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Om informationen i Fornsök 

Fornsök visar de lämningar som är kända och registrerade - inte allt som finns! Ny information 
tillkommer ständigt. De senaste åren har fornminnesinformation rörande i snitt 3000 lämningar per 
år, både nya och redan kända, uppdaterats. Tyvärr förekommer det en viss eftersläpning vid 
införandet av nya uppgifter, vilket medför att det kan finnas kända lämningar som inte ännu hunnits 
läggas in i systemet. Genom Kulturmiljölagen har fornlämningar ett automatiskt skydd. Detta innebär 
att en fornlämning har ett omedelbart skydd, utan att något myndighetsbeslut fattats. 

Varje lämning har ett skyddsområde (fornlämningsområde). Detta är unikt för varje lämning och har 
endast avgränsats och beslutats i ett fåtal fall. Det är länsstyrelsen som beslutar hur stort 
skyddsområdet för en fornlämning är. 

Informationen i Fornsök berör lämningar på land och i vatten. Sedan 2008 finns SjöMIS integrerat i 
FMIS. SjöMIS är Statens maritima museers digitala register över uppgifter från Svenskt 
marinarkeologiskt arkiv, vilket är ett rikstäckande arkiv där vrak och andra lämningar som bland 
annat boplatser, farledsspärrar under vattnet finns sammanställda. 

I Fornsök finns en interaktiv karta där du kan välja bakgrund mellan fastighetskartan, ortofoto, 
sjökort, berggrundskartan och jordartskartan. 

 

Information om lämningen 

Varje lämning (objekt) har en mängd information kopplad till sig. Här nedan finns förklaring till de 

olika fälten i lämningens beskrivning. De är listade i den ordning de står presenterade. Finns ingen 

information i ett fält är fältet inte synligt i Fornsök. Vissa fält syns endast om man är inloggad i 

Fornsök. 

RAÄ-nummer 

Varje lämning i FMIS databas har ett RAÄ-nummer (RAÄ står för Riksantikvarieämbetet) som består 
av sockennamnet och ett löpnummer. 

Viktig information! Antikvarisk bedömning kan vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen. 

På de objekt där den antikvariska bedömningen inte är uppdaterad (eller inte berörs av lagändringen) 
finns följande information Viktig information! Antikvarisk bedömning kan vara inaktuell p.g.a. den 
nya kulturmiljölagen. Uppdatering av den antikvariska bedömningen sker löpande. Se även under 
rubriken Aktualiserad bedömning enligt. 

Objektidentitet 

Objektidentiteten, som är en sifferserie på 14 siffror, är lämningens egentliga identitet i FMIS 
databas. RAÄ-nummer är närmast att betrakta som ett namn. 

http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Kulturminneslagen.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/FAQ.htm#Vad__r
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Tillfällig arbetsidentitet 

Lämningens eventuella identitet innan den registrerades i FMIS. 

Lämningstyp 

Med lämningstyp avses den benämning för olika kulturhistoriska lämningar som används i FMIS. För 
att hantera data digitalt är det nödvändigt att det finns enhetliga benämningar och en struktur där 
varje enskild lämning kan sorteras in. Detta för att informationen ska bli sökbar och så likartad som 
möjlig. Nackdelen kan vara att vissa benämningar som traditionellt använts, t ex tjärdal eller 
domarring, inte återfinns som egna lämningstyper. Just tjärdal sorteras här in under lämningstypen 
Kemisk industri medan en domarring sorteras in under lämningstypen Stenkrets.  

Lämningstyperna indelas i enkla lämningstyper och sammansatta lämningstyper. Sammansatta 
lämningstyper används för områden med flera lämningar som bedöms höra ihop funktionellt och 
kronologiskt. Till en sammansatt lämning kan andra lämningstyper kopplas. Dessa kallas då för 
komponenter eller ingående lämningstyper. Ett gravfält som består av 14 högar registreras med den 
sammansatta lämningstypen Gravfält med den ingående enkla lämningstypen Hög. Vissa fornminnen 
som inte passar in under de bestämda lämningstyperna, men som ändå ska in i FMIS, återfinns under 
lämningstypen Övrig. 

