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Bakgrund till arbetet med att ta fram allmänna råd

Uppdrag:

• Ta fram verkställighetsföreskrifter och allmänna råd om 

fornlämningsbegreppet, fornlämningsområde och samråd. 

• De allmänna råden träder i kraft 1 februari 2021.

• De allmänna råden ska kompletteras med en 

fornlämningslista som beräknas vara klar under 2021. 

Titelblad till Planritningar och utsikter över fornlämningar på Gotland 
1807, av Jacob Wilhelm Gerss. PDM



Problembeskrivning

Det finns ett behov av att klargöra tillämpningen av 2 kap. 1 § och 2 kap. 1 a § 1 stycket

• Lagens rekvisit är otydliga och lämnar stort tolkningsutrymme

• Relationen mellan rekvisiten uppfattas som oklar

• Brist på dokumentation

Det har lett till

• Lagen tillämpas olika i landet

• Åldersgränsen 1850 synes ha fått en överordnad roll



Fornlämningsbegreppets historia



Fornlämningsbegreppets historia

• Kriterier för vad som definieras som en fornlämning

• För att en lämning ska klassas som fornlämning måste 

den uppfylla vissa juridiska krav – rekvisit

• Bedömningen grundar sig på antikvarisk kunskap 
(presenteras i nomenklaturer, kategoriseringar och listor över 

fornlämningar)

• Fornlämningsbegreppet definieras över tid om i samband 

med att juridiska krav och antikvarisk kunskap ändras

J.H Wallmans nomenklatur från 1828
Källa Riksantikvarieämbetets arkiv

Karl Sidenblah dokumenterar ett gravröse under sin
Norrlandsresa på 1860-talet, källa Riksantikvarieämbetets arkiv



Kulturmiljölagens definition av fornlämning 

Fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom 

äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:

1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser,

2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller 

målningar,

3. kors och minnesvårdar,

4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål,

5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana 

bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång,

6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra byggnader och 

byggnadsverk,

7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för 

samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och

8. fartygslämningar.

Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är 

knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult.

1 a § Det som sägs i 1 § gäller inte om det kan antas att lämningen tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, 

förlist 1850 eller senare.



KULTURMILJÖLAGEN – ETT KULTURARV MED FLERA KULTURLAGER

2014 1850

1988 samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra allmänna ändamål; lämningar efter näringsfång; 

hamnanläggningar; sjömärken och likartade anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter

1967 fartygslämningar 

1942 lämningar efter färdvägar och broar, vårdkasar, vägmärken, naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller 

märkliga historiska minnen är knutna till; arbetsplatser

1886 lämningar av bostäder, boplatser, samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller platser

1867 kors och minnesmärken; symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller målningar; kors och minnesvårdar; 

lämningar efter andra byggnader och byggnadsverk

1828 liknande de som ingår i 1666 års plakat

1666 gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser; lämningar efter äldre folklig kult; 

resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter; ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och 

försvarsanläggningar



Fornlämningsbegreppets historia

• Kongl: Mayst:tz Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och 

Antiquiteter

• 1666 – den första juridiska definitionen

• Främst forntida monumentala gravar och försvarsanläggningar 

(borgar, mm)

• Åldersrekvisit: ”fordom”, ”vhrgambla Antiquiteter”, 

”Hedendomen”, ”gamble Monumenter”, ”vhrminnes”, 

• Övergivenhetsrekvisitet: ”qwarlefwor” och ”efterdömen”

Källa: Riksantikvarieämbetets arkiv



1800-talet

• Arkeologi & kulturmiljövård professionaliseras 

• Klassificeringen av fornlämningar fördjupas – antalet kategorier & 

underkategorier ökar – manifesteras i 1867 års förordning

Fasta fornlämningar äro: ättehögar och grafkullar från hednisk tid, af jord eller grus, stundom försedda 

med stenkrets kring foten, någon gång med sten på toppen; griftrör (kummel) af hopförda stenar; grafwar eller 

andra byggnader, uppförda av resta stenar och hällar, täckta med hällar eller stenblock, fristående eller omgifna 

af jordkullar eller rör, i wissa orter med täckt ingång från sidan (jättestugor, dyrhus, hällkistor, gånggrifter); 

stensättningar och stenläggningar af stenar, resta eller lagda i bestämd form, runda, aflånga eller owala, mot 

