
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 30 mars 2021  

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. 

 

Uppdatera Kulturmiljöregistret efter länsstyrelsebeslut  

Länsstyrelsen ansvarar för att relevant uppdatering i Kulturmiljöregistret (KMR) görs när 

länsstyrelsen fattat beslut som påverkar den antikvariska bedömningen på lämningar som är 

registrerade i KMR. Ofta finns en utförande organisation som ansvarar för dokumentation och 

därmed också för uppdatering av informationen i KMR. I en del fall görs uppdateringen av 

länsstyrelsen.  

Exempel på detta är fornlämningsförklaring – om lämningen som fornlämningsförklaras redan är 

registrerad i KMR så ska länsstyrelsen uppdatera den antikvariska bedömningen (och annan relevant 

information). Om lämningen inte är registrerad i KMR så ska nyregistrering göras. Ett annat exempel 

är när länsstyrelsen tar beslut om att en fornlämning får tas bort utan villkor i form av 

dokumentation. Lämningsinformationen i Kulturmiljöregistret ska uppdateras och detta görs av 

ansvarig länsstyrelse när lämningen är borttagen. 

 

Varför använder du inte Fältreg? 

Fältreg är en app för mobila enheter med vilken du kan registrera lämningar i fält. Appen är 
integrerad med Fornreg och går att använda både i online- och offlineläge. Vi vill förstås gärna att fler 
använder Fältreg och är nyfiken på varför just du inte gör det? 

Skriv några rader till oss och berätta vad det är som gör att du inte använder appen i ditt arbete. På 
så sätt får vi bättre underlag till att göra Fältreg bättre. Du skickar dina synpunkter till 
fornsok@raa.se.  

 

Undersökningsredovisning 

Undersökningsredovisning har lagts till i listan över dokument som man kan ladda upp i Forndok via 
Fornreg. Undersökningsredovisning ska ge en överblick över den rapportering och förmedling som 
gjorts av en arkeologisk undersökning. 

 
Undersökningsområden 

Principen är att undersökningsområde ska motsvara det område man faktiskt utför arkeologi inom. 
Gör man en inventering av ett större område, kanske t.o.m. ett helt län (naturligtvis söker man inte 
av varenda kvadratmeter vid en inventering), då ska man självklart också lägga in det som 
undersökningsområde.  

Men om man inte inventerar hela området utan t.ex. kontrollerar ett antal tips från allmänheten 
inom ett stort område (en sorts punktinventering) då rekommenderar vi att man lägger in mindre 
områden, gärna objekt för objekt om man inte söker av större sammanhängande områden. Ett stort 
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undersökningsområde kan "lura" andra användare av informationen, det kan se ut som om hela 
området är utrett/inventerat. 

 

Rapporter 

Vi vill återigen påminna om att tryckta rapporter (över olika arkeologiska insatser) inte längre ska 
skickas till Riksantikvarieämbetet, detta gäller även rapporter över undersökningar genomförda 
innan den nya processen infördes (hösten 2018). Rapporter kopplas till aktuellt uppdrag och laddas 
upp i Forndok via Fornreg. Kontakta Fornsök support om uppdraget saknas i Fornreg. 

 

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/ 

GDPR - Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter: 
https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/ 

Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista 
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