Till vissa lämningstyper kopplas också egenskapstyper. 

Antal 

Ett RAÄ-nummer representerar alltid antingen en lämning (enkel lämningstyp) eller ett område med 
flera lämningar (sammansatt lämningstyp). Därför är antalet 1 i det här fältet. De sammansatta 
lämningstyperna har ingående komponenter och för dessa kan antalet vara fler än 1. Ett gravfält kan 
exempelvis bestå av 5 högar och 10 stensättningar. 

Maritim specialdokumentation 

Här visas information specifik för maritima lämningar - främst vrak. Exempel på uppgifter du kan få 
information om är: 
 
Förlisningsdatum 
Byggnadsteknik 
Dykdjup 
Fartygstyp 
Längd och Bredd 
Haveriorsak 

Antikvarisk bedömning 

Antikvarisk bedömning anger hur man enligt Kulturmiljölagen (KML), och till viss del även 
Skogsvårdslagen, bedömt lämningen och dess eventuella lagskydd vid registreringstillfället. Praxis för 
antikvarisk bedömning har för vissa lämningstyper förändrats genom tiderna och vi kan med största 
sannolikhet förvänta oss att så kommer att ske även i framtiden. Det betyder att praxis för den 
antikvariska bedömningen kan ha ändrats efter registreringstillfället eller komma att ändras 
framöver. Därför är det viktigt att notera den senaste registreringen för att förstå dess antikvariska 
bedömning. Exempelvis började vissa typer av fossil åker bedömas som fornlämning först på 1980-

http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/industriell_verksamhet_och_skogsbruk.htm#Kemisk
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/gravar.htm#Stenkrets
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/gravar.htm#Gravf%C3%A4lt
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/gravar.htm#H%C3%B6g
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Ovriga_lamningstyper.htm#%C3%96vrigt
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Egenskapstyper_intro.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/RAA-nummer.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/L_mningstyp_forklaring.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/L_mningstyp_forklaring.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/L_mningstyp_forklaring.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/gravar.htm#H%C3%B6g
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/gravar.htm#Stens%C3%A4ttning
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Kulturminneslagen.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Skogsvardslagen.htm
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talet. Det betyder att de fossila åkrar som registrerats tidigare än 1980 i de flesta fall inte har fått 
bedömningen fornlämning. Den antikvariska bedömningen i FMIS är den bedömning som gjordes vid 
inventeringstillfället. Den slutgiltiga bedömningen görs alltid av Länsstyrelsen och föregås av en 
besiktning, undersökning eller utredning. För mer information om vad som är fornlämning, se 
Kulturmiljölagen. 

De olika bedömningar som används är följande: 

Bevakningsobjekt innebär att man vid inventeringstillfället inte kunnat ta ställning till om lämningen 
är en fornlämning eller inte. En lämning med denna bedömning måste därför alltid kontrolleras 
ytterligare före markingrepp. Exempelvis kan det röra sig om boplatser där fyndmaterialet är så 
knappt att inventeraren inte varit övertygad om att platsen ska bedömas som boplats. 

Bevakningsobjekt har också använts för fornlämningar där det exakta läget för lämningen varit 
osäkert. Bytomter, som normalt bedöms som fornlämning, har bedömts som bevakningsobjekt i de 
fall de fortfarande är i bruk. 

Ej kulturhistorisk lämning är lämningar som har utgått, flyttats eller där informationen har förts över 
till ett annat RAÄ-nummer. Bedömningen används även för lämningar som registrerats som 
fornlämningsliknande bildning, naturbildningar, eller fornlämningsliknande lämning t.ex., eller i de 
fall lämningen inte anses ha något antikvariskt värde. En stor del av de fornlämningsliknande 
lämningar som finns i FMIS har dock tilldelats antikvarisk bedömning Övrig kulturhistorisk lämning 
eftersom bruket av termen fornlämningsliknande lämning varierat över åren och bedömningen 
många gånger har använts för lämningar som idag har en egen lämningstyp och numera anses ha ett 
antikvariskt värde. 

