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Följande instruktion är sammanställd till externa registrerare för FMIS utifrån 

manualen Registreringsinstruktioner – ärendehandläggning i FMIS-

registreringsklient. Ver.1.0. Instruktionen syftar i första hand på registrering i FMIS 

efter utförd inventering eller besiktning. Därför är instruktioner för hur utredningar 

och undersökningar med KML-beslut registreras i FMIS utelämnade i denna 

version. Alla ärenden med KML-beslut ska rapporteras in till FMIS via 

slutredovisningsblankett och rapport. (Karolina Ross, 2014-10-27) 

 

 

1. Kontrollera i Fornsök 

 

Kontrollera i Fornsök hur informationen för det aktuella området ser ut. 

Är lämningen registrerad sedan tidigare? Kan lämningen knytas till en närbelägen, 

tidigare registrerad lämning?  

 

 

2. Föra in information under avsedda objekt, flikar och fält  

Skapa en ny registreringssession, se Användarmanual – Registreringsapplikation 

för FMIS.  

 

När registreringssessionen döps måste namnet inledas med en bokstav. Istället för 

bindestreck måste underscore användas. Hämta in aktuella bakgrundskartor och 

shape-filer i registreringssessionen.  

 

 

2.1 FMI-enhet  

För att skapa en Enkel FMI-enhet, högerklicka på FMI-enhet under FMIS i trädvyn 

och välj Ny. För att skapa en Sammansatt FMI-enhet, skapa först en Enkel FMI-

enhet och sedan ingående komponenter under fliken Relation genom att klicka på 

Nytt objekt. För mer ingående instruktioner Se Användarmanual – 

Registreringsapplikation för FMIS.  
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Berör ärendet en redan registrerad FMI-enhet redigeras denna vid 

registreringstillfället. Se kapitel 3. 

 

Fyll i Attribut (under fliken Attribut); namn, lämningstyp, tillfällig arbetsidentitet osv. 

och/eller ändra i tidigare registrerade attribut.  

 

Fyll i Text (under fliken Text); Beskrivning, Skadebeskrivning, Vegetation osv. eller 

ändra i den tidigare registrerade texten.  

 

 

2.1.1 Attributfliken 

Namn 

Ge FMI-enheten (objektet) 

ett arbetsnamn för att 

därmed kunna identifiera 

den medan registreringen 

pågår. Detta namn väljs 

så att de olika objekten i 

registeringssessionen 

tydligt kan särskiljas från 

varandra under 

registreringsarbetet. 

Namnet sparas inte i 

FMIS. Namnet kan 

exempelvis vara 

detsamma som objektets 

tillfälliga arbetsidentitet (se 

nedan). 

 

Lämningstyp 

Ange lämningstyp, enligt rullista. Se även dokumentet Lista med lämningstyper och 

antikvarisk praxis. 
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Tillfällig arbetsidentitet 

Här anges den tillfälliga arbetsidentitet som lämningen tilldelats i fält. För 

registreringssessioner som berör många olika lämningar underlättar tillfällig 

arbetsidentitet registreringsarbetet genom att de olika lämningarna lättare kan 

särskiljas. Det ger även en möjlighet att knyta de RAÄ-nummer som lämningarna 

tilldelats vid registrering i FMIS till de tillfälliga identiteter lämningarna fått i fält. 

Värdet i detta fält sparas i FMIS och visas i Fornsök. 

 

Antal 

För enstaka lämningstyp och sammansatt lämningstyp anges alltid siffran 1. En 

FMI-enhet representerar alltid antingen en lämning eller ett område med flera 

lämningar (en sammansatt FMI-enhet). I det senare fallet anges antalet lämningar 

för varje ingående FMI-komponent. När antalet för komponenten inte framgår 

lämnas fältet blankt.  

 

I vissa särskilda fall finns ingen lämplig sammansatt lämninstyp att tillgå. I de fallen 

registreras flera  intill varandra liggande lämningar som en enkel lämningstyp, t ex 

förvaringsanläggningar. Objektet får då antal 1, men det är viktigt att ange antalet 

lämningar i beskrivningen. 

 

När guiden för sammansatt lämningstyp används är antal en obligatorisk uppgift. 

Om fältet ska vara blankt måste man därför radera antalet efter att guiden slutförts. 

 

Aktualiserad bedömning enligt 

Här anges på vilka grunder den antikvariska bedömningen är gjord. Ett värde 

måste fyllas i för att informationstexten ”Viktig information!  Antikvarisk bedömning 

kan vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen.” ska försvinna i Fornsök på det 

aktuella objektet. 

Antagande innebär att ett antagande har gjorts om att lämningen har tillkommit, 

eller fartyget förlist, före år 1850, eller år 1850 eller senare. Antagande får göras av 

Länsstyrelse eller Riksantikvarieämbetet, eller på uppdrag från någon av 

dessa. Läs mer om antagande i Vägledning från Riksantikvarieämbetet.  



                                 Registreringsinstruktioner – registrering i FMIS-registreringsklient 2014-10-27 

8 

 

 

Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring. För tillämpning av 2 kap. 1 och 

1a §§ kulturmiljölagen. 

 

Lämningstypslistan innebär att lämningen inte är daterad eller inte är möjlig att 

datera till före eller efter år 1850. Den antikvariska bedömningen är gjord enligt 

rekommenderad antikvarisk bedömning i den så kallade lämningstypslistan, Lista 

med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning.  

  

Fornlämningsförklaring innebär att en lämning som uppfyller kriterierna för 

fornlämning men som har tillkommit, eller i fråga om fartyg förlist, år 1850 eller 

senare, kan förklaras som fornlämning av Länsstyrelsen om särskilda skäl finns. 

Läs mer om fornlämningsförklaring i Vägledning från Riksantikvarieämbetet.  

Fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring. För tillämpning av 2 kap. 1 och 

1a §§ kulturmiljölagen 

 

Annat underlag innebär att den antikvariska bedömningen är aktualiserad utifrån 

annat underlag än antagande, lämningstypslista eller fornlämningsförklaring. Annat 

underlag används till exempel vid antikvariska bedömningar så som Förstörd, 

Undersökt och borttagen, Uppgift om, Ej kulturhistorisk lämning eller 

Bevakningsobjekt. 

 

Annat underlag används även då tillräcklig information saknas för att ett antagande 

ska kunna göras eller om fynduppgifterna är för knapphändiga för att 

rekommendation i lämningstypslistan ska kunna användas. Till exempel om man 

anger ”stensättning?” med antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk lämning. 

Annat underlag behöver nödvändigtvis inte kräva en hänvisning till ett underlag. 

Finns ett underlag så görs en hänvisning till det. Då annat underlag valts för att 

inget annat passar in måste en kommentar skrivas under Antikvarisk kommentar.  

 

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6433/L%C3%A4mningstypslistan%20slutversion.pdf?sequence=1
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6433/L%C3%A4mningstypslistan%20slutversion.pdf?sequence=1
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Antikvarisk bedömning 

Här anges den antikvariska bedömningen för lämningen, enligt rullista. Vid 

registrering i FMIS ska den praxis för tillämpning av Kulturmiljölagen 1988:950 2 

kap. 1§ följas som utvecklats vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar. 

Denna finns redovisad i dokumentet Lista med lämningstyper och rekommenderad 

antikvarisk bedömning.   

 

Bevakningsobjekt innebär att lämningens status inte kan fastställas vid okulär 

besiktning utan bör kontrolleras ytterligare, t.ex. före en exploatering. Motivering 

anges under Antikvarisk kommentar. Den antikvariska bedömningen 

Bevakningsobjekt ska användas ytterst sparsamt. 

 

Ej kulturhistorisk lämning anges för lämningar med lämningstyperna 

Fornlämningsliknande bildning, Utgår och Överförd.  

 

Fornlämning anges för lämningar som är skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML). 

Observera att värdet inte kan användas för helt undersökta och borttagna 

lämningar eller lämningar som är helt förstörda. Fornlämning får endast anges för 

lämning som kvarligger och där det finns en position och utbredning (geometri). 

Felmarginalen vid inmätning får inte överstiga +/-10 m. 

