömas som fornlämning 
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Rekvisiten ska vara uppfyllda 

 

 Forna tider – innebär en differentierad syn på vilken ålder som svarar mot olika kategorier 

 (Prop.) 

 Äldre tiders bruk – tolkas som ett bruk, en teknik, en metod som inte används idag (RAÄ) 

 Varaktigt övergiven – avser en lämnings ursprungliga funktion (RAÄ) 

 

Lämningen ska omfattas av någon av kategorierna som räknas upp i KML: t.ex. gravar, resta stenar, 

kors och minnesvårdar, samlingsplatser, lämningar av bostäder och arbetsplatser … 

 

Lämningen får inte antas ha tillkommit 1850 eller senare 

 

 



Propositionen 

Grundläggande syftet med lagen är att skydda lämningar från äldre tider. 

 

Viktigt att den antikvariska bedömningen av fornlämningar fortsätter i samma form och enligt samma 

principer som nu 

 

Med utgångspunkt från lämningstypslistan kan länsstyrelserna och andra berörda myndigheter få 

vägledning i hur enskilda lämningar ska bedömas 

 

Ingen väsentlig förändring avseende principerna för vilka lämningar som betraktas som 

fornlämningar  

 

Lämningar kan skyddas genom annan lagstiftning, t.ex. skogsvårdslagen 

 

Rättssäker tillämpning 

 

Fortsatt utrymme för fornlämningsbegreppets utveckling 
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FMIS/Fornsök 

Kvalitetssäkring av FMIS 

 

Möjligheterna för en enskild att få information om fornlämningsförekomst ska förbättras 

 

Lämningars tillkomsttid framgår inte av FMIS/Fornsök  

 

Lämningstypslistan --  ny rubrik: Rekommendation för bedömning i de fall en anläggnings tillkomsttid 

inte har/kan dateras 
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Lämningstypslistan 

Ex 1  

 

Röse 

Definition: Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil, uppbyggd av stenar utan synlig 

inblandning av sand eller jord. 

Kommentar: Ytan är inte övertorvad men kan ha en naturlig moss-, ris- eller örtvegetation. När 

anläggningens längd utgör minst dubbla bredden och långsidorna är parallella eller närmast parallella 

används egenskapsvärdet långröse. Jfr Hög. 

Egenskapstyp:   Form 

Egenskapsvärde:  Kvadratisk 

   Långröse 

   etc. 

Antikvarisk bedömning 

Rekommendation: Fornlämning. 

Kommentar: Uppfyller alltid rekvisiten och har alltid tillkommit före 1850. 
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Ex 2 

 

Flottningsanläggning 

Definition: Lämningar och spår efter timmerflottning i vattendrag och på land. 

Kommentar: En stor mängd olika lämningar hör samman med flottningen, t.ex. dykdalber 

(förankringsanordning med hjälp av vilken timmersläp spelades hem över öppet vatten), 

flottningsrännor, vattenledare (också kallade ledarmar och ledare), stenkistor, styrkistor, buntverk, 

strandskoningar, … Jfr Husgrund, historisk tid (flottning), Dammvall, Förtöjningsanordning 

(varpring/moring) samt Område med flottningsanläggningar.  

Egenskapstyp:   Typ 

Egenskapsvärde:  Ränna 

   Stenkista 

   etc. 

Antikvarisk bedömning 

Rekommendation: Övrig kulturhistorisk lämning. 

Kommentar: Lämning efter flottningsanläggning bedöms som fornlämning om anläggningen kan antas 

ha tillkommit före 1850. 
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Fornlämningsförklaring 

 
Utgångspunkter 

 

Lämningar som uppfyller fornlämningsrekvisiten och fartygslämningar (inklusive 

luftfarkoster), och som tillkommit respektive förlist år 1850 eller senare, kan 

fornlämningsförklaras om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska 

värde. 

 

Länsstyrelsen kan initiera en fornlämningsförklaring. Av lagen och dess förarbeten 

framgår inte huruvida andra kan väcka fråga om en sådan förklaring. 

 

Innan beslut om fornlämningsförklaring fattas ska handlingarna i ärendet 

kommuniceras med markägaren och han eller hon ska få tillfälle att yttra sig över dem. 

 

Fornlämningsskyddet gäller omedelbart från det att beslutet om fornlämningsförklaring 

har fattats.  