Fornlämning är lämningar som vid registreringstillfället bedömts omfattas av skydd enligt 
Kulturmiljölagen. För att en lämning ska kunna bedömas som fornlämning krävs att den är från forna 
tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk och att den är varaktigt övergiven, samt tillkommit 
före år 1850. 

Förstörd innebär att lämningens upplevelse- och arkeologiska värde är helt borta och inget skydd 
enligt Kulturmiljölagen kvarstår. Detta kräver att lämningen har varit registrerad tidigare. Om så inte 
är fallet, och den är förstörd, används värdet Uppgift om. 

Undersökt och borttagen betyder att lämningen blivit arkeologiskt undersökt och helt borttagen. 
Inget skydd enligt Kulturmiljölagen kvarstår.  
Konverteringen kunde inte automatiskt generera bedömningen Undersökt och borttagen. Därför har 
ett stort antal lämningar som blivit undersökta och borttagna bedömningen Övrig kulturhistorisk 
lämning. Detta kommer att åtgärdas i samband med kvalitetshöjande åtgärder. 

Uppgift om innebär att lämningen endast är känd via kartmaterial eller skriftlig eller muntlig källa. 
Lämningen har inte kunnat återfinnas i fält. 

Övrig kulturhistorisk lämning används för kulturhistoriska lämningar som enligt rådande praxis vid 
registreringstillfället inte utgör fornlämning men som ändå anses ha ett antikvariskt värde. 
Bedömningen används även för sådana lämningstyper som vanligen inte betecknas som lämningar, 
t.ex.  Fyndplats, Plats med tradition och Fyndsamling. Ett antal lämningar i FMIS har tilldelats 
antikvarisk bedömning Övrig kulturhistorisk lämning trots att de borde ha haft bedömningen Ej 
kulturhistorisk lämning. Det kan gälla vissa fornlämningsliknande lämningar och en del platser för nu 
flyttade lämningar, t ex runstenar. Detta är ett resultat av konverteringen eftersom det i dessa fall 

http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/boplatser,_visten,_fyndplatser.htm#Boplats
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/bebyggelselamningar.htm#Bytomt_g%C3%A5rdstomt
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/RAA-nummer.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Ovriga_lamningstyper.htm#Fornl%C3%A4mningsliknande
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Ovriga_lamningstyper.htm#Naturf%C3%B6rem%C3%A5l_-bildning
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Ovriga_lamningstyper.htm#Fornl%C3%A4mningsliknande
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Informationskvalitet.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Ovriga_lamningstyper.htm#Fyndplats
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Kult,_offer_och_folktro.htm#Plats
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Ovriga_lamningstyper.htm#Fyndsamling
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inte varit möjligt att automatiskt tilldela bedömningen Ej kulturhistorisk lämning. Detsamma gäller 
lämningar som blivit undersökta och borttagna. Detta kommer att åtgärdas i samband med 
kvalitetshöjande åtgärder. 

Aktualiserad bedömning enligt 

Kulturmiljölagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 innehåller delvis nya bestämmelser 

avseende vilka lämningar som ska bedömas som fornlämning. Under rubriken Aktualiserad 

bedömning enligt anges på vilka grunder objektet har fått sin antikvariska bedömning. Följande 

begrepp används: 

 

Antagande. Innebär att ett antagande om att lämningen har tillkommit, eller fartyget förlist, före år 

1850, eller år 1850 eller senare, har gjorts. Antagande får göras av länsstyrelse eller 

Riksantikvarieämbetet, eller på uppdrag från någon av dessa. 

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. 

 

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.  

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.  

Byråmässigt beslutad 

Den antikvariska bedömningen har gjorts "byråmässigt" - d.v.s. den som gjort bedömningen har inte 
sett lämningen i fält, utan har gjort bedömningen utifrån skriftliga underlag. 