 

Förstörd anges om lämningens upplevelse- och arkeologiska värde är helt borta 

och det bedöms som att inget skydd enligt Kulturmiljölagen (KML) kan kvarstå. 

Detta kräver att lämningen tidigare har varit registrerad i FMIS. Förstörda 

lämningar som inte tidigare har varit registrerade i FMIS ska ha antikvarisk 

bedömning Uppgift om. 

 

Geofysisk observation anges för lämning som påträffats med hjälp av geofysiska 

prospekteringsmetoder (sonar, georadar osv) och som inte besiktigats av 

antikvarisk personal. 

 

Undersökt och borttagen anges för lämningar som är arkeologiskt undersökta 

och helt borttagna. Inget skydd enligt Kulturmiljölagen (KML) kvarstår. 
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Uppgift om anges för de lämningar som endast är kända via kartmaterial, skriftlig 

eller muntlig källa, och som inte är återfunna eller har eftersökts. 

 

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt 

rådande praxis inte utgör fornlämning, men som ändå anses ha ett antikvariskt 

värde. Används även för sådana lämningstyper som vanligen inte betecknas som 

”lämningar”, t.ex. Fyndplats, Plats med tradition och Fyndsamling.  

 

Notera! Konverterade FMI-enheter som är undersökta och borttagna har tilldelats 

värdet Övrig kulturhistorisk lämning vid konverteringen. Värdet ska då ändras till 

Undersökt och borttagen vid upprättning av objektet. 

 

Byråmässigt beslutad 

Boxen markeras i de fall den aktuella lämningen enbart har kontrollerats 

byråmässigt och inte är granskad i fält av godkänd granskare för FMIS.  I fältet 

Antikvarisk kommentar kan ett förtydligande göras, t ex ”Lämningen ej granskad i 

fält vid revideringsinventering år 2014.”  I inventeringshändelsen ska endast årtalet 

för det byråmässiga beslutet anges och skrivs då åååå-01-01. Se kap. 2.3.1. 

 

Skadestatus 

Här anges lämningens skadestatus, enligt rullista. 

 

Ev. i beskrivning - ska inte anges vid registrering i FMIS. Detta värde har tilldelats 

i samband med konverteringen av det äldre digitala materialet. Uppgifter om 

skador kan återfinnas i beskrivningsfältet. Vid redigering ändras till korrekt värde. 

 

Förstörd anges om lämningens upplevelse- och arkeologiska värde är helt borta 

och det bedöms som att inget skydd enligt Kulturmiljölagen (KML) kan kvarstå. 

Lämningen måste ha varit registrerad i FMIS sedan tidigare. Är den inte det anges 

istället Uppgift saknas. 
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Restaurerad anges för lämning vars utseende har återställts efter undersökning 

eller skada. Arbetet ska ha företagits under antikvarisk tillsyn och föregåtts av 

myndighetsbeslut. 

 

Skadad anges för lämning som är skadad. Skadorna beskrivs under 

Skadebeskrivning. Skadorna kan vara orsakade av människa, med eller utan 

uppsåt, eller av naturen, t.ex. erosion vid älv- eller sjöstrand, vindfällen, 

grävlingsgryt. Av hävd bedöms t.ex. en boplats i åker inte som skadad, medan 

däremot en boplats i markberedd skogsmark kan bedömas som skadad. En 

arkeologisk undersökning betraktas inte som en skada på lämningen.  Hur 

skadebeskrivningen ska göras finns beskrivet i Handledning för inventering och 

dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. 

 

Undersökt och borttagen innebär att lämningen är undersökt och borttagen och 

inget skydd kvarstår enligt Kulturmiljölagen (KML). 

 

Uppgift saknas anges för lämningar som registrerats som Uppgift om under 

Antikvarisk bedömning och Läge.  

  

Välbevarad ska anges när lämningen varken är restaurerad, skadad, övertäckt 

eller förstörd. Den arkeologiska undersökningen betraktas inte som en skada på 

lämningen. En delundersökt lämning utan andra skador har värdet välbevarad. 

 

Övertäckt anges för lämning som har en beständig övertäckning och vars 

skadestatus är omöjlig att bedöma. Av hävd bedöms t.ex. en bytomt inte som 

övertäckt även om den är bebyggd. 

 

Undersökningsstatus 

Här anges om och i vilken omfattning lämningen har undersökts arkeologiskt.  

 

Delundersökt innebär att en del av lämningen är undersökt. Om lämningen är en 

fornlämning har återstående del skydd av Kulturmiljölagen (KML). Även en lämning 
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som undersökts i avgränsande syfte skall registreras som delundersökt.  Om 

området enbart är avbanat betraktas det inte som delundersökt. 

 

Ej undersökt skall anges för alla lämningar som inte är undersökta. 

 

Ev. i beskrivning - ska inte anges vid registrering i FMIS. Detta värde har tilldelats 

i samband med konverteringen av det äldre digitala materialet. Uppgifter om 

undersökningar kan återfinnas i beskrivningsfältet. Vid upprättning ändras till 

korrekt värde. 

  

Undersökt och borttagen innebär att lämningen är undersökt och borttagen och 

inget skydd kvarstår enligt Kulturmiljölagen (KML).  

 

Uppgift saknas anges för lämningar där arkeologiska undersökningar utförts i 

äldre tid och där dokumentationen är bristfällig eller saknas. 

 

Läge 

Här anges om lämningen finns kvar på ursprunglig plats eller är flyttad.  

 

Ej återfunnen anges om lämningen inte har återfunnits vid återbesök på platsen. 

Värdet används endast för lämningar som är registrerad i FMIS sedan tidigare.  

 

Fyndplats anges som läge för lämningstypen Fyndplats. 

 

Nuvarande läge anges för den plats där lämningen finns nu efter att ha blivit 

flyttad från sin ursprungliga plats. Detta värde används främst för runstenar och 

milstolpar. 

 

Oförändrat läge anges för alla lämningar som inte är flyttade. 

 

Uppgift om anges om lämningen är känd endast från karta, skriftlig eller muntlig 

källa. 
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Ursprungligt läge (numera flyttad) anges för ursprungsplats för en flyttad 

lämning. Detta värde används främst för runstenar och milstolpar. 

 

Datering 

Datering anges som period enligt de beteckningar och de tidsintervall som 

redovisas i tabellen nedan. För lämningstyper där den typiska dateringen i Fornsök 

anges med mycket vida tidsintervall, t.ex. Fyndplats, där den typiska dateringen 

omfattar alla perioder från stenålder till historisk tid, kan även mycket grova 

dateringar som ”förhistorisk”, ”nyare tid” anges. 

 

Om en datering i årtal anges i underlaget skrivs denna in under Beskrivning. Om 

man använt 14C-analys för datering anges i första hand den kalibrerade 

dateringen och antal sigma, t.ex. 4075-3800 BC (2 sigma). Sigma-värdet anger 

säkerhetgraden för att dateringen faller inom det angivna intervallet. Ange om 

möjligt även det okalibrerade BP-värdet, t.ex. 5155 +/- 50 BP. 

 

Dendrokronologiska dateringar anges antingen som fällningsåret och felmarginal i 

år, t.ex. 1467 e.Kr. +/- 5 år) eller som ett intervall, t.ex.1467-1473 e.Kr. +/- 10 år. 

 

Termoluminiscensdateringar anges med årtal och felmarginal i år, t.ex. 560 +/- 200 

e.Kr. 
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Nivå 1 Årtal Nivå 2 Årtal Nivå 3 Årtal 

Stenålder – 1800 f. Kr. Äldre 

stenålder 

- 3950 f. Kr Paleolitikum - 10 000 f. Kr. 

Tidigmesolitikum 10 000 – 6800 f.Kr. 

Mellanmesolitikum 6800 – 5500 f. Kr. 

Senmesolitikum 5500 – 3950 f. Kr. 

Yngre 

stenålder 

3950 – 1800 f. Kr. Tidigneolitikum 3950 – 3300 f. Kr. 

Melllanneolitikum 3300 – 2350 f. Kr. 

Senneolitikum 2350 – 1800 f. Kr. 

