


Kvalitetsuppföljning

• Kontroll av de 3 200 första 
lämningsregistreringarna

• Både LST-uppdrag och utanför uppdrag. 

• Fokus på 7 områden

• Lämningstyp

• Beskrivning 

• Registreringsstatus 

• Placering 

• Motivering till annan antikvarisk 
bedömning 

• Antikvarisk kommentar 

• Geometri

Fotograf: Hilding Mickelsson CC BY-NC 3.0



Kvalitetsuppföljning

Övergripande resultat 
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Exempel på mindre fel

• Beskrivningen följer inte praxis men 

man kan förstå lämningen

• Ändrat antikvarisk bedömning utan 

kommentar och/eller referens

• Uppenbart slarvig inmätning

Exempel på allvarliga fel

• Beskrivningen är gjord på ett sådant 

sätt att man inte förstår lämningen

• Registrering av fornlämning som 

uppenbart ska vara ”Uppgift om 

lämning”

• Uppenbart felaktiga geometrier



Lämningstyp
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Övergripande resultat 

Kvalitetsuppföljning
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Annat fel Den äldre beskrivningen finns kvar eller är
inte redigerad

Innehålller tillägg om undersökning

Beskrivningar

Kvalitetsuppföljning



Geometrier
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Annat fel Flera geometrier på varandra Äldre geometri har ej tagits bort

Kvalitetsuppföljning



Beskrivningar

• Beskrivas på ett enhetligt sätt, hur finns angivet i Lämningstypslistan och 

Exempelsamlingen.

• Extra hjälp vid registrering under ”Principer och exempel på beskrivning”





Generella regler

• Det är bara beskrivningen av lämningen som ska stå i beskrivningsfältet.

• Beskrivningen börjar med ett beskrivningsord av lämningen. 

• Efter beskrivningsordet anges lämningens form, storlek, längdorientering, 

eventuella konstruktionsdetaljer samt eventuella fynd. 

• Vid angivande av väderstreck anges alltid huvudväderstrecken, N, NV, 

NNV osv. 



Beskrivning och praxis

Inom ett 55 x 20 meter stort område finns 1. Tre stensträngar: en längre 

och två kortare: a) 18 meter lång, (N-S) b) 8 meter lång (V-Ö) och c) 6 

meter lång. 

Stensträngarna är 0,7 meter breda och 0,3 meter höga. Dels äldre 

nersjunken karaktär, dels belamrad med sentida röjningssten.

2. Tre röjningsrösen: a) 3,5 meter i diameter och 0,3 meter högt. Måttligt 

övermossad fyllning av 0,25-0,4 meter stora stenar. b) 4 meter i diameter 

och 0,3 meter högt Glest övermossad fyllning av 0,3-0,5 meter stora 

stenar. c) Röjningsröse, 4 x 2 meter (N-S), 0,15 meter högt av 0,1-0,25 

meter stora stenar. Mellan röjningsrösena är en ca 50 x 20 meter stor röjd 

yta.



Inom ett 55 x 20 meter stort område finns 1. Tre stensträngar: en längre och två 

kortare: a) 18 meter lång, (N-S) b) 8 meter lång (V-Ö) och c) 6 meter lång. 

Stensträngarna är 0,7 meter breda och 0,3 meter höga. Dels äldre nersjunken 

karaktär, dels belamrad med sentida röjningssten.

2. Tre röjningsrösen: a) 3,5 meter i diameter och 0,3 meter högt. Måttligt övermossad 

fyllning av 0,25-0,4 meter stora stenar. b) 4 meter i diameter och 0,3 meter högt Glest 

övermossad fyllning av 0,3-0,5 meter stora stenar. c) Röjningsröse, 4 x 2 meter (N-

S), 0,15 meter högt av 0,1-0,25 meter stora stenar. Mellan röjningsrösena är en ca 

50 x 20 meter stor röjd yta.

Område med fossil åker, ca 55 x 20 meter (NNV-SSÖ). 