Osäker position 

Innebär att: 

- GPS-mottagningen varit så dålig att lägesangivelsen för lämningen inte är tillförlitlig eller om 
motsvarande problem har uppstått vid manuell inmätning 

- lämningar är registrerade som uppgift om eller som fyndplats 

- tidigare registrerade lämningar ej  har återfunnits 

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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- undersökta och borttagna lämningar som inte varit registrerade tidigare har en osäker 
lägesangivelse 

Osäker utbredning 

Osäker utbredning innebär att lämning inte är synlig ovan mark och därför har svårbestämbar eller 
osäker begränsning, t.ex. boplatser och överodlade fornminnen. 

Kategori 

För att underlätta sökningar har de olika lämningstyperna sorterats in i grupper utifrån verksamheter 
som förenar dem. Exempel på detta är kategorin Agrara lämningar där lämningar som har att göra 
med jordbruk återfinns. Vissa lämningstyper av mer generell karaktär ingår i flera kategorier. 
Exempelvis ingår Husgrund, historisk tid både i kategorin Bebyggelselämningar och kategorin 
Metallframställning och bergsbruk. Tänk också på att den kategorisering som gjorts är baserad på 
lämningarnas typiska verksamheter och skall inte ses som en bedömning av den enskilda lämningens 
verksamhetsområde. Ett exempel är Fornborgar som sorterats in under kategorin 
Befästningsanläggningar. Det betyder inte att varje enskild fornborg nödvändigtvis har fungerat som 
en befästningsanläggning. De kan ha haft andra användningsområden. 

Typisk datering 

Det finns två uppgifter om datering: typisk datering och datering. 

Typisk datering talar om en lämningstyps sannolika kronologiska tillhörighet. Värdet är alltså inte en 
datering av den specifika lämningen utan en upplysning om vilken grov datering en lämning av denna 
typ oftast har. Det är viktigt att vara medveten om att det finns undantag. Gravtypen stensättning 
har en typisk datering som sträcker sig från och med bronsålder och fram till och med järnålder men 
det finns exempel på stensättningar som fått både äldre och yngre dateringar. 

Typisk datering visas om lämningen saknar specifik datering. Lämningar som har en kronologisk 
tillhörighet som sträcker sig från och med stenålder till och med järnålder får typisk datering 
förhistorisk tid. 

De tidsåldrar som finns under typisk datering är: 

Förhistorisk tid (1050 e. Kr eller äldre) 

Stenålder (1800 f. Kr. eller äldre) 

Bronsålder (1800-500 f. Kr.) 

Järnålder (500 f. Kr.-1050 e Kr.) 

Medeltid (1050-1520 e. Kr.) 

Nyare tid (1520 e. Kr. eller yngre) 

 

 

http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/L_mningstyp_forklaring.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/agrara_lamningar.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/bebyggelselamningar.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Metallframstallning_och_bergsbruk.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/befastningsanlaggningar.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Datering.htm


6 
 

Län 

Med län menas ett geografiskt avgränsat område för statlig förvaltning. Den nuvarande 
länsindelningen kan spåras till 1634 års regeringsform, då 12 ”höfdingedömmen” eller 
”gouvernement” bildades. I och med krigen mot Danmark under 1600-talet ökade antalet län 
ytterligare. Nästa stora förändring skedde år 1810 då norrlandslänen tillkom. Efter bildandet av 
Skåne respektive Västra Götalands län i slutet av 1990-talet finns i dag 21 län. 

Kommun 

Med kommun menas något förenklat en geografiskt avgränsad enhet för lokalt självstyre. Dagens 
system har sin grund i 1862 års kommunallagar då ca 2500 borgerliga kommuner bildades utifrån 
dåvarande sockenindelning. Genom kommunreformen 1952 förändrades kommunsystemet. 
Förändringen innebar att kommunerna skulle ha en normalbefolkning på 3000 invånare. Därefter har 
antalet kommuner minskat ytterligare till dagens 290. 

