
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  
Skickat: den 17 december 2019  
Ämne: Till dig som registrerar i Fornreg 

 

 

Hej! 

Här kommer information till dig som använder Fornreg. Den här e-posten skickas till alla 
kontaktpersoner och till alla lämningsregistrerare. Vi skickar med jämna mellanrum ut 
information om uppdateringar och förändringar. Du hittar alla tidigare utskick här. 

 

Inventeringsboksuppslag 

Vid driftsättningen av Fornreg/nya Fornsök saknades länk till inventeringsboksuppslag för 
vissa lämningar. 

I FMIS fanns en del sk. Sammanförda lämningar. Lämningstypen Sammanförd lämning 
användes för sådana objekt där man vid inventering hade frångått praxis och angivit flera 
olika sakord/lämningstyper för en lämning. Exempel: Man hade registrerat 1 härd, 1 
strandskoning och 1 torplämning som ett område och de olika lämningarna hade inte fått 
egna undernummer och geometrier. Inför driftsättning av Fornreg och Fornsök skapades 
maskinellt separata objekt/lämningar av de sammansatta, men det gjordes inga kopplingar 
till de inventeringsboksuppslag som hörde till dem. Det är nu åtgärdat och innebär att flera 
separata lämningar kan ha koppling till samma inventeringsboksuppslag. 

Vi kommer även att tillgängliggöra inventeringsboksuppslagen för sk. överförda lämningar 
inom kort, förhoppningsvis i januari. 

 

Skog och historia-nummer/-identiteter och andra KMR-externa identiteter 

Vi har under utbildningarna varit otydliga och gett olika besked om var man ska skriva 
in Skog och historia-nummer/-identiteter. Vi har sagt både Skriftlig referens och Antikvarisk 
kommentar. Efter diskussion har vi kommit fram till att det mest lämpliga är: Skriftlig 
Referens. Ni behöver inte ändra detta i de registreringar ni redan gjort. Även andra KMR-
externa identiteter på lämningar ska anges som Skriftlig referens i de fall det är relevant, t.ex. 
om det i framtiden kan finnas behov av att spåra varifrån den ursprungliga informationen om 
lämningen kom. 

 

Ytterligare sökfunktionalitet 

Vi har fått många förslag om att utöka sökfunktionaliteten i Fornreg och Fornsök med 
möjligheten att göra fritextsökningar. Funktionaliteten fanns med i bruttolistan på önskad 
funktionalitet men vi blev tvungna att prioritera bort detta under utvecklingsarbetet. Nu är 
utvecklingen av ett fritextsök påbörjad men vi kan inte säga exakt när funktionen kan 
driftsättas. 

 

Om utbildningar 2020  

Under 2020 planerar vi att hålla 2-3 basutbildningar i Fornreg, beroende på behov. Vi har 
bestämt datum för två tillfällen, om det finns behov genomför vi ytterligare utbildning, 
preliminärt i mitten på maj. 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/


 24-25 mars (sista anmälningsdag 24 februari) 
 20-21 oktober (sista anmälningsdag 21 september) 

Anmälningar skickas till fornsok@raa.se  med namn på deltagare samt e-postadress. 

Varje utbildningstillfälle har ett tak på max 30 deltagare och ett minsta antal på 5 personer. 
Utbildningarna genomförs i Stockholm. 

Information om utbildningarna finns även här. 

 

Praxisseminarium 

Fornreg-utbildningarna fokuserar på verktygen (främst Fornreg) och tar endast i begränsad 
omfattning upp praxis för registrering. Men det finns behov också av utbildning i och 
diskussion om praxis för registrering i Fornreg/KMR (bl.a. hur beskrivningar ska struktureras, 
hur man kan resonera kring antikvarisk bedömning för olika typer av lämningar). Vi planerar 
för återkommande seminarier kring praxis. Det första i mars 2020. Detta första seminarium 
kommer även ta upp hur den nya processen för fornminnesinformation fungerar, men också 
ta upp frågor som vi återkommande fått in till supporten. Mer information om seminariet och 
hur man anmäler sig kommer. 

 

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning 

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning (antal fornlämningar som fanns registrerade i 
respektive län samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året) finns här.  

 

Filformatet shape 

Filformatet shape har varit bland det mest använda under många år. Flera institutioner 
planerar nu för att ersätta shape med andra format. Lantmäteriet kommer t.ex. att ersätta 
GSD-Fastighetskartan med nya produkter i formatet GeoPackage (ett mer modernt filformat 
med färre begränsningar än shape) i början av 2021. Riksantikvarieämbetet kommer också 
att se över vilka format vi tillhandahåller, men säkert redan nu är att vi kommer att sluta 
tillhandahålla data i shapeformat. Vi kommer att informera i god tid innan denna förändring. 

 

Supporten under jul och nyår 

Supporten är helt stängd 23 dec - 1 jan. 

20 dec samt 2-3 jan nås supporten på fornsok@raa.se  men supporttelefonen är stängd. 

  

Med vänliga hälsningar och God Jul 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 
 
 
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. 

mailto:fornsok@raa.se
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utbildningar-i-fornreg/
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/statistik-2019/
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/statistik-2019/
mailto:fornsok@raa.se
mailto:fornsok@raa.se
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/
mailto:fornsok@raa.se