Bronsålder 1800 – 500 f. Kr. Äldre 

bronsålder 

1800 – 1100 f. Kr. Bronsålder period I 1800 – 1500 f. Kr. 

Bronsålder period II 1500 – 1300 f. Kr. 

Bronsålder period III 1300 – 1100 f. Kr. 

Yngre 

bronsålder 

1100 – 500 f. Kr. Bronsålder period IV 1100 – 900 f. Kr. 

Bronsålder period V 900 – 600 f. Kr. 

Bronsålder period VI 600 – 500 f. Kr. 

Järnålder 500 f. Kr. – 1050 e. Kr. Äldre 

järnålder 

500 f. Kr. – 400 e. Kr. Förromersk järnålder 500 f. Kr. – 0 

Romersk järnålder 1 – 400 e. Kr. 

Yngre 

järnålder 

400 e. Kr. – 1050 e. Kr. Folkvandringstid 400 – 600 e. Kr. 

Vendeltid 600 – 750 e. Kr. 

Vikingatid 750 – 1050 e. Kr. 

 

Medeltid 1050 – 1520 e. Kr. Tidigmedeltid 1050 – 1200 e. Kr.  

Högmedeltid 1200 – 1400 e. Kr. 

Senmedeltid 1400 – 1520 e. Kr. 

Nyare tid 1520 e. Kr. -  1500-tal 1521 – 1599 e. Kr. 

1600-tal 1600 – 1699 e. Kr. 

1700-tal 1700 – 1799 e. Kr. 

1800-tal 1800 – 1899 e. Kr. 

1900-tal 1900 – 1999 e. Kr. 

2000-tal 2000 -  

 

Höjd över havet 

Här anges lämningens minimihöjd respektive maximihöjd över havet. Värdet kan 

avrundas till närmaste 5- eller 10-metersnivå om det utgår ifrån höjdkurvor på en 

karta. När 0 anges i fältet visas det som blankt i Fornsök. Därför anges istället 1 

när höjden över havet är 0.  

 

Obs! Värdet är inte längre obligatoriskt. Finns ett värde ska det stå kvar.  



                                 Registreringsinstruktioner – registrering i FMIS-registreringsklient 2014-10-27 

15 

 

 

Rekommenderat namn 

Här anges i förekommande fall det egennamn på en lämning som rekommenderas 

för avisering till fastighetskartan. Vissa lämningar har egennamn, t.ex. Trejkällan 

och Blot-Svens hög. Det är inte namnet på området där lämningen är belägen utan 

namnet på lämningen som ska registreras. Äldre namn kan återfinnas på äldre 

kartor och/eller via skriftiga källor. Källan anges då under Referens/Kartmaterial 

och/eller Referens/Skriftlig källa. Vid muntliga uppgifter om namn anges källan 

under Uppgiftslämnare. Alternativa namn anges under Namnlista. Se 

dokumentet Avisering till Lantmäteriets kartor.  

 

Ortsnamnsarkivet i Uppsala (OAU) granskar namnet språkligt. Därefter måste 

Lantmäteriet (LM) godkänna det föreslagna namnet innan det kan publiceras på 

fastighetskartan.  

 

Namnlista 

Här anges alla alternativa namn som används eller har använts för lämningen, t.ex. 

samma namn men med olika stavningar för exempelvis äldre by- och gårdstomter. 

Källan anges under Referens/Kartmaterial och/eller Referens/Skriftlig källa. Vid 

muntliga uppgifter om namn anges källan under Uppgiftslämnare. 

 

Namnavisering/Kartserie 

Här anges till vilka kartor som det rekommenderade namnet ska aviseras enligt 

rullista. Notera! Idag aviseras namn endast till fastighetskartan. Se 

Rekommenderat namn ovan och dokumentet Avisering till Lantmäteriets kartor.  

 

Upplysningstext/Kartserie    

Här anges till vilken kartserie som upplysningstexten ska aviseras. Notera! Idag 

aviseras upplysningstext endast till fastighetskartan. 
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Upplysningstext 

Här anges eventuell upplysningstext enligt rullista. Upplysningstext används 

generellt endast för lämningar med stort upplevelsevärde. För gruvhål och 

fångstgropar används upplysningstext däremot alltid pga. olycksrisken. För 

Bytomt/gårdstomt används upplysningstext (…gamla tomt) i kombination med 

namnet, som anges under Rekommenderat namn.  

 

För lämningar med antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk lämning ska 

upplysningstext användas i undantagsfall. Se dokumentet Avisering till 

lantmäteriets kartor för hur upplysningstext ska tillämpas.  

 

Uppgiftslämnare 

Här anges namn på uppgiftslämnare.  

 

Rekommenderat namn godkänt av LM 

Rutan används inte vid registrering och ska lämnas tom. 

 

Kartavisering 

Fältet för kartavisering innehåller en rullista med flervalsmöjlighet. I princip ska alla 

fornlämningar på land aviseras till fastighetskartan. Boxen ska bockas för både vid 

nyregistrering och vid ajourhållning. Undantag är stadslager och runstenar som är 

inmurade i byggnader, till exempel kyrkor. Fornlämningar under vatten aviseras 

inte heller till fastighetskartan. Till övriga kartserier har RAÄ tidigare gjort ett urval 

av de fornlämningarna, se dokumentet Avisering till Lantmäteriets kartor. 

  

I de fall en lämningstyp är belägen på en annan lämningstyp ska endast den ena 

lämningen aviseras till fastighetskartan. Till exempel om en skålgrop är belägen på 

en sten som ingår i en gånggrift ska endast gånggriften aviseras till 

fastighetskartan. 
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Sjökort 

Här anges numret för det sjökort där lämningen är belägen. Beteckningen för det 

mest storskaliga sjökortet ska användas. Fältet används vid registrering av 

maritima lämningar vid SMM.  

 

 

På sjökort 

Fältet används inte vid registrering och ska lämnas tom. 

 

2.1.2 Textfliken 

 

Vegetation 

Här anges den vegetation som växer på lämningen. Av vegetationen beskrivs i 

första hand träd och buskar. Utförligare anvisning om hur vegetation beskrivs finns 

i Handledning för inventering och dokumentation av forn- och kulturlämningar för 

FMIS. 

 

Skadebeskrivning  

Här beskrivs eventuella skador som finns på lämningen. Med skador avses skador 

uppkomna i modern tid. Om lämningen har flera skador beskrivs de i tur och 

ordning, från lämningens mitt och ut mot dess kanter. Utförligare anvisning om hur 

skadebeskrivningen görs finns i Handledning för inventering och dokumentation av 

forn- och kulturlämningar för FMIS. 
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Kartblad 

Här anges det eller de kartblad av fastighetskartan (f.d. ekonomiska kartan) i skala 

1:10 000 (alt.1:20 000 för vissa områden i norra Sverige) på vilken lämningen är 

belägen. Fastighetskartan har en bladbeteckning som grundar sig på rikets 

koordinatsystem, SWEREF 99 TM. Under rubriken anges den alfanumeriska 

beteckningen och kvartsblad (5 km-index), t.ex. 67F 9a NV.  

 

Notera! Uppgiften är inte längre obligatorisk.  På tidigare registrerade nummer låter 

man den gamla kartbladsbeteckningen (RT 90) stå kvar. 

 

Tradition 

Här återges muntliga och skriftliga traditioner knutna till lämningen. För skriftliga 

uppgifter skall källan anges under Referens/Skriftlig källa. För muntliga uppgifter 

anges uppgiftslämnarens namn i fältet Uppgiftslämnare.  

 

Antikvarisk kommentar 

Här anges eventuella kommentarer kring den antikvariska bedömningen. 

Motivering till den antikvariska bedömningen Bevakningsobjekt och till Antagande 

ska skrivas under antikvarisk kommentar. Även kommentarer till Händelser anges 

här, eftersom Händelser saknar fritextfält. 

 

Terräng 

Här beskrivs lämningens geologiska och topografiska belägenhet samt markslag 

på platsen. Terrängbeskrivningen görs sett från lämningens läge och utåt. Därefter 

anges markanvändning. Exempel: ”Krön av liten sandbacke nära sjöstrand. 