Landskap 

Indelningen av Sverige i olika landskap har sina rötter i järnåldern, men ännu under medeltiden 
fungerade många landskap som självständiga politiska enheter med egna lagar, lagmän och 
landsting. Landskapen har numera inte någon administrativ funktion, utan de har ersatts av 
indelningen i län. De spelar dock en viktig roll inom kulturmiljövården då de bildar grund för arkiv och 
olika geografiska registreringar. 

I FMIS Fornsök delas Sverige in i 25 landskap. Observera att landskapsindelningen i Antikvariska-
topografiska arkivet (ATA), vilket är det centrala arkivet för Riksantikvarieämbetet, Statens historiska 
museum och Kungliga Myntkabinettet inte omfattar Norrbotten. Traditionellt var Norrbotten en del 
av Västerbotten men efter delningen av Västerbottens län år 1810 då landskapet Västerbotten 
hamnade i två olika län har kustlandet i Norrbottens län så småningom kommit att betraktas som ett 
eget landskap. 

Socken 

Indelningen av landet i socknar kan spåras bakåt till åtminstone medeltiden. De var länge de minsta 
geografiskt avgränsade enheterna för samhällets kyrkliga funktioner. Sockenindelningen kom sedan 
att användas som grund vid 1862 års kommunallagar då både borgerliga och kyrkliga kommuner 
skapades. Antalet borgerliga kommuner kom sedan att sjunka avsevärt under 1900-talet i samband 
med olika sammanslagningar (från ca 2500 till 290). Även de kyrkliga kommunerna eller 
församlingarna förändrades, men inte i samma omfattning som de borgerliga. Åtminstone på 
landsbygden kom församlingarna i stort att sammanfalla med socknarna. Efter skilsmässan mellan 
stat och kyrka år 2000 har dock förändringstakten ökat. Under lång tid användes socknarna som 
grund för fastighetsindelningen. Vid olika fastighetsförändringar kunde därför sockengränserna 
flyttas. I och med att det kommunbaserade fastighetsregistret togs i drift åren 1976-1995 upphörde 
socknar att ha någon administrativ funktion. Till skillnad från kommunerna och församlingarna är 
deras gränser numera frysta. Sockenindelningen spelar dock fortfarande en viktig roll inom 
kulturmiljövården då den bildar grund för arkiv och olika geografiska registreringar. Det sockenskikt 
som används i FMIS Fornsök utgår från den sockenindelning som rådde när det kommunbaserade 
fastighetsregistret togs i drift åren 1976-1995. 

Landets socknar finns redovisade i Antikvarisk-topografiska arkivets (ATA:s) förteckning över städer 
och socknar. Den publicerades första gången 1979 och den senaste versionen togs fram 1999. I 
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förteckningarna kan du kontrollera i vilket län, landskap och/eller kommun en viss socken ligger. Det 
finns även en not-förteckning med kommentarer om förändringar i sockenindelningen (t.ex. vid 
sammanslagningar). 

Under årens lopp har det skett förändringar i sockenindelningen (t.ex. att en socken har uppgått i en 
annan). Detta innebär att en del lämningar, som ursprungligen låg i en socken och fick sina RAÄ-
nummer i denna sockens löpnummerserie, numera ligger rent geografiskt i andra socknar. Resultatet 
blir att man vid en sökning som t.ex. omfattar Malmö socken i träfflistan får med poster med RAÄ-
nummer i Bunkeflo, Fosie, Husie, Hyllie, Lockarps, Södra Sallerups och Västra Skrävlinge socknar. 

Koordinater (N/E) 

Här anges lämningarnas centrumkoordinat i SWEREF 99 TM. 

Koordinater (x/y) 

Här anges lämningarnas centrumkoordinat i RT90 2,5 gon V. 

Koordinater (lat/long) 

Här anges lämningarnas centrumkoordinat i WGS84 

Visa i Google Earth 

Genom att klicka på länken visas lämningens position på karta i Google Earth. 

Du kan ladda ner Google Earth här. 

