Från: Riksantikvarieämbetet noreply
Skickat: den 29 augusti 2019 16:23
Ämne: Till dig som registrerar i Fornreg

Hej
Här kommer ett informationsbrev till dig som använder Fornreg. Vi skickar med jämna
mellanrum ut information om uppdateringar och förändringar. Det är viktigt att du läser
igenom detta då det kan innehålla förändringar även av praxis och rutiner. Du hittar alla
tidigare utskick här.

Nya funktioner i Fornreg och Fornsök
Vi har driftsatt ett antal nya funktioner. Du har kanske redan sett dem i Fornreg eller
Fornsök? Dessa är:







utskriftsversion och utskriftsfunktion
se äldre versioner av lämningens registreringar för att jämföra med den nuvarande
positionera karta via koordinater
sök genom handritad polygon i kartan
sök på lämningens undersökningsstatus, skadestatus och registreringsstatus
ändringar i användargränssnittet

I det bifogade dokumentet presenterar vi de nya funktionerna lite närmare.

Har du drönarbilder i rapporten? Då måste du ha spridningstillstånd.
Det krävs spridningstillstånd för vissa fotografier. Det innebär att innan du laddar upp en
rapport (eller annan publikation) i Forndok måste du ha kontrollerat om det i rapporten finns
någon bild som kräver spridningstillstånd och i relevanta fall ha skaffat ett sådant
spridningstillstånd.
Till exempel krävs det tillstånd för spridning av geografisk information som inhämtats från
luftfartyg genom fotografering eller liknande registreringar. Regleringen omfattar även
fotografier tagna från obemannade luftfartyg, s.k. drönare.
Vi håller på att vidareutveckla Fornreg-formuläret för att ladda upp dokument i Forndok. Där
kommer du att kunna ange att det finns spridningstillstånd för fotografierna i publikationen du
laddar upp. Utvecklingen ska vara klar under hösten.
Läs mer om vad som gäller för fotografier tagna från luftfartyg här.

Övriga uppdrag och rapporter
I somras lanserade vi Övriga uppdrag som används för uppdrag som inte har ett KML-beslut.
Vi vill göra dig uppmärksam på att du inte kan ladda upp rapporter via ett Övrigt uppdrag än.
Det är en funktion som vi håller på att utveckla. När vi får funktionen på plats kommer du att
kunna ladda upp rapporter även om uppdraget är avslutat.

På Övriga uppdrag finns däremot ett fält som heter Sammanfattning av uppdragets resultat.
Fältet är inte obligatoriskt, men det ger värdefull information till användarna av
uppdragsregistret. Fyll gärna i det!

Var noga med att inte dubbelregistrera geometrier
Vi har noterat att det allt för ofta ligger flera lämningsgeometrier på varandra. Därför vill vi
påminna er om att ni måste ta bort den gamla geometrin om ni ska ersätta den med en ny.
Den tidigare utbredningen och positionen för lämningen ser användaren genom att titta på de
föregående versionerna av lämningen under balken Versioner (se bifogat dokument över de
nya funktionerna).
Var också noga med att kontrollera att du inte råkat ladda upp samma geometri flera gånger.
Om du för muspekaren på geometrins mittpunkt ser du om den består av en eller flera
geometrier. Varje geometri har ett eget geometrinummer.

Kommer du att slutat arbeta på länsstyrelsen?
Innan du har avslutat din anställning på länsstyrelsen måste du komma ihåg att kontakta oss
angående din behörighet i Fornreg. Arbetar du inte längre på länsstyrelsen avaktiverar vi din
behörighet.
Som nyanställd på länsstyrelsen måste du också kontakta oss så att vi kan ge dig behörighet
i Fornreg. Om du arbetar på ett arkeologiföretag så är det företagets ansvar att ge dig
behörighet, och ta bort din behörighet när du slutar.

Kvalitetshöjning i Kulturmiljöregistret
Arbetet med att kvalitetshöja den antikvariska bedömningen så att den överensstämmer
bättre med Kulturmiljölagen och praxis enligt lämningstypslistan påbörjades sommaren 2018
i samband med migreringen av informationen från FMIS till Kulturmiljöregistret. En del arbete
kvarstår att göra, men då vi måste prioritera andra utvecklingsinsatser, samt arbete med
bland annat utbildning i och support av Fornreg, är vi tvungna att skjuta fram arbetet med
kvalitetshöjningarna.

Vänliga hälsningar
Fornsöks support, genom Karolina Ross

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/
GDPR: Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter
Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista.