Kalfjäll.” Fler exempel finns i Handledning för inventering och dokumentation av 

forn- och kulturlämningar för FMIS. 

 

Orientering 

Här anges orienteringsuppgifter som anges i ärendet för t.ex. lämningar som kan 

vara svåra att återfinna. Orienteringsuppgifterna består av riktning och avstånd 
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mellan lämningen och fasta, beständiga och i terrängen väl synliga företeelser. 

Orienteringsuppgifter bör alltid anges för lämningar på eller invid vägar, gränser 

osv. så att inte tvivel uppstår om vilken sida av vägen eller gränsen lämningen är 

belägen. Om orienteringsuppgifter inte finns lämnas fältet blankt. Utförligare 

anvisning om hur orienteringsuppgift anges finns i Handledning för inventering och 

dokumentation av forn- och kulturlämningar för FMIS. 

 

Beskrivning  

Här ges en beskrivning av lämningen och en sammanfattning av 

undersökningsresultaten i fritext. Beskrivningen skall följa 

fornminnesinventeringens praxis. Både kvarliggande lämningar och lämningar som 

är undersökta och borttagna skall beskrivas. Mer information om hur beskrivningen 

utformas finns i Handledning för inventering och dokumentation av forn- och 

kulturlämningar för FMIS, del 2, den så kallade Exempelsamlingen. 

 

För en lämning som inte tidigare är registrerad i FMIS beskrivs lämningens form, 

storlek, längdorientering, eventuella konstruktionsdetaljer samt eventuella fynd. 

Måtten anges i meter med undantag för älvkvarnar, ristningar och inskriptioner där 

mått anges i centimeter. Vid angivande av väderstreck anges alltid 

huvudväderstrecken, N, NV, NNV osv. Grader eller gon används inte. 

Längdorienteringen på ett område anges med längsta längdriktningen först, 

exempelvis 50x20 m (NV-SÖ).  

 

Vid sammansatt lämningstyp ska beskrivningen även innehålla uppgifter om de 

ingående lämningstyperna. Ange antal, måttangivelser och eventuella 

egenskapsvärden för varje ingående lämningstyp.  

 

För en lämning som är registrerad i FMIS sedan tidigare ska endast nytillkommen 

information eller förändringar anges. Vanligen görs detta som ett tillägg efter den 

befintliga texten. Gör då en radmatning och inled med ”Tillägg:”. Vid förändring av 

storlek och längdriktning, undersökningsstatus och/eller antal ingående lämningar 

ska dessa uppgifter ändras även i den befintliga texten. För konverterade FMI-
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enheter behöver befintlig fritext ofta korrigeras i samband med redigering av 

objektet, se kapitlet 3 Redigering av äldre RAÄ-nummer.  

Ibland kan förändringen av informationen vara så omfattande att hela 

beskrivningen måste skrivas om, t.ex. när en lämning som tidigare varit registrerad 

som hög visar sig vara ett spismursröse. En ny beskrivning görs då enligt samma 

principer som för lämningar som inte är registrerade i FMIS sedan tidigare. I 

beskrivningen ska även anges att lämningen tidigare var registrerad som en annan 

lämningstyp, t.ex. ”Tidigare registrerad som hög”.  

 

Exempel: 

Tidigare beskrivning:  

Gravfält, 50x30 m (NÖ-SV), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av 2 

runda övertorvade stensättningar och 3 runda högar. 

 

 

Beskrivning efter redigering 

Gravfält, 70x30 m (NNÖ-SSV), delundersökt, bestående av 7 fornlämningar. 

Dessa utgörs av 4 runda övertorvade stensättningar och 3 runda högar. 

Stensättningarna är 5-7 m i diam och 0,2-0,4 m h. Högarna är 6-9 m diam och 0,7-

1 m h. 

 

Tillägg: Vid revideringsinventering år 2014 påträffades ytterligare 2 runda 

övertorvade stensättningar strax N om gravfältet varvid utbredningen utökades till 

70x30 m (NNÖ-SSV).  

 

 

2.2 Digitalisera lämningens läge och utbredning, GeoObjekt 

Digitalisera lämningens läge och utbredning med hjälp av vektordata, shape-filer 

eller kartunderlag. Se Användarmanual – Registreringsapplikation för FMIS. Det är 

viktigt att komma ihåg att det är geoobjektet som genererar ett RAÄ-nummer i 

databasen.  
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2.2.1 Punktobjekt, linjeobjekt och ytobjekt. 

Lämningens geografiska belägenhet och utbredning digitaliseras som punktobjekt, 

linjeobjekt eller ytobjekt. Lämningar som är mindre än 20 m digitaliseras vanligen 

som punktobjekt.  Exempel: Gravar, älvkvarnsförekomster och fyndplatser 

digitaliseras vanligen som punktobjekt. Stensträngar och hålvägar digitaliseras 

som linjeobjekt. Boplatser, gravfält och fossil åkermark digitaliseras som ytobjekt.  

 

2.2.2 Lämningar med samma läge 

Ibland har olika lämningar samma utbredning och eller läge och därmed tillsynes 

samma kartmarkering. Dessa registreras som varsin FMI-enhet med varsitt 

GeoObjekt. 

 

2.2.3 Geometrier som går över flera socknar 

Geometrier som går över flera socknar tilldelas RAÄ-nummer utifrån den socken 

där den första punkten sätts vid digitaliseringen. Om det är önskvärt att objektet får 

ett RAÄ-nummer i en särskild socken sätts första punkten inom denna socken. 

 

2.2.4 Delundersökt 

konverterad FMI-enhet 

Vid den analoga 

handläggningen på 

Fornminnesregistret 

registrerades en 

delundersökt lämning som 

två olika undernummer där 

det ena undernumret 

representerade den 

kvarliggande delen, t.ex. 

Björklinge 136:1, och det 
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andra den undersökta och borttagna delen, t.ex. Björklinge 136:2. Den 

kvarliggande delen markerades som fornlämning på registerkartan (rödmarkering), 

den undersökta och borttagna delen som ”inprickas ej” (blåmarkering).  

 

Eftersom den undersökta och borttagna delen tas bort vid registrering i FMIS 

måste konverterade, delundersökta FMI-enheter redigeras så att historiken 

framgår i FMIS databas.  

 

Hämta FMI-enheterna för både den kvarliggande och den undersökta och 

borttagna delen av lämningen. Gör om geometrin för den kvarliggande delen så att 

den omfattar hela lämningen. Beskriv den undersökta delen under den 

kvarliggande delen och ange att den undersökta delens tidigare RAÄ-nummer. Välj 

lämningstypen Överförd för den undersökta delen. Skriv ”Överförd till [RAÄ-

nummer]” överst i Beskrivningsfältet. Registrera i FMIS.  

 

Ta sedan bort det undersökta området från geometrin. Radera geometrin för den 

undersökta och borttagna delen. Geometri finns nu endast för den kvarliggande 

delen av lämningen. Registrera i FMIS.  

 

2.2.5 Sammansatta lämningar med flera geometrier 

FMIS ska i dagsläget inte användas för kartering. Om man ändå har haft uppdrag 

att dokumentera till exempel alla gravarna till ett gravfält så går det bra att lägga in 

en planskiss över gravarnas positioner som en bild. Däremot ska inte gravfältets 

komponenter geometrisättas i FMIS. 

 

Sammansatta lämningar markeras vanligen av en yta eller, om utbredningen är 

mindre än 20 m, med en punkt. Vissa lämningstyper registreras dock med flera 

geometrier, till exempel färdvägssystem, hägnadssystem och gruvområde. 

 

Gruvområden, färdvägssystem och hägnadssystem 

Gruvhål ska alltid aviseras till fastighetskartan. Gruvhålet ska markeras som ett 

linjeobjekt. Är det mindre än 20 meter kan det markeras med en punkt. Även 

gruvhål inom ett gruvområde ska aviseras till fastighetskartan. Alla geometrier, det 

vill säga ytan för området och de enskilda gruvhålen, ska ligga under 
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huvudobjektet i den sammansatta lämningen. De ingående komponenterna ska 

inte ha några geometrier. 