Visa i Hitta 

Genom att klicka på länken visas lämningens position på karta i Hitta.se. 

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 

Vid digitaliseringen av den analoga fornminnesinformationen gjordes en övergripande 
kvalitetssäkring. Det gjordes ingen systematisk granskning av varje enskild post i databasen. Det var 
endast vissa uppgifter såsom lämningstyp, antikvarisk bedömning samt läge som kvalitetssäkrades. 
Övrig information kvalitetssäkrades inte, bland annat beskrivningarna. På objekt som inte 
uppdaterats och där informationen kan vara felaktig/icke aktuell markeras detta med texten "OBS. 
Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig". Granskning och 
kvalitetssäkring sker löpande och numren uppdateras efter hand. Detta är ett arbete som kommer 
att ta lång tid. Där texten inte är uppdaterad får man gå till det skannade inventeringsbokuppslaget 
för att se beskrivningen. 

Beskrivning 

Varje registrerad lämning har en tillhörande beskrivning. Här beskrivs lämningen med form, storlek, 
längdorientering och eventuella konstruktionsdetaljer. Måtten anges i meter med undantag av 
älvkvarnar, ristningar, inskriptioner och mindre föremål som anges i cm. Väderstreck anges med 
huvudväderstrecken N, NNÖ, NÖ osv. I äldre beskrivningar använde man ofta grader eller gon 
istället. 

http://maps.google.com/
http://earth.google.com/
http://www.hitta.se/MapPage.aspx?ShowSatellite=false&SearchType=4
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/L_mningstyp_forklaring.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Antikvarisk_bed_mning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/L_ge.htm
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De förkortningar som brukar användas är följande: 

m = meter 

br = bred, breda 

l = lång, långa 

diam = diameter 

st = stor, stora 

dj = djup, djupa 

tj = tjock, tjocka 

h = hög, höga 

I beskrivningen kan det förekomma uppgifter om det gjorts en arkeologisk undersökning av 
lämningen. Om lämningen är undersökt finns ett tillägg med en kort sammanfattning av de lämningar 
och fynd som påträffades samt eventuella dateringar. 

Tyvärr har inte alla lämningar i FMIS databas inskrivna texter och många av dem som finns är inte 
uppdaterade eller kvalitetssäkrade. Om det saknas texter för den lämning du är intresserad av har du 
tillgång till dessa genom länken scannat dokument under Referenser. 

Orientering 

Uppgifter om orientering är framför allt till för att man ska kunna återfinna lämningar som kan vara 
svåra att hitta. Orienteringsuppgifter består av riktning och avstånd mellan lämningen och 
beständiga riktmärken väl synliga i terrängen. 

Terräng 

Här beskrivs lämningens geografiska och topografiska belägenhet samt markslag på platsen. 
Terrängbeskrivningen görs från lämningens läge och utåt. Därefter anges markanvändning. Exempel: 
Krön av liten sandbacke omedelbart Ö om sjöstrand. Kalfjäll. 

Vegetation 

Här beskrivs den vegetation, t ex träd och buskar som växer på lämningen. Informationen är viktig för 
att kunna återfinna lämningen, bedöma dess ålder och bedöma eventuella skador som orsakats av 
vegetationen. 

Antikvarisk kommentar 

Här finner du eventuella kommentarer kring den antikvariska bedömningen. Om den antikvariska 
bedömningen avviker från gängse praxis ska skälet till detta finnas här. I detta fält kan det även 
förekomma kommentarer kring själva digitaliseringen och handläggningen av ärenden. Dessutom kan 
det finnas information om att ansvarig granskare inte besökt platsen för lämningen utan endast gjort 
en byråmässig granskning av den aktuella informationen. 

http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Referenser.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Antikvarisk_bed_mning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Antikvarisk_bed_mning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Informationskvalitet.htm


9 
 

Tradition 

Här återges muntliga eller skriftliga traditioner som är knutna till lämningen. 

Skadestatus 

Här finns uppgifter om lämningens skadestatus. 