ändarne afsmalnande, fyrkantiga, trekantiga med utlöpande uddar o. s. w. (domareringar, domaresäten, 

offerkretsar, skeppsformer, treuddar m. m.); resta stenar, antingen enstaka stående eller flere spridda utan 

bestämd ordning sinsemellan (bautastenar, wårdhällar); stenar och klippblock med runskrift (runstenar); 

inskrifter och bilder af menniskor, djur m.m., inristade på berg och hällar (runeberg, hällristningar); ringmurar af 

sten, jordwallar eller andra märkligare qwarlefwor af forntida borgar, slott och fästen; lemningar af fordom 

öfwergifna kyrkor, kapell, kloster, bönehus och andra märkliga offentliga byggnader; stenkors och andra 

wårdar, under aflägsen tid uppresta för andaktsöfningar eller till minne af någon tilldragelse, samt andra 

likartade minnesmärken af den ålder, att de numera icke anses tillhöra enskild egare (SFS 1867:71)

• 1886: övergivna ”bostäder” & ”boplatser”, kulturlager & andra 

icke synliga fornlämningar som gravar under jord

Nils Henrik Sjöborg

1. Det af naturen danade, dem förfädren nyttjat, eller 
gifwit benämning. 
2. De af menniskohand reste, men jordfaste; och 
3. De smärre, lösa fornlemningar, hwilka wäl i sin natur 
ej äro jordfaste, men af hwilka en stor del ofta finnes i 
jorden.

Uppgift på Fornlemningars kännetecken (1815)

Källa: 
Riksantikvarieämbetets arkiv



• Ökad exploatering: kulturmiljövården centraliseras & moderniseras 

• ”Nödarkeologi” & fornminnesinventering ökar antalet kända 
fornlämningstyper

• Frågan om ett fast åldersrekvisit lyftes: 

Lämningar efter byggnader, anläggningar och avfallsplatser ”intill 1500-talets slut” 
(SOU 1922:11).

• Inför 1942 års FML förslogs en bestämd åldersgräns på 100 år, vilket 
kritiserades av utredarna.

”Nuvarande fornminnesförordning anger icke någon bestämd ålder hos de 
minnesmärken som avses därmed. […] En sådan gräns måste utelämna många 
minnesmärke […] En mera allmänt hållen bestämning, som bygger på den gängse 
uppfattningen, lärer vara att föredraga.” 

• ”Forna tider” infördes som tidsrekvisit.

1900-talets första hälft

Källa: Kulturmiljöbild



1900-talets andra hälft

• Exploateringsarkeologi & fornminnesinventering - antalet fornlämningskategorier ökar

• Främst yngre & ”funktionella” kopplade till ekonomisk verksamhet - som odlingslämningar, 
fångstanordningar, gruvor och bergshistorisk verksamhet, bebyggelselämningar, m.fl.

• Behov av ett funktionsrekvisitet / bruksrekvistet (äldre tiders bruk) – fanns redan etablerad i 
antikvarisk praxis

• 1988 års KML: Funktionsrekvisitet kompletterade & förtydligade övergivenhetsrekvisitet:

Ex. en färdväg och bro anses övergiven om de inte underhålls eller fyller någon primär funktion som 
samfärdsleder eller om den underhålls för att bevara sitt kulturhistoriska värde och utifrån ett musealt 
perspektiv

• Inget fast årtal som rekvisit: ”Utrymme för en sådan utveckling av fornlämningsbegreppets innehåll 
har funnits i FML och ett sådant utrymme bör även finnas i kulturminneslagen”

Källa: Kulturmiljöbild

Foto: Leif Gren, CC-BY. 



