
Från: Riksantikvarieämbetet noreply 

Skickat den: 2 oktober 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  

 

Licensiering av rapporter och publikationer i Forndok 

Vi har uppmärksammat att det är lite otydligt vad som gäller för den som vill använda information 
och bilder från uppdragsarkeologiska rapporter. I Forndok framgår licensieringen i metadata men i 
Fornreg/Fornsök finns ingen sådan information kopplat till länken till rapport och andra 
publikationer. Vi ska se över det. 

Men vi vill också påminna om att sedan 2015 gäller att dokumentationsmaterial och rapportering för 
uppdragsarkeologiska ärenden beslutade av länsstyrelser ska tillgängliggöras med öppna licenser. I 
gällande föreskrifter står - 16§ punkt 13. ”att som villkor för tilldelning av undersökning gäller att 
dokumentationsmaterialet och all rapportering får tillgängliggöras och mångfaldigas av staten med 
licensen Creative Commons Attribution 4.0 International Public License som är översatt till svenska; 
Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika Licens (Publik Licens 4.0). Detta villkor 
gäller inte Lantmäteriets kartor," samt 17§ punkt 12 (Undersökningsplanen ska innehålla…) 
”samtycke från upphovsmännen till att dokumentationsmaterialet och all rapportering får 
tillgängliggöras och mångfaldigas av staten enligt 16 § 13.” Redan från 1998 gällde för arkeologisk 
rapportering att staten fick framställa och sprida exempel av skriftlig rapportering samt bilder och 
annat material. Detta ändrades alltså 2015 till skrivningar om öppna licenser. CC-BY innefattar en rätt 
för andra att använda och sprida materialet. Se föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi  

För tydlighets skull bör det stå i rapporter och andra publikationer (som är resultaten av 
uppdragsarkeologiska ärenden) att det är denna licensiering som gäller.  
Detta kan t.ex. formuleras så här på försättsbladet ”Upphovsrätt, om inget annat anges, enligt 
Creative Commons licens CC BY. Villkor finns tillgänglig på 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv  
Fastighetskartan: © Lantmäteriet Dnr: XXXXXXXX_XXXX. Terrängkartan, samt GSD–Översiktskartan: 
Lantmäteriet (CC0) 

 

Google openid  

Vi vill uppmana dig att uppdatera det google-konto du har till Fornreg med verifieringsuppgifter, till 
exempel ett telefonnummer, om du inte redan har gjort det. Vi lagrar ingen information om ditt 
konto.  Om du skulle tappa bort lösenordet så kan du återställa ditt konto med hjälp av dina 
verifieringsuppgifter och byta lösenord. 

Det är viktigt att du har aktuella verifieringsuppgifter eftersom Google skickar en återställningskod till 
det telefonnummer eller e-postadress du angivit. 

Gå till Googles startsida (du måste vara inloggad) och välj Konto under Googles appar. Under 
Säkerhet uppdaterar du dina verifieringsuppgifter. 

 

Fältreg 

Vi har fått information från några användare att det är problem med att Fältreg ibland kraschar när 
man har dålig täckning. Och att man därefter inte kan logga in igen. Vi har kontakt med Metria (som 

file://///raa/users/gemen/RAÄ%20Gemen/I/IKI/Fornreg/Kommunikation/Utskick%20till%20lämningsregistrerare/(https:/www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/)
https://www.kulturradet.se/globalassets/start/om-oss/sa-arbetar-kulturradet/sa-styrs-vi/forfattningssamling/forfattningssamling-dokument/forfattningssamling/riksantikvarieambetet/krfs_2017_1_web.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv


byggt Fältreg) som felsöker. Om du har problem meddela gärna Metrias support 
(support@metria.se) med kopia till oss (fornsok@raa.se). 

 

Förändringar av användargränssnittet 

Som du kanske har sett så har vi gjort en del förändringar i Fornreg/Fornsöks användargränssnitt. Alla 
knappar och fält som du klickar på får till exempel en markering. Orsaken till denna uppdatering är 
det tillgänglighetsdirektiv som alla myndigheter måste följa (WCAG 2.1). Ett annat exempel är att du 
nu kan navigera i gränssnittet genom tangentbordet. Här kan du läsa mer om 
tillgänglighetsdirektivet.  

 

OBS att du inte kan svara på det här mailet. Skicka istället eventuella frågor och synpunkter till 
fornsok@raa.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 
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