Inom området finns tre stensträngar, tre röjningsrösen samt 

en röjd yta. Stensträngarna är 6-18 meter långa (N-S, Ö-V), 

0,7 meter breda och 0,3 meter höga. Röjningsrösena är 

3,5-4 meter i diameter och 0,15- 0,3 meter höga med 

fyllning av 0,1-0,5 meter stora stenar. Mellan röjningsrösena 

är en ca 50 x 20 meter (NV-SÖ) stor röjd yta.



Lägenhetsbebyggelse

Typ: backstuga

Beskrivning av lämning

Skyltad plats för X/X. Bostad för gamla smeder och änkor från X-holm. 

Rivet på 1900-talets början. Skyltad av X Hembygdsförening.

I anslutning till skylten är stenröse upplagt mot berg, rektangulärt, 5x3,5 m (N-S) 

och 0,5-1,6 m h, av 0,1-0,5 m st stenar och lite tegel. Troligen rester efter 

husgrunden.



Lägenhetsbebyggelse

Typ: backstuga

Beskrivning av lämning

Skyltad plats för X/X. Bostad för gamla smeder och änkor från X-holm. 

Rivet på 1900-talets början. Skyltad av X Hembygdsförening.

I anslutning till skylten är stenröse upplagt mot berg, rektangulärt, 5x3,5 m (N-S) 

och 0,5-1,6 m h,av 0,1-0,5 m st stenar och lite tegel. Troligen rester efter 

husgrunden.

Lägenhetsbebyggelse

Typ: Backstuga

Beskrivning av lämning:

Husgrund efter backstuga, trolig rest av, rektangulär, 5x3,5 m (N-S) 

och 0,5-1,6 m h, av 0,1-0,5 m st stenar och lite tegel. Syns i form av 

ett stenröse och är upplagt mot berg. I anslutning till husgrunden 

står en skylt uppsatt av X hembygdsförening.

Tradition:

Enligt uppgift från skylt är detta platsen för X/X. Var bostad för gamla 

smeder och änkor från X-holm. Rivet på 1900-talets början.

Namn på lämning:

X/X



Lägenhetsbebyggelse

Typ: backstuga

Beskrivning av lämning

Skyltad plats för X/X. Bostad för gamla smeder och änkor från X-holm. 

Rivet på 1900-talets början. Skyltad av X Hembygdsförening.

I anslutning till skylten är stenröse upplagt mot berg, rektangulärt, 5x3,5 m (N-S) 

och 0,5-1,6 m h,av 0,1-0,5 m st stenar och lite tegel. Troligen rester efter 

husgrunden.

Motivering till antikvarisk bedömning

Lämningen har tillkommit före 1850 och det kan finnas lämningar kvar under mark 

varför den bedöms som möjlig fornlämning



Annat praxisfel vid registrering

Stensättning

Form: kvadratisk

Beskrivning av lämning

Två stensättningar i sadelläge på brant mindre bergudde. 

1. Stensättning, kvadratisk 7 m långa sidor och 0,6 m hög. 

Beskrivningen fortsätter…………………….

4 m in mot land (NNV) är 2:

2. Stensättning, kvadratisk 7 m långa sidor och 1,2 m hög. 

Beskrivningen fortsätter…………………………….



Hantering av tidigare registrerade lämningar

• Kontrollera och rätta (vid behov)

• Beskrivning

• Vegetation

• Terräng

• Orientering

• Skadebeskrivning

• Tradition

• Referens

• Publicerad information = senaste version



Beskrivning

• Beskrivning saknas helt

• Det finns beskrivning finns, men den är 

inte korrekt. 

• Ofullständig

• Felaktig på annat sätt

• innehåller text som handlar om 

andra lämningar

• inte beskriven utifrån senaste 

undersökningsresultat 







Beskrivning av lämning

Boplats, ca 70-20x60 m (N-S). Vid arkeologisk utredning 2013 framkom 

boplatslämningar i form av 1 härd, stolphål, nedgrävningar och kulturlager. 2 

keramikskärvor av svartgods, daterade till vikingatid-tidig medeltid, påträffades. I 

området fanns även påförda massor och rester efter sentida byggnader. (RAÄ dnr 

3.4.2-XXXX-2013)

Vid den arkeologiska undersökningen år 2015 undersöktes en yta om 1.500 

kvadratmeter vilket utgjorde den totala ytan av boplatsen. Inom undersökningsområdet 

framkom 72 anläggningar i form. av härdar, kokgropar, stolphål och ett skärvstenslager 

samt fläckvisa kulturlager rester. Stolphålen bildade inga strukturer. Dateringarna 

fördelades på fyra faser: fas 1 från tiden kring år 0, faserna II-III vendeltid och fas IV 

tidig medeltid.