Ev. i beskrivningen är en egenskap som tilldelades vid konverteringen. Uppgifter om skador på 
lämningen kan finnas i beskrivningen och skrivs successivt in under arbetet med kvalitetshöjningen. 

Förstörd innebär att lämningens upplevelse- och arkeologiska värde är helt borta och inget skydd 
enligt KML kvarstår. Detta kräver att lämningen har varit dokumenterad och registrerad tidigare. Om 
så inte är fallet, och den är förstörd, används värdet Uppgift saknas och under Antikvarisk bedömning 
har den bedömningen Uppgift om. 

Restaurerad är när en lämning har återställts till sitt ursprungliga utseende efter undersökning eller 
skada. 

Skadad innebär att en lämning har skadats i modern tid av människor med eller utan uppsåt. Värdet 
används även om lämningen är skadad av naturliga orsaker, t ex erosion vid älv- eller sjöstrand, 
vindfällen, grävlingsgryt etc. Notera att av hävd bedöms t ex en boplats i åker inte som skadad, 
däremot kan en boplats i markberedd skogsmark bedömas som skadad. 

Undersökt och borttagen betyder att lämningen blivit arkeologiskt undersökt och helt borttagen. 
Inget skydd enligt KML kvarstår. 

Uppgift saknas innebär att lämningens skadestatus inte är dokumenterad av arkeologisk personal. 
Detta gäller exempelvis lämningar som registrerats med antikvarisk bedömning Uppgift om. 

Välbevarad betyder att lämningen varken är restaurerad, skadad, övertäckt eller förstörd. Observera 
att en arkeologisk undersökning inte betraktas som en skada på lämningen. En delundersökt lämning 
utan andra skador har värdet Välbevarad. 

Övertäckt betyder att lämningen har en beständig övertäckning och är omöjlig att bedöma. 

Undersökningsstatus 

Beskriver i vilken omfattning lämningen har undersökts. 

Delundersökt innebär att en del av fornlämningen är undersökt. Återstående del skyddas av 
Kulturmiljölagen (KML) om det rör en fornlämning. Oftast handlar det om lämningar som blivit 
föremål för en förundersökning eller slutundersökning. Det kan även förekomma att en utredning 
kräver ett ingrepp i lämningen som gör att den betraktas som delundersökt. 

Ej undersökt innebär att lämningen ej är arkeologiskt undersökt. 

Ev. i beskrivningen är en egenskap som tilldelades vid konverteringen av det äldre materialet. 
Undersökningsstatus kan återfinnas i beskrivningen och skrivs successivt in vid arbetet med 
kvalitetshöjningen. 

http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Informationskvalitet.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Beskrivning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Antikvarisk_bed_mning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Antikvarisk_bed_mning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Arkeologisk_unders_kning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Arkeologisk_unders_kning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Arkeologisk_unders_kning.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Informationskvalitet.htm
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Undersökt och borttagen innebär att lämningen är arkeologiskt undersökt och borttagen och då 
kvarstår inget skydd enligt KML. 

Uppgift saknas förekommer på de lämningar där arkeologiska undersökningar har utförts i äldre tid 
och där kvaliteten på undersökningen och/eller dokumentationen är bristfällig. 

Läge 

Under den här rubriken får du information om lämningens läge. Denna information finns endast för 
objekt som tillkommit eller reviderats efter konverteringen. 

Ej återfunnen innebär att lämningen är känd sedan tidigare, men inte har återfunnits vid nytt besök 
på platsen. 

Fyndplats innebär att RAÄ-numret representerar platsen där ett lösfynd påträffats. 

Nuvarande läge är den plats där lämningen finns nu efter att ha blivit flyttad från sin ursprungliga 
plats. Exempel: en runsten som har flyttats och numera står på en kyrkogård. 

Oförändrat läge är den vanligaste uppgiften om läge och innebär att lämningen inte har flyttats. Även 
i de fall det skett en totalundersökning betraktas läget som oförändrat. 