 

De ingående lämningarna i ett färdvägssystem och hägnadssystem markeras med 

linjeobjekt. Geometrierna placeras under huvudobjektet. De ingående 

komponenterna ska inte ha några geometrier. 

 

Fångstgropssystem  

Fångstgropssystem består av dels en yta över områdets begränsning och dels 

punktobjekt för fångstgroparna. Det är dock endast ytan som ska markeras på 

fastighetskartan. Punktobjekten redovisas endast i Fornsök och vid datauttag från 

FMIS. Därför är det viktigt att punktobjekten inte aviseras till fastighetskartan. 

 

Eftersom det är GeoObjektet som genererar ett RAÄ-nummer vid registrering i 

databasen måste ett fångstgropssystem registreras in i FMIS i två omgångar för att 

inte de ingående komponenterna ska få egna RAÄ-nummer. Gör så här: 

 

1. Lägg alla geometrier under huvudobjektet. När sessionen är färdig registreras 

den i FMIS. Då får huvudobjektet till exempel RAÄ 220 och de ingående 

komponenterna 220(1), 220(2) etc. 

2. Flytta över punktobjekten till de ingående komponenterna och registrera på nytt. 

På så sätt aviseras endast ytan till fastighetskartan, medan punktobjektet endast 

finns på de ingående komponenterna, som inte är aviserade till fastighetskartan. 

2.3 FMI-händelse 

Skapa en Händelse, det vill säga det som ligger till grund för att FMI-enheten har 

skapats eller förändrats. Se Användarmanual – Registreringsapplikation för FMIS. 

För extern registrering ska händelsen Inventering eller Besiktning användas. 

 

Namn 

Ge FMI-händelsen ett namn för att identifiera den medan registreringen pågår. 

Detta namn väljs så att de olika objekten i registeringssessionen tydligt kan 



                                 Registreringsinstruktioner – registrering i FMIS-registreringsklient 2014-10-27 

24 

 

 

särskiljas från varandra under registreringsarbetet.  Namnet sparas inte i 

databasen. 

 

Händelsetyp 

I rullistan för Händelsetyp finns följande: 

 Anmälan 

 Annat beslut 

 Arkeologisk undersökning 

 Besiktning 

 Beslut enligt KML 

 Inventering 

 Skadeinventering  

 Slutredovisning 

 

Vid extern registrering ska endast Inventering och Besiktning användas.  

 

2.3.1 Inventering 

Följande värden fylls i i en inventeringshändelse: 

Inventeringstyp: Här anges inventeringstyp enligt rullista. Vanligast 

förekommande är Revideringsinventering, Skog- och historiainventering och 

Specialinventering.  

Ansvarig organisation: Här anges den organisation som ansvarar för 

inventeringen. 

Ansvarig person: Här anges namnet på den person som ansvarar för 

inventeringen. 

Granskningsdatum: Här anges datum för granskning. Datum anges som år-

månad-dag, t.ex. 2014-08-16. Vid byråmässig bedömning anges endast årtalet då 

bedömningen görs och skrivs ut åååå-01-01 ( ex. 2014-01-01). 
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Inventerande organisation: Här anges den organisation som utfört inventeringen 

om annan än den ansvariga organisationen. 

Inventerare: Här anges namnet på inventeraren. 

Inventeringsdatum: Här anges datum för inventering. 

 

2.3.2 Besiktning 

Besiktningstyp: Här anges om det är en antikvarisk kontroll eller fältbesiktning. 

Datum: Här anges datum för den utförda besiktningen. Datum skrivs åååå-mm-dd. 

Diarienummer: Här anges eventuellt diarienummer för besiktningsärendet. 

Ansvarig person: Här anges vem som utfört besiktningen. 

Ansvarig organisation: Här anges den organisation som ansvarar för 

besiktningen. 

 

2.4 Kvalitetsmärkning   

Skapa eller redigera Kvalitetsmärkningen. Se Användarmanual – 

Registreringsapplikation för FMIS.  

Namn 

Ge Kvalitetsmärkningen ett namn för att identifiera den medan registreringen 

pågår. Detta namn väljs så att de olika objekten i registeringssessionen tydligt kan 

särskiljas från varandra under registreringsarbetet. Namnet sparas inte i 

databasen. 

 

Innehåller registreringssessionen t.ex. objekt med osäker utbredning är det lättare 

att särskilja kvalitetsmärkningen för dessa genom att namnge Kvalitetsmärkningen 

osäker utbredning under Namn. Detsamma gäller objekt som har osäker position. 

 

Ansvarig registrerare 

Här anges namn på ansvarig registrerare. 
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Registrerande organisation 

Här anges registreringsansvarig organisation, enligt rullista. 

 

Registreringsdatum 

Här anges datum för registreringen med år-månad-dag, t.ex. 2014-08-16. Det är 

noga att datumet skrivs rätt. Det är också viktigt att det är det datum då 

registreringssessionen registreras in i databasen. 

 

Digitaliseringsmetod 

Här anges digitaliseringsmetod, enligt rullista. Vid registrering väljs FMI-

registrering. 

 

Ursprungsdatabas attributdata 

Här är den databas angiven varifrån attributdata förts över vid konverteringen. 

Exempel på databas är RAÄ-forn och SjöMIS. Information som redan finns i detta 

fält ska kvarstå. Vid nyregistrering lämnas fältet blankt. 

 

Underlag 

Här anges enligt rullista från vilken typ av underlag de registrerade uppgifterna 

härrör, t.ex. om uppgifterna kommer från en inventering. Underlaget skall anges 

som digitalt endast om informationen har hämtats in i FMIS databas utan att den 

digitala kedjan brutits. Har FältGIS använts vid digitalisering av geometrin anges 

Inventering, digital. Har geometrin digitaliserats utifrån ett georefererat 

kartunderlag i registreringsklienten ska Inventering, analog anges.  Om geometrin 

justeras i registreringsklienten anges Inventering, analog. 

 

Ursprungsdatabas geodata 

Här är den databas angiven varifrån geodata förts över vid konverteringen. 

Exempel på databas är GDB-alfa och SjöMIS. Information som redan finns i detta 

fält ska kvarstå. Vid nyregistrering lämnas fältet blankt. 
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Kartunderlag 

Här anges enligt rullista vilken typ av karta som varit underlag för digitaliseringen. 

Ortofoto inbegriper även fastighetskartan. Om shape-fil, koordinater eller 

vektordata (FältGIS) använts anges Annat underlag. 

 

Skala 

Här anges kartunderlagets skalfaktor, enligt rullista. Om Annat underlag har valts 

under Underlag lämnas fältet blankt. 

 

Koordinatsystem 

Här anges kartunderlagets koordinatsystem, enligt rullista. Vid registrering i FMIS 

används SWEREF 99 TM. 

 

Mätmetod   

Digitala mätmetoder skall endast anges när geometrin har hämtats in i 

registreringsklienten utan att den digitala kedjan brutits. Vid digitalisering i 

registreringsklienten mot georefererad bakgrundskarta anges Manuell inprickning. 

Är geometrin digitaliserad med hjälp av FältGIS, men sedan ändrad i 

registreringsklienten ska Manuell inprickning anges. 

 

Medelfel fältfångst 

Vid digitalisering av geometrier i registreringsklienten mot georefererad 

bakgrundskarta väljs +-10 om underlaget är ortofoto i skala 1:10 000 eller annat 

underlag. För ortofoto i skala 1:20 000 anges +-20, för skala 1:50 000 anges +-50 

o s v. 

 

När geometrin har hämtats in i registreringsklienten utan att den digitala kedjan 

brutits anges det medelfel som uppstått vid inmätning i fält. Medelfelet varierar 

beroende på mätmetod. I de fall ett exakt värde för medelfel vid inmätning finns 

angivet i underlaget skrivs detta värde in i fältet. Om det inte finns något värde 

angivet i underlaget används standardsiffror för de olika mätmetoderna. 
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GPS: +- 7 

DGPS: +- 2 

RTK-GPS: +- 0,05 

Totalstation: +- 0,025 

 

EPE 

Estimated Position Error. En GPS-punkts felvärde angiven i meter. Egenskapen 

används endast i FältGIS. 