Beskrivning av lämning

Boplats, ca 70-20x60 m (N-S). Vid arkeologisk utredning 2013 framkom 

boplatslämningar i form av 1 härd, stolphål, nedgrävningar och kulturlager. 2 

keramikskärvor av svartgods, daterade till vikingatid-tidig medeltid, påträffades. I 

området fanns även påförda massor och rester efter sentida byggnader. (RAÄ dnr 

3.4.2-XXXX-2013)

Vid den arkeologiska undersökningen år 2015 undersöktes en yta om 1.500 

kvadratmeter vilket utgjorde den totala ytan av boplatsen. Inom undersökningsområdet 

framkom 72 anläggningar i form. av härdar, kokgropar, stolphål och ett skärvstenslager 

samt fläckvisa kulturlager rester. Stolphålen bildade inga strukturer. Dateringarna 

fördelades på fyra faser: fas 1 från tiden kring år 0, faserna II-III vendeltid och fas IV 

tidig medeltid.

Boplats, undersökt och borttagen, 
ca 70x20-60 m (N-S). Inom området 
påträffades omfattade kulturlager 
med fynd så som svartgods samt 
anläggningar i form av härdar, 
kokgropar, ett skärvstenslager och 
stolphål. Stolphålen bildade inga 
strukturer. Boplatsen har dateringar 
kring år 0, vendeltid och tidig 
medeltid.



Beskrivning av lämning:

Inga konstruktioner äldre än sent 1800-tal kunde fastställas vid utredning etapp 2 

(2018). Området är åker på Storskifteskartan över X 1770. Objekt beskrivna som 

röjningsrösen kunde inte kopplas till åkermarken utan var snarare produkter från en 

sand/grustäkt. Den äldre åkerytan synlig som stenröjda partier.

Äldre beskrivning 2: Fossil åkermark, 90x10-30 m (N-S) bestående av 1 åkeryta och 5 

röjningsrösen.

Åkerytan i SV är 45x30 m (N-S), med terrasskant åt V och åkerhak mot Ö. Ett 

odlingsröse SÖ om åkerytan är ca 4 m diam och 0,5 h, två större odlingsrösen NÖ om 

åkerytan i krönläge är ca 6x3 m resp. 8x5 m och 0,6 resp. 0,3-1,1 m h av i allmänhet 

0,4-0,8 m st stenar. Längst i N, intill den moderna åkern är ytterligare 2 röjningssrösen, 

ca 2,5-4 m i diam och 0,3-0,4 m h, delvis övertorvade. Lämningstyp och geometri ändrat 

i samband med arkeologisk utredning etapp 1

Äldre beskrivning 1: Odlingsröse, 7-9 m st och 0,9 m h, av 0,2-1 m st stenar.



Beskrivning av lämning:

Inga konstruktioner äldre än sent 1800-tal kunde fastställas vid utredning etapp 2 

(2018). Området är åker på Storskifteskartan över X 1770. Objekt beskrivna som 

röjningsrösen kunde inte kopplas till åkermarken utan var snarare produkter från en 

sand/grustäkt. Den äldre åkerytan synlig som stenröjda partier.

Äldre beskrivning 2: Fossil åkermark, 90x10-30 m (N-S) bestående av 1 åkeryta och 5 

röjningsrösen.

