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Hej! 

Här kommer ett informationsbrev till dig som använder Kulturmiljöregistret och Fornreg. Vi skickar 
med jämna mellanrum ut information om uppdateringar och förändringar per mail. Det är viktigt att 
du läser igenom detta då det kan innehålla förändringar även av praxis och rutiner. 
 
Nu kan du testa nya Fornsök  
Nu finns det en ny version av Fornsök tillgänglig parallellt med gamla Fornsök. Båda söktjänsterna 
ligger uppe samtidigt för att tillgängliggöra uppdaterad information och för att testa nya Fornsöks 
prestanda. Du hittar länken till nya Fornsök i den gula bannern som ligger längst upp på Fornsök.  
 
Vidareutveckling av nya Fornsök pågår kontinuerligt och nya funktioner och verktyg kommer att 
tillkomma efterhand. Du kan läsa mer om nya Fornsök här. 
 
Reviderade föreskrifter 
Vissa paragrafer i nu gällande Riksantikvarieämbetets föreskrifter för uppdragsarkeologi har ändrats 
med anledning av att rapporteringen av lämningsinformation sker i fält av undersökaren och att 
rapportering ska ske direkt i kulturmiljöregistret. Ändringarna hittar du här. 

Felaktig migrerad information  
Vid migreringen av händelser och maritim specialdokumentation från FMIS till KMR har det tyvärr 
smugit sig in ett fel i scriptet, vilket medfört att felaktig information har förts över. Vi kommer därför 
att ta bort alla länkar under balken Dokument och bilder som heter Händelselogg före 2018 och 
Maritim specialdokumentation, för att sedan göra om migreringen av dessa. Under tiden hänvisar vi 
till gamla Fornsök där du kan se den korrekta informationen.  

Migreringen av inventeringsboksuppslagen och bilder fortsätter dock enligt plan. 
 
Import av historiska uppdrag och rapporter 
Arbetet med att importera insamlade avslutade uppdrag till Fornreg pågår kontinuerligt. Just nu 
fokuserar vi på att migrera över rapporter från Samla till Forndok och samtidigt skapa uppdrag till 
dessa i Fornreg. I februari har följande utförares rapporter i Samla kopierats över till Forndok: 
Almunga AB, Arkeologistik AB, Arkeologi & Kulturlandskap, Arkeologhuset, Balder Arkeologi och 
Kulturhistoria, Breja Arkeologi, CMB Uppdragsarkeologi, Arkeologicentrum, Göteborgs universitet, 
KNATON AB, Kula HB, Landskapsarkeologerna, Picea kulturlandskap, Skånearkeologi, Stigfinnaren 
arkeologi, Wikell arkeologi, Västerviks museum, Österlenarkeologi och Kraka Kulturmiljö.  
 
Här hittar du svar på frågor om de importerade uppdragen i Fornreg. 
 
 
 
 

mailto:fornsok@raa.se
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
https://www.raa.se/?page_id=87325&preview=true
http://www.kulturradet.se/Documents/Om%20Kulturr%c3%a5det/F%c3%b6rfattningssamling/krfs_2017_1_web.pdf
http://www.kulturradet.se/Documents/Om%20Kulturr%c3%a5det/F%c3%b6rfattningssamling/krfs_2018_6.pdf
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/hjalp/importerade-uppdrag/


Handledningar och e-utbildning 
Nu finns version 1.0 av Handledningen för registrering av lämningsinformation i Fornreg på Fornregs 
hemsida. Handledningen finns såväl i pdf-format som i webbformat. Är du osäker på hur du ska 
registrera i Fornreg så titta i handledningen. 

Du kan också titta på vår e-utbildning som heter Fornreg. I den ser du hur du registrerar 
lämningsinformationen. Du loggar in med den inloggning du har skapat för e-utbildningarna.  
E-utbildningarna hittar du här. 
 
Vänlig hälsning, 
Fornsöks support 
genom Karolina Ross 
 
 

 
  
KMR/Fornreg/Fornsök 
Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 
Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 
Läs mer på Fornsöks hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/ 

 

https://www.raa.se/app/uploads/2019/02/Handledning-Fornreg_Version-1.0-1.pdf
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/handledningar-och-manualer-for-fornreg/handledning-for-registrering-av-lamningsinformation-i-fornreg-version-1-0/
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utbildningar-i-fornreg/
mailto:fornsok@raa.se
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
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