 

PDOP 

Position Dilution of Precision, anger en GPS-punkts relativa kvalitet (siffran är 

alltså inte ett felvärde i meter utan mera att likna vid ett ”betyg”). Egenskapen 

används endast i FältGIS. 

 

Digitaliseringsteknik 

Här anges med vilken teknik lägesuppgifterna har digitaliserats, enligt rullista. Vid 

registrering väljs alltid värdet Skärmbildsdigitalisering. 

 

RMS-fel kartbakgrund 

Här anges det medelfel som uppstått vid digitalisering av en kartbakgrund. T.ex. 

den felmarginal mellan originalkoordinater och resultatkoordinater vid kalibrering av 

en karta mot ett digitaliseringsbord eller vid rektifiering av en kartbakgrund.  

RMS är en förkortning för det engelska uttrycket ”root mean square (error)” och 

betyder mått på spridningen beräknat som kvadratroten ur variansen, dvs. den 

matematiska beräkningen för medelfelet (eg. standardavvikelsen). 

Då t.ex. shape-fil eller digitala kartor från Lantmäteriet används som kartbakgrund 

lämnas fältet blankt. 

 

Osäker utbredning 

Osäker utbredning anges för lämning som inte är synlig ovan mark och därför har 

svårbestämbar eller osäker begränsning, t.ex. boplatser och överodlade 
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fornlämningar, genom att boxen bockas för. Fornlämningar med osäker utbredning 

markeras med (R ) på fastighetskartan av Lantmäteriet. 

 

Vid tillfällen då utbredningen inte kan avgöras på grund av otillgänglig terräng 

anges detta i Antikvarisk kommentar, inte genom att bocka för osäker utbredning. 

 

Osäker position 

Osäker position anges genom att boxen bockas för.  

 

Osäker position anges alltid för: 

 lämningar där t.ex. GPS-mottagning varit så dålig att lägesangivelsen inte 

är tillförlitlig eller vid svårigheter att bedöma exakt position vid manuell 

inmätning. 

 lämningar där värdet för Läge är Uppgift om. 

 tidigare registrerade lämningar som ej återfunnits.  

 undersökta och borttagna lämningar som inte varit registrerade tidigare 

och där lägesangivelsen är osäker. 

 förstörda och borttagna lämningar som inte varit registrerade tidigare.  

 

 

Osäker position kan anges för  

 fyndplats  

 plats med tradition 

 lämningar där den antikvariska bedömningen är Uppgift om 

 

Fritext granskad 

För konverterade FMI-enheter bockas boxen för när FMI-enhetens textfält har 

granskats och korrigerats. Texten ”OBS! Fritexterna är inte granskade och 

kvalitetssäkrade” som visas i Fornsök försvinner då. Se även kap. 3. 
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Kvalitetshöjd 

För konverterade FMI-enheter bockas boxen för när FMI-enhetens attributfält har 

granskats och korrigerats. Se även kap. 3. 

2.5 FMI-referens 

Skapa/redigera referens till publikationer, kartor, webbadresser etc.  

 

Namn 

Ge FMI-referensen ett namn för att identifiera den medan registreringen pågår. 

Detta namn väljs så att de olika objekten tydligt kan särskiljas från varandra under 

registreringsarbetet. Innehåller registreringssessionen till exempel flera 

kartreferenser är det lättare att skilja dem åt genom att under Namn skriva kartans 

beteckning. 

 

Referenstyp 

Här anges typ av Referens, enligt rullista: 

 Artefaktsamling 

 Extern identitet 

 Hänvisning till foto (används inte vid registrering) 

 Kartmaterial 

 Privat samling 

 Skriftlig källa 

 Webb-adress  

 Ytterligare information hos RAÄ (används inte vid registrering) 

 

2.5.1 Artefaktsamling 

Här anges om föremål från lämningen ingår i ett museums samlingar. För 

Artefaktsamling anges diarienummer för beslut om fyndfördelning, ansvarig 

organisation (enligt rullista) och inventarienummer. När beslut om fyndfördelning 

saknas skrivs ”okänt” under diarienummer. Fynd som förvaras hos ett museum i 

avvaktan på fyndfördelning ska inte anges som Artefaktsamling. 
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2.5.2 Extern identitet 

Om lämningen är registrerad i annat register, t.ex. Sveriges runskrifter, anges här 

ansvarig organisation, namnet på det aktuella registret och identiteten i registret. 

Här anges till exempel Skog och historia-nummer. 

 

2.5.3 Hänvisning till foto 

Används inte vid registrering i FMIS.  

 

2.5.4 Kartmaterial 

Här anges t.ex. historiska kartor och specialkartor som berör lämningen. För varje 

karta anges karttyp enligt rullista, årtal, namnet på arkivet där kartan förvaras och 

kartans aktnummer/beteckning.   

 

2.5.5 Privat samling 

Om föremål från lämningen förvaras i annan samling än i museum anges här 

namnet på ansvarig organisation/förening, t.ex. en hembygdsförening och i 

förekommande fall inventarienummer. Även större fyndsamlingar hos privatperson 

kan anges i detta fält. Observera att i det sistnämnda fallet kan privatpersonens 

namn enligt Personuppgiftslagen (PUL) endast registreras i FMIS om han eller hon 

har lämnat sitt skriftliga medgivande till publicering på Internet.  

 

2.5.6 Skriftlig källa 

Här anges litteratur, rapporter, handlingar och ärenden som berör lämningen. För 

litteratur ska alltid författare, redaktör eller utgivare, tryckår, verkets titel och 

undertitel, samt eventuell serie anges. För rapporter ska även ansvarig 

organisation och rapportnummer eller motsvarande anges. För handlingar och 

ärenden anges alltid organisation och diarienummer.  
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Obs! Gör en ny Skriftlig källa till varje ny referens. Fyll inte på med fler skriftliga 

källor i redan befintliga referenser, eftersom de kan vara länkade till andra FMI-

enheter, som inte berörs av den aktuella publikationen. 

 

2.5.7 Webb-adress  

Här anges länktitel och webbadress till relevant information som berör lämningen 

samt datum för webbadressen. Länken ska vara persistent.  

 

2.5.8 Ytterligare information hos RAÄ 

Referenstypen ska inte användas vid registrering.   

Bilderna är länkade till Kulturmiljöbild. Om sådana bildlänkar finns i en 

registreringssession måste de raderas ur sessionen. Annars går det inte att 

registrera sessionen. Radera därför relationerna till länkarna som ligger under 

rubriken Ytterligare information hos RAÄ. 

 

 

2.6 Bild 

Här anges uppgifter om foton eller andra bilder som registreras i FMIS. 

Bildformatet för foton ska vara JPEG. För planer/ritningar/skisser/teckningar 

använd formatet PNG. Koppla inte mer än max 5-6 bilder till en FMI-enhet. 

Registrera inte bilder med större pixelbredd än 800 eller pixelhöjd än 600 eftersom 

hela bilden då inte syns i Fornsök. Bilden ska vara av intresse för en bred 

allmänhet samt vara representativ och belysande för lämningen.  

 

Namn  

Ge bilden ett namn för att identifiera den medan registreringen pågår. Detta namn 

väljs så att de olika objekten tydligt kan särskiljas från varandra under 

registreringsarbetet. Namnet sparas inte i databasen. 
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Titel 

Här anges en för bilden beskrivande titel, t.ex. Stensättning.  

Notera! Fältet får innehålla max 30 tecken. Innehåller titeln fler än 30 tecken går 

det inte att hämta ut objektet ur databasen igen. 

 

Upphovsrätt 

Här anges namnet på organisationen eller personen som har upphovsrätt till 

bilden.  

 

Upphovsman 

Här anges namnet på personen som har tagit fotografiet eller skapat bilden. 

 

Datum 

Här anges det datum fotografiet togs eller teckningen, skissen eller planen 

skapades. 