Åkerytan i SV är 45x30 m (N-S), med terrasskant åt V och åkerhak mot Ö. Ett 

odlingsröse SÖ om åkerytan är ca 4 m diam och 0,5 h, två större odlingsrösen NÖ om 

åkerytan i krönläge är ca 6x3 m resp. 8x5 m och 0,6 resp. 0,3-1,1 m h av i allmänhet 

0,4-0,8 m st stenar. Längst i N, intill den moderna åkern är ytterligare 2 röjningssrösen, 

ca 2,5-4 m i diam och 0,3-0,4 m h, delvis övertorvade. Lämningstyp och geometri ändrat 

i samband med arkeologisk utredning etapp 1

Äldre beskrivning 1: Odlingsröse, 7-9 m st och 0,9 m h, av 0,2-1 m st stenar.

Fossil åker

Beskrivning av lämning:

Åkeryta, 45x30 m (N-S), med terrasskant åt V och åkerhak

mot Ö. Synlig som stenröjda partier.

Antikvarisk kommentar:

Området är åker på Storskifteskartan över X från 1770, 

dock kunde inga konstruktioner äldre än sent 1800-tal 

fastställas vid utredning etapp 2 (2018). Tidigare objekt 

beskrivna som röjningsrösen kunde inte kopplas till 

åkermarken utan var snarare produkter från sand/grustäkt.



Stenåldersboplats, oklar begränsning i vägbank 

påträffades i frameroderad yta ca 3 m i diam 4 

avslag av grov flinta. Information från 1990 års 

inventeringsbok. 2019 schaktnings övervakning 

i liden vägen 4 meter öster om fornlämningens 

östra begränsning. Inga förhistoriska 

indikationer i det grävda schaktet.



Stenåldersboplats, oklar begränsning i vägbank 

påträffades i frameroderad yta ca 3 m i diam 4 

avslag av grov flinta. Information från 1990 års 

inventeringsbok. 2019 schaktnings övervakning 

i liden vägen 4 meter öster om fornlämningens 

östra begränsning. Inga förhistoriska 

indikationer i det grävda schaktet.

Boplats

Fyndmaterial: Flinta

Beskrivning av lämning:

Boplats, oklar begränsning, minst ca 20x13 m (NÖ-SV). Inom området i vägbank påträffades 

i frameroderad yta, ca 3 m diam st, 4 avslag av grov flinta.

Undersökningsstatus:

Delundersökt

Kommentar till undersökningsstatus: I Xvägen 4 m Ö om boplatsens Ö begränsning 

påträffades inga förhistoriska indikationer vid schaktningsövervakning 2019.





Geometrier

• Alla lämningar måste ha minst en geometri

• Inte densamma som undersökningsområdet 

eller grävda ytor

• Inga geometrier för anläggningar inom t.ex

boplatsområdet

• Utbredningen digitaliseras som punkter, linjer 

eller ytor. 



Torplämning, ca 80x50-20 m (NNÖ-SSV). 

Inom området är tre husgrunder och två 

jordkälllare.



Andra typer av fel i geometrihanteringen

• Samma geometri har laddats upp flera gånger

• De gamla giltiga geometrierna finns kvar på lämningen

• ”Irrelevanta” geometrier uppladdade på lämningar 



Samma geometri har laddats upp flera gånger

Kontrollera noga att inte samma 

geometri laddas upp flera gånger!



Den äldre geometrin finns kvar på registreringen



”Irrelevanta” geometrier



Allmänt om geometrier

Tänk på hur lämningens geometri relaterar till 

andra objekt på kartan.

Ska verkligen avgränsningen gå ut i vägen eller 

ska den gå intill vägen?

Undvik att dra en ytas begränsningslinje över 

hus, större vägar, större vattendrag.



Att fundera på

Boplats, ungefärlig utsträckning, 500x100 (NV-

SÖ). Måttlig förekomst av bearbetade flintbitar, 

ämnen av flinta, flintkärnor samt enstaka 

flintavslag. Förmodligen sträcker sig boplatsen 

längre åt SÖ (1987 års område).





Avslutningsvis

• Ta hjälp av lämningstypslistan och exemplen på beskrivning

• Beskrivning – inte genomgång av undersökningsresultat

• Kontrollera registreringarna när du är klar

• Kommentarer om vad och varför du gjort något

• Motivering och gärna också referenser till antikvarisk bedömning t.ex

kopplat till 1850

• Fyll gärna i datum för senaste fältbesök


