
Utskick augusti 2021 

Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 27 augusti 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. 

 

Datum för Fornreg basutbildning hösten 2021 

Som vi informerade om i senaste utskicket kommer vi genomföra två Fornreg basutbildningar hösten 
2021. Om behovet visar sig vara större så lägger vi eventuellt till ytterligare utbildningstillfälle. 

De två som är planerade nu sker: 

 12-13 oktober 

 16-17 november 

Vi planerar för att dessa utbildningar genomförs digitalt som videomöten. 

Max 12 deltagare per tillfälle. 

Deadline för anmälan är 17 september. Anmälningar och frågor skickas till fornsok@raa.se. 

 

Information finns även på https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-
fornreg/utbildningar-i-fornreg/ 

 

Att tänka på när du registrerar  

Vi har gjort kvalitetskontroller på det som registrerats i KMR/Fornreg. Specifika synpunkter har vi 

skickat till den ansvariga utförarorganisationen samt i förekommande fall till den länsstyrelse som 

godkänt registreringen. 

Men vi har också sett en del återkommande saker som vi tror är bra om alla lämningsregistrerare får 

veta. Fältet Beskrivning av lämning används inte alltid på ett korrekt sätt. Här är några korta tips för 

att göra rätt! 

 Beskrivningen ska endast innehålla en kortfattad text som beskriver lämningen.  

 Beskrivningen ska vara uppställd som de exempel som ni hittar direkt i Fornreg via Principer 

och exempel på beskrivning. 

 Äldre inaktuell text ska tas bort, den finns bevarad i lämningens versionshistorik. 

 Information om i vilket sammanhang lämningen påträffades eller uppdaterades bör 

undvikas, t ex en beskrivning av aktuell utredning eller inventering.  

 Maskinellt införda texter ska tas bort, t ex texter som ”Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. 

Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.” 

Under kvalitetskontroller har vi också sett flera ”spårlösa” kvalitetshöjningar där det saknas uppgifter 

om varför man har gjort en kvalitetshöjning och vilket underlag man använt för de uppgifter som 

ändrats. Använd fältet ”Kommentar till kvalitetshöjning utanför uppdrag” för att beskriva i vilket 
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sammanhang lämningen uppdateras, lägg till referenser när sådana är aktuella och utnyttja övriga 

kommentarsfält. Med ett transparent förhållningssätt har alla möjlighet att förstå hur informationen 

skapats och ändrats. 

 

Sökhjälp för Forndok 

Nu finns det sökhjälp för Forndok på vår hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/forndok/ 

Om du har frågor om Forndok ställer du dem till ata@raa.se, eftersom det är de som förvaltar 

tjänsten. 

 

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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