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Informationsbrev till dig som är arkeologisk undersökare 

om införandet av DAP - Digital Arkeologisk Process 

Inom DAP-programmet utvecklar vi det digitala Kulturmiljöregistret där det 

kommer att ingå register över lämningar, uppgifter om var arkeologiska uppdrag 

skett samt digitalt arkiv över deras resultat (rapporter, fältdata, fynd m.m.). Det 

ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för alla aktörer i den arkeologiska 

processen vid planering och kunskapsinsamling, samt förvaltning av rapporter, 

dokumentation och fynd. Kulturmiljöregistret kommer bland annat att innehålla 

registreringsverktyget Fornreg, och en tjänst där man söker arkeologiskt 

dokumentationsmaterial – Forndok. 

 
Foto: Rikard Sohlenius. CC BY 

I maj genomförde vi en liten turné tillsammans med länsstyrelsen och besökte fem 

städer för att informera övergripande om den kommande processen och de 

registreringsverktyg som kommer användas. Vi var mycket glada över den breda 

uppslutningen av deltagare och hoppas att mötet var givande för alla.  

Turnén riktade sig i första hand till de som kommer börja arbeta med verktyget 

Fornreg under hösten, vilket är handläggare vid länsstyrelsen samt 

uppdragsarkeologer. Efterhand ska Fornreg utökas att även kunna hantera andra 

typer av uppdrag och registreringsbehov, så det kommer arrangeras möten och 

utbildningstillfällen för andra målgrupper också: samlingsansvariga vid museer, 

arkeologiska forskare och studenter, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som 

arbetar mycket med fornminnesinformation för att ta några exempel.  

Dessutom är det ännu fler som påverkas genom att de är användare av dagens 

digitala fornminnesinformation och arkiv, och därmed behöver få kunskap om de 

förändringar som kommer att ske. Vi kommer bland annat använda 

Riksantikvarieämbetets Nyhetsbrev, samt det nya Nyhetsbrevet för museer för att 

sprida en del information löpande som berör bredare grupper. Prenumerera gärna. 

https://www.raa.se/aktuellt/nyhetsbrev/
https://www.raa.se/museer/nyhetsbrev-till-museer/
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Utbildningar 

Under hösten arrangeras ett antal utbildningstillfällen för arkeologiska utförare och 

handläggare vid länsstyrelsen. Inbjudan till anmälan för kurserna har skickats ut till 

kontaktpersoner vid uppdragsarkeologiska företag och organisationer. Kontaktlistan 

har sammanställts utifrån de som inlämnat en intresseanmälning till länsstyrelsen 

under 2018. Om din organisation inte har fått en sådan inbjudan så hör av er till 

dap@raa.se.  

Ändringar och rättningar i FMIS 

Inför att hela FMIS ska migreras över till det nya Kulturmiljöregistret så har det pågått 

ett långsiktigt arbete kring potentiella rättningar av äldre registreringar. Framförallt 

gäller det den så kallade ”antikvariska bedömningen”, alltså huruvida en lämning 

bedöms vara fornlämning eller något annat (t.ex. övrig kulturhistorisk lämning). 

Förutom att det kan finnas fel på grund av den mänskliga faktorn så har också lagen 

och Riksantikvarieämbetets rekommendationer ändrats från det att inventeringarna 

inleddes på 1930-talet.  

Därför genomförs efterhand en maskinell korrigering av ungefär 112 000 registrerade 

bedömningar. Till exempel ändras alla förhistoriska boplatser som registrerats före 

1974, och som inte blivit undersökta eller förstörda, till fornlämning eftersom det 

motsvarar dagens lagskydd. Samma sak med en del andra lämningstyper som fått 

förstärkt skydd i lagen. Det pågår även ett omfattande manuellt rättningsarbete för de 

där felen inte kan avgöras automatiskt. I det sammanhanget har cirka 25 000 objekt 

särskilt identifierats för rättning. Under våren genomförs ungefär 9500 maskinella och 

knappt 2000 manuella korrigeringar i FMIS för att höja kvaliteten.  

Läs mer om arbetet med rättningarna och kvalitetssäkringen på K-bloggen och på 

Riksantikvarieämbetets webb: raa.se. 

VIKTIGT! Vi uppmanar alla att sända in lämningsanmälningar så fort som möjligt, 

även om uppdraget inte är helt avslutat. Vi vill ha in anmälningarna så snart det 

går, så att FMIS är så aktuell som möjligt vid migreringen. Vi skickar därför en varm 

förhoppning att ni tar tillfället i akt att prioritera detta – vi utlovar mycket snabb 

handläggning. Ju mer aktuellt FMIS är vid migreringen, desto mindre problem blir det 

när ni övergår till att registrera lämningar via Fornreg. 

Migrering av FMIS kommer ske länsvis under hösten och i samband med det blir det 

registreringsstopp för respektive län, här finns information om tidsplanen. För dig 

som idag registrerar direkt i FMIS eller skickar FMIS-blanketter och rapporter för 

registrering, så innebär registreringsstoppet att du inte längre kan göra detta, utan 

behöver invänta registreringsstart i Fornreg vilket kan dröja några veckor. Till en 

början kommer det endast gå att registrera lämningsinformation som skapas inom 

uppdragsarkeologin via Fornreg, men under hösten läggs möjligheten till att registrera 

uppgifter som skapas i andra sammanhang. Mer information kommer i höst. 

Mer information 

Läs om DAP-programmet och tidsplanen för införandet.  

Kontakt 

Mejla fornsok@raa.se för frågor om införandet 

Glad Sommar 

https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologisk-process/utbildningar-i-nya-processen-for-fornminnesinformation/
mailto:dap@raa.se
http://www.k-blogg.se/2018/05/22/nu-rattar-vi-fmis/
https://www.raa.se/2018/06/tusentals-rattningar-hojer-kvaliteten-pa-informationen-om-fornminnen/
https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologisk-process/inforandet-av-den-nya-processen-for-fornminnesinformation/
https://www.raa.se/dap
https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologisk-process/inforandet-av-den-nya-processen-for-fornminnesinformation/
mailto:fornsok@raa.se