2000-talet

Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU 2012:37)

• Ålderspecifikt rekvisit – 1750

”Den allmänna definitionen … har ändrats genom att rekvisiten ”forna tider” och ”äldre tiders bruk” 
har tagits bort. Fornlämningsdefinitionen avgränsas enligt förslaget i stället till lämningar som kan 
antas ha tillkommit före år 1750.”

”2 § Fornlämningar är 1. fasta lämningar efter människors verksamhet, som kan antas ha 
tillkommit före år 1750 och som är varaktigt övergivna”

Regeringens proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald

• 1750 blir 1850

”Uttrycket forna tider har således inte endast syftat till att vara tidsangivande, utan innefattar ett 
tolkningsutrymme som medger en differentierad syn på vilken ålder som svarar mot olika 
kategorier av lämningar. Någon ändring i detta avseende är inte avsedd.”



Allmänna råd om fornlämningar (KRFS 2020:1)



Allmänna råd - Definitioner 

I dessa allmänna råd avses med

Lämningar: bevarade anläggningar, strukturer och andra spår av 

människors verksamhet ovan och under jord, på land eller i vatten. 

Den allmänna definitionen av vad som är en fornlämning i 2 kap. 1 §
andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) består av tre rekvisit. För de 

tre rekvisiten används i dessa allmänna råd följande begrepp: 

Åldersrekvisitet (lämningar efter människors verksamhet under forna 

tider) 

Bruksrekvisitet (som har tillkommit genom äldre tiders bruk)  

Övergivenhetsrekvisitet (som är varaktigt övergivna)

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Finns det en lämning?

För att en lämning ska kunna bedömas som fornlämning 

krävs att det finns bevarade anläggningar, strukturer eller 

spår

Exempel

För en bytomt, markerad på en 1700-tals karta, måste det 

finns dokumenterade fysiska lämningar exempelvis i form 

av anläggningar eller kulturlager.

För en väg, med kartografiska belägg från 1700-talet, 

måste det finns dokumenterade fysiska lämningar 

exempelvis i form av en vägbank eller kavelbro. 
Foto: Eva Skyllberg, CC-BY



Allmänna råd - Tillämpning av fornlämningsbegreppet

En lämning utgör en fornlämning om 

1. åldersrekvisitet, bruksrekvisitet och övergivenhetsrekvisitet är uppfyllda, 

2. lämningen ingår i de uppräknade kategorierna i 2 kap. 1 § andra stycket 

1-8 kulturmiljölagen (1988:950) och

3. lämningen kan antas ha tillkommit eller, ifråga om fartygslämning, förlist 

före 1850 

eller

4. den är en lämning efter äldre folklig kult, 2 kap. 1 § tredje stycket 

kulturmiljölagen (1988:950), som kan antas ha tillkommit före 1850. 

En naturbildning utgör en fornlämning om ålderdomliga bruk, sägner eller 

märkliga historiska minnen är knutna till den.

En lämning utgör också en fornlämning om länsstyrelsen förklarat lämningen 

för fornlämning enligt 2 kap. 1 a § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950).

Foto: Rikard Sohlenius, CC-BY



Är lämningen en fornlämning ?

Vid bedömning av om en lämning är en fornlämning ska den…

Först

….. uppfylla de tre överordnade rekvisiten

Exempel milstolpe

Åldersrekvisitet: milstolpar kan kopplas till Gästgivarordningen 1649 respektive 

nya Väglagen 1891, vilket innebär att forna tider tog slut på 1890-talet.

Bruksrekvisitet : att sätta upp milstolpar som geografiska markeringar är inte 

längre allmänt förekommande.

Övergivenhetsrekvisitet: milstolpar har inte längre någon funktion i det allmänna 

vägnätet.

Därefter

…... ingå i en av de uppräknade kategorierna
Exempel milstolpe

2 kap. 1 § punkt 7….vägmärken.