Uppgift om innebär att lämningen är känd endast från karta, skriftlig eller muntlig källa. 

Ursprungligt läge nu flyttad används när det är känt att lämningen, t ex en runsten, har flyttats till en 
annan plats. 

Höjd över havet 

Här återfinns lämningens höjd över havet, i de fall uppgiften tagits med vid inventeringstillfället. 
Utgångspunkten är från närmaste lägre respektive högre belägna höjdkurva. Vanligen anges 
närmaste 5- eller 10-meters nivå beroende på underlagskarta. 

Rekommenderat namn 

Med rekommenderat namn menas det namn som finns tryckt, eller föreslås ska tryckas, på en av 
Lantmäteriets allmänna kartor. Källan till namnet kan vara äldre kartor, skriftliga källor eller 
ortsbefolkningen. Om det finns andra namn som inte ska tryckas på någon karta finner du dem under 
Namnlista eller i Beskrivningen.   

Det är Ortsnamnsarkivet i Uppsala (OAU) som granskar namnet språkligt. Därefter måste 
Lantmäteriet (LM) godkänna det föreslagna namnet innan det kan publiceras på officiell karta. 

Rekommenderat namn finns inte angivet om namnet inte har kvalitetssäkrats. 

Namnavisering kartserie 

Om lämningen har ett namn anges här på vilken av Lantmäteriets kartserier namnet skall tryckas. 

 

http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Informationskvalitet.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Namnlista.htm
http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Beskrivning.htm
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Namnlista 

Här anges alla alternativa namn som används eller har använts för en lämning. Exempelvis kan det 
vara andra stavningar för äldre by- och gårdstomter. 

Ofta är det så att det namn som finns under Namnlista också är det rekommenderade namnet. Det 
beror på att uppgiften om det rekommenderade namnet inte har kvalitetssäkrats. Först när detta är 
gjort flyttas namnet till rubriken Rekommenderat namn. 

Upplysningstext 

Här anges om en informationstext om lämningen ska skrivas ut på Lantmäteriets kartor. Exempel på 
upplysningstexter som förekommer är gruvhål, gravfält och kalkugn. 

Upplysningstext kartserie 

Om lämningen har en upplysningstext anges här på vilken av Lantmäteriets kartserier texten skall 
tryckas. 

Kartblad 

Tidigare angavs på vilket kartblad lämningen var belägen. Sverige var indelat i kartblad i skala 1:10 
000 eller 1:20 000. Varje kartblad hade en alfanumerisk beteckning, t.ex. 4F 8d NV eller 20D 4–5 e–f 
SV. Detta fält uppdateras inte längre. 

Trakt 

Ett begrepp inom den geografiska indelningen av Sverige i fastigheter. Syns endast i inloggat läge i 
Fornsök.  

Uppgiftslämnare 

Namn och eventuella kontaktuppgifter på person som delgivit upplysningar om den aktuella 
lämningen. Visas endast i inloggat läge i Fornsök. 

Skadebeskrivning 

Här beskrivs eventuella skador på lämningen som kan vara orsakade av människor, med eller utan 
uppsåt, eller av naturen, t.ex. erosion vid älv- eller sjöstrand, vindfällen, grävlingsgryt. Notera dock 
att av hävd bedöms t.ex. en boplats i åker inte som skadad, medan däremot en boplats i markberedd 
skogsmark kan bedömas som skadad. Om en lämning blivit delundersökt betraktas inte detta som en 
skada. 

Rekommenderat namn godkänt av LMV 

Angivet namn under Rekommenderat namn är utrett och godkänt av Lantmäteriet för avisering på 

tryckt karta. 

Felregistrerad 

Ett egenskapsvärde som berör avisering till Lantmäteriet.  

http://www.fmis.raa.se/help/WebHelp/Rekommenderat_namn.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fastighet
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Kartavisering 

Här anges om och på vilka kartor lämningarna ska markeras hos Lantmäteriet. Syns endast i inloggat 
läge. 

 

 

 

 

 


