
Från: Riksantikvarieämbetet noreply 
Skickat den: 30 januari 2020 
Ämne: Till dig som arbetar i Fornreg 
 
 
Hej! 
 
Här kommer information till dig som använder Fornreg/Fornsök. Den här e-posten skickas till alla 
kontaktpersoner och till alla lämningsregistrerare. Vi skickar med jämna mellanrum ut information 
om bl.a. uppdateringar och förändringar. Du hittar alla tidigare utskick här  
 
Information om förändringar i lämningsinformation i samband med införandet av KMR 
I samband med utvecklingen av Kulturmiljöregistret (KMR) och migreringen av information från det 
gamla Fornminnesinformationssystemet (FMIS) genomfördes förändringar av informationens 
struktur och en del kvalitetshöjande rättningar. En konsekvens av ny struktur och nytt regelverk var 
att en del objekt/lämningar inte migrerades från FMIS till KMR. Här beskrivs förändringarna, där finns 
även listor på objekt som inte migrerats (t.ex. på grund av att de hade lämningstypen Överförd eller 
Utgår, att de var förlisningsuppgifter utan geometri samt att de ligger utanför rikets gräns). 
 
I FMIS fanns en lämningstyp som hette Sammanförd. Den användes för flera närliggande lämningar 
som i det analoga fornminnesregistret hade registrerats med en gemensam geometri trots att detta 
inte stämde med praxis, till exempel en härd, en strandskoning och en torplämning som registrerats 
som ett område. Vid migreringen till KMR har de objekt som ingått i den sammanförda lämningen 
delats upp och blivit nya, egna objekt i KMR. På samma ställe som listorna ovan finns en lista på de 
ursprungliga objekten (Sammanförd) tillsammans med de nya lämningsnummer som skapats. 
 
Fornreg basutbildning våren 2020  
Årets första basutbildning i Fornreg sker 24-25 mars i Stockholm. 
 
Sista anmälningsdag är 24 februari. 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.  
  
Tips om registrering 
Vi har gjort en del kvalitetskontroller av det som registrerats sedan det nya systemet driftsattes. Med 
utgångspunkt i det vi sett vid kontrollerna vill vi påminna om: 
 

 när du uppdaterar informationen på en lämning som varit registrerad sedan tidigare och gör 
en ny beskrivning  - kom ihåg att ta bort den gamla beskrivningen!  
I beskrivningsfältet ska endast den nu aktuella beskrivningen stå. Den tidigare beskrivningen 
hittar man under balken Versioner. 

 i beskrivningen ska det inte finnas text om den åtgärd/händelse som genererat 
informationen, dvs du ska inte skriva t.ex. "Tillägg: vid förundersökning i maj 2018 
påträffades ytterligare....." 
information om åtgärden/händelsen finns på uppdraget och i rapporten. 

 kom ihåg att ta bort den gamla geometrin om du lägger till en ny 

 se till att du inte lägger till geometrin flera gånger så det blir dubbletter och tripletter som 
ligger på varandra 

 kom ihåg att ändra status till "Väntar för godkännande" när du är färdig med registreringen, 
så att länsstyrelsen kan granska och publicera. 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/)
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/forandringar-av-lamningsinformationen/
mailto:fornsok@raa.se


 
Vi vill också påminna om att det finns en e-utbildning för Fornreg. Du hittar den under rubriken E-
utbildning här 
 
Du kan gå igenom hela utbildningen eller välja att titta på de moment du känner dig osäker på. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 
 
 

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

 
 

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/