Slutligen

…… ha tillkommit före 1850
Exempel milstolpe

Milstolpen måste ha uppförts före 1850.

Foto: Holger Ellgaard, Wikipedia, CC-BY



Allmänna råd - Tillämpning av fornlämningsbegreppet

Åldersrekvisitet är uppfyllt om lämningen är från 

människors verksamhet under forna tider. 

Vilken tidsperiod som utgör forna tider beror på vilken typ 

av lämning det är fråga om varför bedömningen blir olika 

för olika typer av lämningar. Bedömningen görs utifrån de 

bruk som lämningen utgör spår efter och när de har 

upphört att vara allmänt förekommande. 

Bedömningen är inte beroende av om lämningen tillkommit 

före 1850. 

Foto: Pål-Nils Nilsson, CC-BY



Är lämningen från forna tider?

• Forna tider ska inte ses som en exakt tidsangivelse.

• Forna tider kan upphöra vid olika tidpunkter för olika 

lämningar.

• Forna tider kan upphöra både före och efter 1850.

• Forna tider är kopplad till när den verksamhet, teknik eller 

metod som lämningen är spår efter upphört att vara 

allmänt förekommande.

Exempel

Fångstgropar användes från förhistorisk tid ända till 1864 då 

metoden förbjöds, med andra ord sträcker sig forna tider 

avseende fångstgropar fram till 1864. 
Foto: Leif Gren, CC-BY



Allmänna råd - Tillämpning av fornlämningsbegreppet

Bruksrekvisitet är uppfyllt om lämningen har 

tillkommit i samband med verksamheter, sedvänjor, 

tekniker eller metoder som inte längre är allmänt 

förekommande. 

Musealt eller antikvariskt bruk medför inte att 

verksamheten, sedvänjan, tekniken eller metoden är 

allmänt förekommande. 

Kalkugn. Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Har lämningen tillkommit genom äldre tiders bruk?

• Lämningen behöver tolkas, dvs. efter vilken typ av verksamhet är 

den spår efter.

• Att verksamheten inte längre är allmänt förekommande

Exempel

Torp som besittnings- och brukningsrätt slutade att vara allmänt 

förekommande i slutet av 1800-talet.

Fossil åker, bandformig med plan eller svag konkav profil kan 

kopplas till en brukningsmetod som slutade användas i samband 

med storskiftet.

• Lämningen är konstruerad i en teknik eller med en metod som inte 

längre är allmänt förekommande. 

Exempel 

Husgrund som är byggda av obearbetad natursten eller som består 

av stensatta stolphål.



Allmänna råd - Tillämpning av fornlämningsbegreppet

Övergivenhetsrekvisitet är uppfyllt om lämningen 

varaktigt har upphört att användas för den eller de 

verksamheter för vilka den från början varit avsedd.

Handvindsgruvorna Foto: Eva Skyllberg, CC-BY



Är lämningen varaktigt övergiven?

• Lämningen har upphört att användas för den eller de 

verksamheter för vilka den från början varit avsedd, dvs. den 

eller de ursprungliga eller primära funktionerna.

Exempel

Stenvalvsbron som var del av en allmän landsväg nyttjas idag 

gång- och cykeltrafik.

• Lämningen är varaktigt övergiven då den eller de 

verksamheter den är ett spår efter inte kan återupptas.

Exempel

Gruvhål är inte varaktigt övergivna om det finns en 

bearbetningskoncession beviljad som innebär att gruvdriften 

kan återupptas.

Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Allmänna råd - Tillämpning av fornlämningsbegreppet

Ålderdomligt bruk är uppfyllt om bruket och den 

föreställning som är knutet till naturbildningen inte längre 

är allmänt förekommande.

Äldre i äldre folklig kult är uppfyllt om lämningen har 

tillkommit i samband med ett bruk och en föreställning 

som inte längre är allmänt förekommande.

Allmänt förekommande kan avse förekomst nationellt 

eller regionalt. 

