
Utskick oktober 2022 
 

Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 5 oktober 2022  

Ämne: Till dig som arbetar i Fornreg 

Hej! 

Här kommer information till dig som använder Fornreg/Fornsök. Den här e-posten skickas till alla 

kontaktpersoner och till alla lämningsregistrerare. Vi skickar med jämna mellanrum ut information 

om bl.a. uppdateringar och förändringar. Du hittar alla tidigare utskick här. 

 

Basutbildning i Fornreg 

Höstens två basutbildningar i Fornreg genomförs: 

• 18-19 oktober (anmälan senast 10 oktober, endast reservplatser kvar att anmäla sig till) 

• 22-23 november (anmälan senast 14 november) 

Våra utbildningar genomförs digitalt med max 12 deltagare per tillfälle. Anmälningar och frågor 

skickas till fornsok@raa.se. 

 

Lämningstyp 

Var noga när du väljer lämningstyp. Vi har sett en del felaktigheter, t.ex. att man använt Fyndplats 

istället för Blästbrukslämning, slagg/slaggvarp. Observera också att Fyndsamling och Fyndplats står 

för olika saker. Fyndplats är platsen där ett eller ett fåtal föremål/artefakter påträffats och tagits om 

hand, Fyndsamling används för platsen/lokalen där ett eller flera föremål/artefakter numer förvaras. 

Det kan t.ex. vara en samling hos en privatperson eller samlingar på hembygdsgårdar. 

Var restriktiv med att använda lämningstypen Övrig, den ska bara användas för företeelser som inte 

går att placera in under någon annan lämningstyp. 

Lämningstypslistan och exempelsamlingen finns åtkomlig i Fornreg men du hittar den även här, 

under rubriken Stödjande dokument och underlag: https://www.raa.se/hitta-

information/fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/ 

 

Kvalitetsuppföljning – lämningsregistreringar som inte publicerats av länsstyrelsen 

Vi genomför kontinuerligt kvalitetsuppföljning på den information som tillkommer i våra register. 
Under sommaren har vi fokuserat uppföljningen i form av stickprovskontroller på 
lämningsinformation som inte granskas och publiceras av länsstyrelsen. Mellan mars 2021 och maj 
2022 nyregistrerades och uppdaterades 6 655 lämningar inom uppdragstyperna Inventering, 
Utredningar utan KML-beslut, Övrig fältregistrering eller som enskilda nyregistreringar/enskilda 
kvalitetshöjningar. Alla dessa lämningar är publicerade av andra organisationer än Länsstyrelsen.  

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/
mailto:fornsok@raa.se
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/


Av dessa 6 655 poster granskades minst 20 registreringar i varje län jämnt fördelat på undersökare 
som varit verksamma inom länet, totalt blev det 437 lämningar. Kvalitetsuppföljningen följde tidigare 
metodik där geometrier och textfält granskas och avvikelse mot regelverk, handledningar och praxis 
noteras. Allt utifrån förutsättningen att man gjort sitt bästa när man tillfört informationen och 
motiverat eventuella avvikelser.  

Resultatet fördelade sig enligt följande:  

• 86% utgjorde registreringar utan anmärkning 

• 12% utgjorde registreringar med mindre fel 
• 2% utgjorde registreringar med allvarliga fel 

Exempel på ett mindre fel kan vara en oklar motivering till antikvarisk bedömning eller felaktig 
användning av fritextfälten. Allvarliga fel kan exempelvis vara att man byt geometri och inte tagit 
bort den äldre geometrin eller gjort en uppenbart felaktig antikvarisk bedömning.  

Generellt sett är resultatet i paritet med eller bättre jämfört med tidigare kvalitetsuppföljningar. Viss 
förbättring kan förmodligen härledas till tekniska förändringar/begränsningar i Fornreg som 
genomförts sedan tidigare uppföljningar. Gällande de brister som noterades så märks 
felaktig/otillräcklig information i fältet Motivering till antikvarisk bedömning och felaktigt val av 
lämningstyp. Likaså förekommer beskrivningar som inte på ett enkelt och tydligt sätt beskriver de 
fysiska spåren av lämningen i fält. 
 

Validering av geometrier 

Vi vill påminna om att när du lägger till en geometri på en lämning görs en validering av 

geometrierna. Om någon geometri ligger mer än 50 meter ifrån närmaste annan geometri på samma 

lämning får du ett meddelande om detta.  

Registreringspraxis säger nämligen att geometrierna inte ska ligga längre än 20 meter från varandra 

(max 50 m om det rör sig om ett fångstgropssystem).  

Får du meddelandet ska du tänka över om det är motiverat att lämningen har geometrier med ett så 

stort inbördes avstånd. Eller om du kanske råkat få med en geometri som inte hör till lämningen? I så 

fall ska den geometri som ligger för långt bort raderas.  

Om du anser att geometrierna är korrekta så kan du klicka OK. I ett sådant fall är det lämpligt att 

notera motiveringen under Antikvarisk kommentar. 

Valideringen sker av samtliga geometrier på en lämning, det vill säga även av sådana geometrier som 

var registrerade sedan tidigare. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att ta ställning till sådant 

man själv inte registrerat. Ta kontakt med supporten (fornsok@raa.se) om du vill diskutera hur du 

ska göra. 

 

 



Sjökort  

Från och med 26 september har sjökort lagts till som valbart kartlager (bakgrundskarta). Detta sker 

genom koppling till Sjöfartsverkets wms-tjänst. Det är Sjöfartsverket som äger rättigheterna till 

sjökorten så om du vill använda sjökorten, t.ex. ha en skärmdump i en rapport, så måste du kontakta 

Sjöfartsverket. 

 

 

Vänliga hälsningar! 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 

Fornreg/Fornsök 

 

Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 

Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 

GDPR - Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter: 

https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/ 

Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista 
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