
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 11 december 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. 

Support under jul och nyår 

Snart kommer jul- och nyårsdagarna. Vi kommer ha begränsad bemanning på supporten 21-23 
december. Supporten är helt stängd 24 december-6 januari. 

 

Avsluta uppdrag 

Vi vill påminna om att länsstyrelsehandläggare och utförare måste vara överens om att all 
registrering är klar innan handläggaren avslutar uppdraget. Man kan inte göra lämningsregistrering 
kopplad till ett avslutat uppdrag.  

När länsstyrelsehandläggaren avslutar ett uppdrag i ASK innebär det att alla lämningar som har status 
Väntar på godkännande godkänns och publiceras direkt. Lämningar med status Utkast, Komplettering 
krävs och Underkänd raderas från Fornreg. 

Exempel på sådant som ibland kan glömmas bort när man registrerar är fyndplatser för lösfynd som 
tillvaratagits i samband med ett uppdrag. För att kunna fyndfördela ett fynd behöver man koppla det 
till ett lämningsnummer. 

 

Nya funktioner i Fornreg/Fornsök 

I början på veckan driftsattes några nya funktioner i Fornreg/Fornsök. 
 
Positionera kartan utifrån ortnamn 

I kartans övre högra hörn (strax under Meny) finns en knapp som heter Positionera karta. Där har du 
tidigare kunnat ange koordinater. Nu kan du även ange en geografisk plats. När du börjar skriva får 
du upp förslag på platser och kan välja den du önskar. Kartan zoomas då in till den platsen. 

 

Länkar under Dokument och bilder 

Länkarna under Dokument och bilder (till skannade inventeringsboksuppslag, bilder och 
Händelselogg före 2018) är nu tillgängliga även i redigeringsläge i Fornreg. 

 

Validering av geometrier 

Nu görs en validering av de geometrier du laddar upp i Fornreg så att du inte kan ladda in två 
identiska geometrier till en och samma lämning. 

 

Basutbildningar i Fornreg 

Vi planerar för två tillfällen med basutbildningar i Fornreg första halvåret 2021, vecka 10 och 12. 
Exakta datum är ännu inte bestämda. Vi räknar med att utbildningarna kommer att genomföras 
digitalt, via videomöte under två heldagar. Vi återkommer med mer information (bl.a. hur man 
anmäler sig) efter årsskiftet. 

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


Fältreg 

Då intresset för vår demo av Fältreg varit stort planerar vi även fler sådana tillfällen under nästa år. 

 

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

 

God jul och Gott nytt år  

önskar 

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 
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