Svinnegarns källa Foto: Bengt A Lundberg, CC-BY



Inte längre allmänt förekommande……

• Avser verksamheter, tekniker och metoder som inte längre är 

allmänt förekommande eller används i sitt ursprungliga syfte. 

Exempel

Bruket Blästbruk slutade att vara allmänt förekommande på 1800-

talet.

• Verksamheten eller metod kan har upphört vid olika tillfällen 

regionalt, exempelvis vara allmänt förekommande i en region 

men inte förekomma i resten av landet.

Exempel

Bruket Renskötsel var i äldre tid allmänt förekommande i 

Mellansverige åtminstone fram i 1600-/1700-tal.

Blästerugn Foto: Klas-Göran Selinge, CC-BY



Allmänna råd - Antagande om tillkomsttid

Om lämningen har konstaterats uppfylla åldersrekvisitet, bruksrekvisitet  

och övergivenhetsrekvistet samt ingår i en av kategorierna i 2 kap. 1 §
kulturmiljölagen (1988:950) eller är en lämning efter äldre folklig kult, 2 kap. 

1  § tredje stycket kulturmiljölagen (1988:950) görs därefter en bedömning 

av om den kan antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 

före 1850. Ett antagande om tillkomsttid bör resultera i en uppskattning av 

när den eller de verksamheter som lämningen är spår efter startade på 

platsen eller när fartyget förliste. 

Om det inte går att göra ett antagande om att en lämning har tillkommit 

eller, i fråga om fartygslämning, förlist före 1850 bör lämningen inte 

bedömas som fornlämning. En sådan lämning kan komma ifråga för 

fornlämningsförklaring enligt 2 kap. 1 a § andra stycket kulturmiljölagen 

(1988:950).

Foto: Leif Gren, CC-BY



Exempel från vägledningen

”Antagandet om en lämnings tillkomsttid 

behövs för att avgöra om den har tillkommit 

eller, i fråga om fartygslämning, förlist före 

1850. Det innebär inte att ett exakt årtal 

behöver anges, utan huvudsyftet är att 

klargöra om lämningens tillkomst ligger i tiden 

före eller efter 1850. I många fall är det 

uppenbart att en lämning är från tiden före 

1850, och då behövs inget antagande, 

exempelvis för förhistoriska eller medeltida 

lämningar, som förkristna gravar, fornborgar, 

runstenar, klosterruiner etc.”

Foto: Leif Gren, CC-BY



Allmänna råd - Antikvarisk bedömning

En antikvarisk bedömning görs för att utreda om en lämning eller naturbildning 

utgör en fornlämning. Underlag för bedömningen kan utgöras av besiktning och 

relevant information från

a) Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (kulturmiljöregistret),

b) historiska, topografiska och geologiska kartor,

c) ortnamn,

d) kunskapsunderlag framtagna av kommuner, länsstyrelser eller museer samt 

miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken (1998:808), som kommit till 

länsstyrelsens kännedom,

e) resultat från arkeologiska utredningar, förundersökningar och 

undersökningar,

f) skriftliga källor och annat arkivmaterial samt 

g) annan information om lämningen som kommit till länsstyrelsens kännedom.

Foto: Leif Gren, CC-BY



Exempel på kunskapsunderlag



Allmänna råd - Dokumentation

I ett tillståndsbeslut enligt 2 kap. 7, 8, 12 eller 13 §§
kulturmiljölagen (1988:950) som avser en typ av lämning som 

kan ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist antingen 

före eller efter 1850 bör länsstyrelsen ange hur åldersrekvisitet, 

bruksrekvisitet och övergivenhetsrekvisitet är uppfyllda samt 

ange grunderna för antagandet om tillkomsttid. 

I samrådsärenden enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen 

(1988:950) som avser en typ av lämning som kan ha tillkommit 

eller, i fråga om fartygslämning, förlist antingen före eller efter 

1850 bör länsstyrelsen dokumentera sitt antagande om 

tillkomsttid. 