 

Enskild och kommun kan, enligt 2 kap. 24 § kulturmiljölagen, få frågan överprövad av 

allmän förvaltningsdomstol. Under prövotiden omfattas lämningen av det skydd som 

fornlämningsförklaringen innebär. 
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Fornlämningsförklaring 

 
Grunder 

 

En antikvarisk bedömning ska ligga till grund för om en lämning ska 

fornlämningsförklaras eller inte. Bedömningen gäller lämningens kulturhistoriska värde 

och utgår från dess preciserade kulturhistoriska sammanhang.  

 

I korthet gäller att i ju högre grad en lämning bidrar till möjligheterna att utvinna och 

kommunicera kulturhistorisk kunskap, desto högre är dess kulturhistoriska värde.  

 

Den samlade bedömningen av det kulturhistoriska värdet tydliggör om det finns 

särskilda skäl till att fornlämningsförklara just den aktuella lämningen. 

 

En bedömning om lagskydd eller inte, bör enbart bygga på det kulturhistoriska värdet. 

Bedömningen bör inte ta hänsyn till hot, förvaltningsbetingelser och anspråk från andra 

intressenter.  
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Fornlämningsförklaring 

 
Bedömnings- och beslutsprocess 

 

Processen att fornlämningsförklara görs i tre steg: 

 

1. Bestämma lämningens kulturhistoriska sammanhang genom dess kulturhistoriska 

bakgrund med koppling till dess egenskaper. 

Vad har hänt – vad finns – vad återspeglas? 

 

2. Bedöma och gradera lämningens kulturhistoriska värden med utgångspunkt i dess 

kulturhistoriska sammanhang och i jämförelse med likartade lämningar, lämningstyper 

och -miljöer. Finns det särskilda skäl? 

Möjlighet till kunskap och förståelse, helhet – tidskontext, kulturhistorisk relevans 

 

3. Fatta beslut om fornlämningsförklaring med utförlig motivering som tydligt beskriver 

de särskilda skälen med hänsyn till det kulturhistoriska värdet, också i jämförelse med 

liknande lämningar, med grund i bestämning och bedömning.  
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Förändringar i FMIS och Fornsök 
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Blanketterna 

 
• Fornlämningsförklaring 

 eftersom KML-beslut finns – använd alltid Slutredovisningsblanketten 

 

• Antagande (datering) 

  Anmälan, ändringsanmälan (om KML-beslut finns – används Slutredovisningsblanketten) 
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//Lx-ra-fs/vol2/gemen/I/IF/FMIS/Nya KML 2014/KML-turnén Lst 2014/Blankett_ifylld_fornlämningsförklaring_ver6_0_rdr_1_.pdf
//Lx-ra-fs/vol2/gemen/I/IF/FMIS/Nya KML 2014/KML-turnén Lst 2014/Blankett_ifylld_anmalan_ver5_0_rdr.pdf
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Kvalitetsproblem i FMIS 

Målbild för FMIS saknas 

Antikvarisk bedömning i FMIS speglar inte alltid praxis 

Geometrierna motsvarar inte alltid användarnas krav 

Fritexterna är inte digitaliserade 

Eftersläpning med registreringen 

Allt som sker/beslutas kring en lämning redovisas inte 

Otydliga krav på den information som levereras till FMIS 

Otydlig presentation av data (Fornsök, WMS och uttag) 

Otydlig process för att bli godkänd granskare/registrerare 

Hela landet är inte inventerat 
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Hur går vi vidare med FMIS/DAP? 

• Definiera mål för den fornminnesinformation som Riksantikvarieämbetet förvaltar 

 

• Identifiera och kvalitetssäkra processer 

 

• Identifiera information som inte hanteras i processerna 

 

• Identifiera målgrupper och deras behov 

 

• Arbeta med presentation av information på olika sätt  

 

• Kvalitetssäkra befintlig data i FMIS 

 

• Verka för aktuell information 
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DAP 



Vägen vidare för 2 kap. KML-jobbet 
 

 

Ta fram vägledningar och annan information för tillämpningen av bestämmelserna om 

• Metallsökare 

• Uppdragsarkeologi 

• Bidrag och ersättningar 

• Fornfynd 

• Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring (problemområden) 

• Fartygslämningar 

• samt revidera eller upphäva ”gamla” föreskrifter mm. 

 

Ta fram verkställighetsföreskrifter för tillämpningen av 2 kap. kulturmiljölagen 

 

Utveckla FMIS/DAP   

 

Lärandeprocess för ständig förbättring av tillämpningen 
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