
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 18 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. 

Nytt i Fornreg 

När du lägger till en geometri på en lämning görs nu en validering av geometrierna. Om någon 
geometri ligger mer än 50 meter ifrån närmaste annan geometri på samma lämning får du ett 
meddelande om detta. Orsaken är att registreringspraxis säger att geometrierna inte ska ligga längre 
än 20 meter från varandra (max 50 m om det rör sig om ett fångstgropssystem). Får du meddelandet 
ska du se över geometriernas positioner och eventuellt ta bort den geometri som ligger för långt 
bort. Du kan dock klicka OK om du tycker att det är motiverat att lämningen har geometrier med ett 
så stort inbördes avstånd. I ett sådant fall kan det också vara lämpligt att notera motiveringen under 
Antikvarisk kommentar. 

 
Valideringen sker av samtliga geometrier på en lämning, det vill säga även av sådana geometrier som 
var registrerade sedan tidigare. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att ta ställning till sådant 
man själv inte registrerat. Ta kontakt med supporten (fornsok@raa.se) om du vill diskutera hur du 
ska göra.  

 

Basutbildningar i Fornreg 

Vi planerar för två basutbildningar i Fornreg under första halvåret 2021. En utbildning kommer att 
genomföras 9-10 mars och en genomförs 22-23 mars. Anmälan skickas till fornsok@raa.se senast den 
15 februari. Utbildningarna kommer att genomföras digitalt via videomöte. 

 

Rekommendationen för antikvarisk bedömning tas bort 

Riksantikvarieämbetet har tagit fram allmänna råd för tillämpningen av fornlämningsbegreppet, 2 
kap. 1 och 1a § kulturmiljölagen. De träder i kraft den 1 februari 2021 och vi har i samband med det 
tagit fram en ny vägledning och reviderat lämningstypslistan. En av förändringarna är att 
rekommendationen för antikvarisk bedömning tas bort. För en lämning som kan ha tillkommit 
antingen före eller efter 1850 och som får den antikvariska bedömningen fornlämning ska grunden 
för antagandet om tillkomsttid numera alltid anges vid registrering.  

Vi kommer att informera utförligare om det här vid de tillfällen vi informerat om tidigare i utskick till 
kontaktpersoner på länsstyrelser och utförare (informationstillfällena äger rum under vecka 3 för 
länsstyrehandläggare och under vecka 4 för övriga lämningsregistrerare.) Information, allmänna råd, 
vägledning och lämningstypslista kommer naturligtvis finnas tillgängliga via vår hemsida. 

 

Information om yngre vrak i KMR 

Riksantikvarieämbetet anser att man ska vara restriktiv med att lägga in information om sentida 
lämningar i KMR. Och i så fall först sedan man gjort bedömningen att de (trots att de är yngre) har ett 
antikvariskt och kulturhistoriskt värde. 

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


KMR innehåller information om en del yngre vrak. Detta är resultatet av en tidigare samverkan 
mellan dåvarande Statens maritima museer, Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet kring 
information om maritima lämningar i FMIS (föregångare till KMR). En del av 
samverkansöverenskommelsen var att man även skulle kunna registrera information om 
yngre/recenta vrak/fartyg i FMIS. Idag är denna formella samverkan om fornminnesinformation 
avslutad.  

 

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 

 

 

 

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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