Foto: Leif Gren, CC-BY



Exempel på motivering i beslut

Exempel på väl motiverat beslut

Beskriver hur rekvisiten är uppfyllda 

• Åldersrekvisitet

• Bruksrekvisitet

• Övergivenhetsrekvistet 

• Ingår i den uppräknade kategorierna 

• samt att lämningen tillkommit före 1850 



Dokumentera samråd

Om länsstyrelsen vid samråd eller 

beslut tagit ställning till vad som är 

fornlämning eller inte, så bör detta 

dokumenteras i Fornreg och göras 

synligt i Fornsök.



Reviderad vägledning och lämningstypslista



Reviderad vägledning

• En ny reviderad vägledning kommer 

att publiceras i samband med att de 

allmänna råden träder i kraft.

• Vägledningen innehåller bl.a. 

exempel på hur de allmänna råden 

ska tillämpas. 

• Vägledningen kommer att publiceras 

på raa.se



Reviderad lämningstypslista

• Rekommendationen för antikvarisk 

bedömning är borttagen.

• Istället beskrivs antingen att lämningen 

uppfyller kulturmiljölagens övergripande 

rekvisit och då är en fornlämning eller att 

man behöver göra ett antagande om att 

lämningen ska vara tillkommen, eller för 

fartygslämning förlist, före 1850 för att 

kunna bedöma den som fornlämning –

förutsatt att övriga rekvisit är uppfyllda.

• Förtydligande att det krävs en lämning för 

att något ska kunna bedömas som 

fornlämning.

• I övrigt enbart mindre justeringar.



Lämning som alltid uppfyller kulturmiljölagens rekvisit, 

exempelvis boplats och fornborg.

Boplats, Fornborg

Antikvarisk bedömning

Rekommendation: Fornlämning.

Kommentar: Uppfyller alltid kulturmiljölagens 

övergripande rekvisit forna tider, äldre tiders 

bruk och varaktigt övergiven och har alltid 

tillkommit före 1850.

Från 1 februari 2021

Boplats, Fornborg

Antikvarisk bedömning

Boplats är fornlämning i och med att den alltid 

uppfyller kulturmiljölagens övergripande 

rekvisit forna tider, äldre tiders bruk och 

varaktigt övergiven och alltid har tillkommit 

före 1850.

Fornborg är fornlämning i och med att den 

alltid uppfyller kulturmiljölagens övergripande 

rekvisit forna tider, äldre tiders bruk och 

varaktigt övergiven och alltid har tillkommit 

före 1850.



Lämning som kan ha tillkommit, eller i fråga om 

fartygslämning förlist, både före och efter 1850.

Lägenhetsbebyggelse

Antikvarisk bedömning

Rekommendation: Fornlämning.

Kommentar: Lämning efter 

lägenhetsbebyggelse som kan antas vara 

tillkommen 1850 eller senare bedöms inte 

som fornlämning. Lägenhetsbebyggelse 

med kvarstående byggnader anses inte 

uppfylla rekvisitet ”varaktigt övergiven” och 

bedöms därför aldrig som fornlämning. 

Dessa ska inte alls registreras.

Från 1 februari 2021

Lägenhetsbebyggelse

Antikvarisk bedömning

Lämning efter lägenhetsbebyggelse 

bedöms som fornlämning om den uppfyller 

kulturmiljölagens övergripande rekvisit

forna tider, äldre tiders bruk och varaktigt 

övergiven och den kan antas ha tillkommit 

före 1850. Lägenhetsbebyggelse med 

kvarstående byggnader anses inte uppfylla 

rekvisitet varaktigt övergiven och bedöms 

därför aldrig som fornlämning. Denna ska 

inte alls registreras.



Lämning som kan ha tillkommit, eller i fråga om 

fartygslämning förlist, både före och efter 1850.

Bytomt/gårdstomt

Antikvarisk bedömning

Rekommendation: Fornlämning. 