 

Riktning  

Här anges riktningen till motivet enligt rullista. Med riktning till motivet menas det 

väderstreck, N, NV osv. som fotografen är vänd mot när han/hon fotograferar. 

 

Filmtyp 

Här anges enligt rullista vilken sorts film som använts vid fotograferingen.  

 

Bildformat 

Här anges bildformat enligt rullista.  

 

Textflik  

Här skrivs i förekommande fall sådan information som ska visas som bildtext i 

Fornsök. 
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2.7 Skapa relation 

När aktuella FMI-enhet/er, Händelser, Kvalitetsmärkning och i förekommande fall 

Referenser och Bild skapats, skapas relation mellan FMI-enheten och de andra 

objekten. Även de ingående komponenterna i en sammansatt lämning måste ha 

relation till Händelse och Kvalitetsmärkning.  Se Användarmanual – 

Registreringsapplikation för FMIS.  
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3. Redigering av äldre RAÄ-nummer 

De RAÄ-nummer som registrerades i det analoga fornminnesregistret och som 

sedan konverterades till FMIS är inte fullständigt redigerade. Dessa RAÄ-nummer 

karakteriseras av att det består av s.k. kolon-nummer, exempelvis Bro 1:1. I de fall 

till exempel en revideringsinventering berör ett sådant RAÄ-nummer ska detta 

redigeras vid registreringen i FMIS.  

 

3.1 Studera lägesdata 

Innebär den nya informationen att lämningens geometri förändras? För lämningar 

där begränsningen är fastslagen genom länsstyrelsens beslut ska normalt inga 

ändringar av geometrin göras, se kapitel 5.7 Gränsbestämt område, s.45. För 

övriga lämningar ändras geometrin utifrån de resultat som framkommit vid 

inventeringen. Detta gäller även när den tidigare registrerade utsträckningen har 

fastställts utifrån historiska kartor, t.ex. för Bytomt/gårdstomt. 

 

3.2 Hämta FMI-enhet 

Hämta aktuell/a FMI-enhet/er 

och skapa en 

registreringssession. Hämta in 

aktuella bakgrundskartor, shape-

filer eller vektordata i 

registreringssessionen.  Se 

Användarmanual – 

Registreringsapplikation för 

FMIS.  

   

3.3 Attributfliken  

Vid konverteringen har Antal 

ibland lämnats blankt, 

Skadestatus och 

Undersökningsstatus har 

tilldelats värdet ”Ev. i 

beskrivningen” och värdet för 
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Läge har lämnats blankt. Vissa egenskapsvärden kan också vara angivna som ”Ev 

i beskrivningen”. Ändra till korrekt värde. Vid sammansatt lämningstyp korrigeras 

värdena även för de ingående lämningstyperna.  

 

Är objektet en fornlämning ska Kartavisering: Fastighetskartan anges. 

 

 

3.4 Textfliken – granska och redigera fritext 

Kontrollera om fritexterna är inskrivna och granskade.  

 

Om texten inte är inskriven, skriv av den från inventeringsboken (det skannade 

bokuppslaget) och lägg in uppgifterna under rätt flik. Om texten är mycket 

omfattande och det bedöms som för tidsödande att skriva av hela texten skrivs 

istället en sammanfattning. I sammanfattningen anges lämningstyp, storlek och 

längdriktning, om lämningen är delundersökt eller undersökt och borttagen samt 

eventuella ingående komponenter och deras antal, följt av en hänvisning till 

inventeringsboken (”Se Skannat dokument, inventeringsbokuppslag under 

Referenser för ytterligare uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret 

före FMIS införande.”).  

 

Ifall texten är inskriven vid digitaliseringen men inte granskad, kontrollera mot 

uppgifterna i inventeringsboken att texten stämmer och gör eventuella rättelser och 

kompletteringar. Kontrollera alla textfält och lägg in uppgifterna under rätt fält. Om 

texten är mycket omfattande och det bedöms som för tidsödande att korrigera hela 

texten görs en sammanfattning som ovan. Den inskrivna texten flyttas nederst i 

fältet och rubriken ”Äldre, ej kvalitetssäkrad beskrivning” läggs till. 

 

Ändra därefter texten utifrån det aktuella informationen. Endast nytillkommen 

information eller förändringar anges. Vanligen görs detta i form av ett tillägg till den 

befintliga texten. Inled då med ”Tillägg:”. Vid förändring av storlek och 

längdriktning, undersökningsstatus och/eller antal ingående lämningar ska 

uppgifterna ändras även i den befintliga texten. Ibland kan dock förändringarna 

vara så omfattande att hela beskrivningen måste skrivas om, se kapitel 2.1.2 

Beskrivning, s. 15.   
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Exempel 1. Ny beskrivning. 

 

 

 

Exempel 2. Sammanfattning och tillägg 

 

 

3.5 Redigera Geo-objektet 

Om lämningens geometri har förändrats eller har felaktig position, redigera Geo-

objektet. För utförligare beskrivning av hur detta görs se Användarmanual – 

Registreringsapplikation för FMIS.  

 

 

3.6 Inventeringshändelse 

Om RAÄ-numret har tillkommit vid fornminnesinventering ska 

inventeringshändelsen kompletteras om detta inte har gjorts vid tidigare 
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registreringstillfälle. Kompletterande uppgifter hämtas från Skannat dokument, 

Inventeringsbokuppslag.  

 

Ange Inventeringstyp. Kontrollera att uppgiften om Ansvarig person och 

Granskningsdatum stämmer. Ange Riksantikvarieämbetet under Inventerande 

organisation. Komplettera med uppgifter om Inventerare och Inventeringsdatum 

om dessa uppgifter finns tillgängliga. För lämningar som ej besökts vid tidigare 

revideringsinventering ska Förstagångsinventering anges i fältet inventeringstyp.  

 

 

3.7 Stämplar och referenser i inventeringsboken 

Hänvisningar till litteratur, kartreferenser eller tidigare undersökningar som finns i 

inventeringsboken kan skrivas in som Referens och/eller som en Händelse. Detta 

är dock inte obligatoriskt vid redigering av äldre RAÄ-nummer. 

 

  

3.8 Skapa ny Händelse 

Skapa ny Händelse för den aktuella inventeringen eller besiktningen. Se kap. 2.3 

och Användarmanual – Registreringsapplikation för FMIS.  

 

 

3.9 Redigera Kvalitetsmärkning 

Redigera den befintliga Kvalitetsmärkningen.  

 

Attributfliken :  

Ansvarig registrerare: skriv ditt namn. 

 

Registrerande institution: välj enligt rullistan. 

 

Registreringsdatum: det datum då registreringssessionen registreras in i 

databasen. Datum skrivs åååå-mm-dd. 

 

Digitaliseringsmetod: FMI registrering. 
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Ursprungsdatabas, attributdata: ska inte ändras! 

 

Underlag: Inventering, digital alternativt Inventering, analog. 

 

Ursprungsdatabas, geodata: ska inte ändras! 

 

Kartunderlag: ska endast ändras om Geo-objektet har redigerats.  

 

Skala: ska endast ändras om Geo-objektet har redigerats.  

Koordinatsystem: ska alltid vara SWEREF -99 TM. 

 

Mätmetod: ska endast ändras om Geo-objektet har redigerats.  

 

Medelfel fältfångst: ska endast ändras om Geo-objektet har redigerats.  

 

Digitaliseringsteknik: ska endast ändras om Geo-objektet har redigerats. 

 

RMS-fel kartbakgrund: ska endast ändras om Geo-objektet har redigerats. 

 

Bocka för boxen i fälten Fritext granskad och Kvalitetshöjd. När Fritext granskad 

bockats för försvinner varningstexten ”OBS! Fritexterna är inte granskade och 

kvalitetssäkrade” i Fornsök.  

 

Textfliken: Radera eventuell kommentar om att fritexten kan vara inaktuell.  

 

Obs! För Blekinge län gäller detta - har geometrin redigerats ska följande text 

raderas: Lägesuppgifter från inventeringarna 1969-1972 är digitaliserade från 

RAÄ:s registerkartor då ortofotoorginalen har krympt. Har ingen förändring av 

geometrin gjorts ska dock texten kvarstå.  
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3.10 Skapa Bild  

Skapa Bild om digitala bilder finns tillgängliga. Se kap.  2.6 och Användarmanual – 

Registreringsapplikation för FMIS.  