Kommentar: Bytomt eller gårdstomt som 

är varaktigt övergiven, dvs. inte längre 

bebyggd, och har ingått som ett led i en 

primär, agrar kolonisations- och 

uppodlingsprocess bedöms som 

fornlämning. Kan den antas ha tillkommit 

1850 eller senare bedöms den inte som 

fornlämning. Tomter som flyttats ut från 

en bytomt i samband med laga skifte 

bedöms inte som fornlämning. 

Från 1 februari 2021

Bytomt/gårdstomt
Antikvarisk bedömning
Bytomt/gårdstomt bedöms som fornlämning 
om det finns bevarade lämningar som 
uppfyller kulturmiljölagens övergripande 
rekvisit forna tider, äldre tiders bruk och 
varaktigt övergiven och de kan antas ha 
tillkommit före 1850. Bevarade lämningar 
kan utgöras av exempelvis kulturlager eller 
anläggningar.
Bytomt eller gårdstomt som är varaktigt 
övergiven, dvs. inte längre bebyggd, och 
har ingått som ett led i en primär, agrar 
kolonisations- och uppodlingsprocess 
bedöms som fornlämning, etc... 



Lämning som kan ha tillkommit, eller i fråga om 

fartygslämning förlist, både före och efter 1850.

Gistgård

Antikvarisk bedömning

Rekommendation: Övrig kulturhistorisk lämning.

Kommentar: Lämning efter gistgård som 

tillkommit före 1850 kan bedömas som 

fornlämning. Kronologiskt, rumsligt och 

funktionellt samband med annan fornlämning, 

t.ex. ett fiskeläge, kan vara avgörande för 

bedömning av tillkomsttid. 

Från 1 februari 2021

Gistgård
Antikvarisk bedömning

Lämning efter gistgård bedöms som fornlämning 

om den uppfyller kulturmiljölagens övergripande 

rekvisit forna tider, äldre tiders bruk och varaktigt 

övergiven och den kan antas ha tillkommit före 

1850. Kronologiskt, rumsligt och funktionellt 

samband med andra fornlämningar, t.ex. 

fiskeläge, kan vara avgörande för bedömning av 

tillkomsttid. 



Förändringar i Fornreg



Förändringar i våra tjänster - Fornreg

• I registreringsläge visas inte 

Rekommendation för antikvarisk 

bedömning

• För alla lämningstyper som kan ha 

tillkommit såväl före som efter 1850 så 

ska den antikvariska bedömning 

särskilt motiveras vid registrering av 

fornlämning. Motiveringen ska lägga 

särskild vikt vid bedömning av tillkomst 

före år 1850



Lägenhetsbebyggelse idag Lägenhetsbebyggelse efter ändring



Förändringar i våra tjänster - Fornsök



Förändringar i våra tjänster - Fältreg

• Rekommendationen kommer att tas 

bort

• Fältet Motivering till annan antikvarisk 

bedömning kommer att byta namn. 



Det fortsatta arbetet - fornlämningslistan

• Vi håller på med ett arbete där vi vill 

förtydliga och specificera vad som ska vara 

uppfyllt för att respektive lämningstyp ska 

bedömas som fornlämning.

• Samtidigt ser vi över strukturen – och utgår 

från kulturmiljölagens kategorier och de 

verksamheter som räknas upp där.

• Arbetet beräknas vara klart under 2021.

Foto: Holger Ellgaard, Wikipedia, CC-BY



Exempel på struktur
Kategori i KML Lämning/kontext

(verksamhet)

Konstruktion

/tolkat spår

Spår Forna 

tider

Äldre 

tiders 

bruk

Varaktigt 

övergivet

1850

5. Lämningar av bostäder, 

boplatser och arbetsplatser samt 

kulturlager som uppkommit vid 

bruket av sådana bostäder eller 

platser, liksom lämningar efter 

näringsliv och arbetsfång.

lämning efter torp boningshus spisröse

brunn syllstensrad

husgrund kulturlager

lämning efter 

vattenkvarn

hjulkvarn kvarngrund

grund efter

byggnad

vattenränna

rest av 

dammvall



Har du frågor?

Du kan skicka dem till fornsok@raa.se