 

 

3.11 Skapa relation 

Skapa relation mellan FMI-enhet och ny Händelse, Referens eller Bild i de fall då 

inte guiden för enkel lämningstyp har använts. 

 

 

4. Registrering och efterkontroll 

Kontrollera att uppgifterna är korrekt införda i registreringssessionen och att 

relationer har skapats på korrekt sätt. 

 

Registrera FMI-enheten/enheterna. Efter fullgjord registrering i FMIS kontrollera i 

Fornsök att databasen har uppdaterats med gjorda ändringar. 

 

 

5. Specialfall 

5.1 RAÄ-nummer inom inventeringsområdet utan förändringar 

För registrerade lämningar där inventeringen eller besiktningen inte har gett 

upphov till någon förändring eller nytillkommen information görs ingen registrering i 

FMIS.  

 

Undantaget är vid revideringsinventeringar då man alltid gör ett tillägg till den 

befintliga beskrivningen, till exempel Tillägg: Ingen förändring vid 

revideringsinventering 2014. Objektets redigeras och en inventeringshändelse 

skapas. 
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5.2 Flera FMI-enheter slås samman - överförd 

När flera FMI-enheter slås samman till en FMI-enhet används i normalfallet det 

lägsta RAÄ-numret för den sammanslagna FMI-enheten, t.ex. då ytterligare gravar 

hittas i anslutning till kända gravar, som tillsammans blir ett gravfält. Övriga FMI-

enheter får Lämningstypen Överförd. Eventuella ingående komponenter skapas 

under FMI-enheten med lägst RAÄ-nr.  

 

Under den sammanslagna FMI-enheten görs en beskrivning av det nya området. I 

slutet av beskrivningen görs en hänvisning till de övriga RAÄ-numren, t.ex. ”Två av 

de runda stensättningarna var tidigare registrerade som Tystberga 25:2 och 

Tystberga 68”. 

 

För övriga FMI-enheter ändras lämningstypen till Överförd. Antikvarisk bedömning 

ändras till Ej kulturhistorisk lämning och eventuell kartavisering till fastighetskartan 

tas bort. I beskrivningen skrivs ”Överförd till [RAÄ-numret för den sammaslagna 

FMI-enheten, t.ex. Tystberga 25:1]”. Om tidigare beskrivning finns inskriven flyttas 

denna nederst i fältet. Om texten är kvalitetssäkrad eller inskriven vid FMIS-

registrering läggs rubriken ”Äldre beskrivning” till. Om t ex. en är inskriven vid 

digitalisering och inte har rättats används rubriken ”Äldre, ej kvalitetssäkrad 

beskrivning.” 

 

Ny geometri skapas för det aktuella området. De äldre geometrierna raderas. Det 

är viktigt att inte glömma att ta bort geometrierna under de objekt som fått 

lämningstypen Överförd. 

 

5.3 Utgår 

När det bedöms att en tidigare registrerad lämning inte ska ingå i FMIS ändras 

lämningstypen till Utgår i registreringsklienten. I beskrivningen anges varför 

lämningen utgår. Antikvarisk bedömning ändras till Ej kulturhistorisk lämning. 

Geometrin raderas. 

 

I Kvalitetsmärkningen anges Ansvarig registrerare, Ansvarig institution och 

Registreringsdatum. Fälten Kvalitetshöjd och Fritext granskad bockas för och 
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kommentaren om att fritexten kan vara inaktuell raderas ifall den är en konverterad 

FMI-enhet.  

 

När en ingående komponent ska utgå ändras lämningstypen till Utgår och 

Antikvarisk bedömning ändras till Ej kulturhistorisk lämning. För att den ingående 

komponenten ska kopplas bort från huvudobjektet måste länken raderas i ett 

särskilt administrationsverktyg. Skicka därför en e-post till fornsok@raa.se och 

meddela vilken ingående komponent som ska utgå.  

 

 

5.4 Sammanförd 

Vid konverteringen användes lämningstypen Sammanförd för sådana RAÄ-nr som 

innehöll flera olika lämningstyper som inte kunde föras samman till en sammansatt 

lämningstyp. T.ex. kunde 1 härd, 1 strandskoning och 1 torplämning 

(lägenhetsbebyggelse) vara registrerade som ett område.  

 

Vid redigering av objektet splittras FMI-enheten. En av lämningarna behåller det 

ursprungliga RAÄ-numret och lämningstypen ändras, t ex till 

Lägenhetsbebyggelse. För övriga ingående lämningar skapas nya FMI-enheter. Till 

de nya FMI-enheterna skapas egna geometrier Under det ursprungliga RAÄ-nr 

görs en hänvisning till de nya RAÄ-numren, t ex ”Inom området är härden Lunda 

324 och strandskoningen 325, tidigare registrerade som Sammanförd, Lunda 

67:1.” Under de nya FMI-enheterna görs en hänvisning till det ursprungliga RAÄ-nr 

i Beskrivningsfältet, t ex ”Tidigare registrerad som Sammanförd, Lunda 67:1”. De 

ingående komponenterna för den sammanförda lämningen raderas. 

 

 

5.5 Boplats 

Lämningstypen Boplats kan ha både ingående komponenter och 

egenskapsvärden. Den är alltså en slags hybrid av enkel och sammansatt 

lämningstyp. Antal ska anges för de ingående komponenterna Husgrund 

förhistorisk/medeltida, Boplatsvall, Skärvstenshög, Tomtning, Brytningsyta och 

Brunn/kallkälla. För övriga ingående komponenter kan antal anges ifall uppgiften 

framgår tydligt. 

mailto:fornsok@raa.se
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De objekt som tidigare registrerats som Boplatsområde med ingående 

komponenter ändras till lämningstypen Boplats. Egenskapsvärdena för 

fyndmaterial anges under Boplats. De ingående komponenterna för anläggningar 

lämnas kvar, siffran för antalet raderas ifall den inte stämmer. Eventuell ingående 

komponent Boplats kan återanvändas till en annan lämningstyp inom boplatsen. 

Om ingen sådan finns ändras Boplats till Utgår och dess antikvariska bedömning 

till Ej kulturhistorisk lämning. För att den ingående komponenten ska kopplas bort 

från huvudobjektet måste länken raderas i ett särskilt administrationsverktyg. 

Skicka därför en e-post till fornsok@raa.se och meddela vilken ingående 

komponent som ska utgå. 

 

 

5.6 Gränsbestämt område 

Begränsningen för ett gränsbestämt område har fastställt genom beslut av 

Länsstyrelsen eller, i vissa fall, fastighetsbildningsbeslut. Geometrin ändras endast 

om en ny utbredning för området har fastställts genom beslut. I dessa fall skickas 

det som ett ärende till Riksantikvarieämbetet, som handlägger det och redigerar 

utbredningen i FMIS. 

 

5.7 Stadslager 

Utbredningen för stadslager ändras endast i samråd med Länsstyrelsen.  

Stadslager ska inte aviseras för tryckning på lantmäteriets kartor. 

 

 

5.8 Maritima lämningar 

Vrak och övriga maritima lämningar registreras i första hand av Statens maritima 

museer (SMM). 

 

 

6.0 Justeringar som inte kan göras i registreringsklienten 

Vissa ändringar och justeringar går inte att göra i registreringsklienten. Det gäller 

följande: 

mailto:fornsok@raa.se
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 Ändra RAÄ-nummer på en FMI-enhet. 

 Ta bort relationen mellan två registrerade FMI-enheter. Till exempel mellan 

en komponent och en sammansatt FMI-enhet. 

 Radera en Händelse eller en Referens. 

 Ta bort en relation mellan en Händelse eller Referens och en FMI-enhet. 

 Söka fram objekt som inte fått RAÄ-nummer vid registrering. 

 

För att göra dessa justeringar krävs åtkomst av ett administrationsverktyg. 

Kontakta Fornsöks support om du behöver göra något av ovanstående, så utför vi 

åtgärden. 
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