
Utskick oktober 2021 

Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 25 oktober 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. 

 

Ny tjänst - Arkivsök 

Den 15 oktober lanserade Riksantikvarieämbetet en ny publik söktjänst - Arkivsök!  

Arkivsök är ett publikt gränssnitt som används för att söka i Riksantikvarieämbetets e-arkiv. Här kan 

du söka efter arkeologiska rapporter (som ett tag till också är sökbara i Forndok) men också hitta de 

bilder som tidigare var tillgängliga i Kulturmiljöbild. Man kan även läsa och ladda ner högupplösta 

filer.  

I utvecklingen av Arkivsök har vi utgått från användarnas uttalade behov och arbetat för att förbättra 

åtkomsten till digital information. Och vi planerar för fortsatt vidareutveckling. 

Mer info om Arkivsök finns här: https://www.raa.se/hitta-information/arkivsok/ 

Och tjänsten Arkivsök hittar du här: https://app.raa.se/open/arkivsok/search 

 

Personuppgifter ska inte registreras i KMR 

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress osv) ska i normalfallet inte läggas in i 
KMR, även om personen givit medgivande att sådana uppgifter får publiceras.  

 

Om du fått en uppgift om en lämning från en person och du bedömer att personens namn är en 
nyttig uppgift för användare av fornminnesinformationen skriver du in namnet under 
Referenser/Uppgiftslämnare. Eventuellt kan du komplettera med uppgift om hemort (t.ex. Anton 
Antonsson, Nollberga). Det kan t.ex. röra en uppgift om en muntlig tradition, eller namn på personer 
som lämnat tips och andra uppgifter som rör en lämning. 

Dessa uppgifter (namn och hemort) visas endast i Fornreg, inte i Fornsök. Man behöver inte få 
uppgiftslämnarens samtycke för att registrera personnamnet. Eftersom namnet på uppgiftslämnaren 
är användbar information för kulturmiljövården är denna hantering i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Enkät om Fältreg 

Nästa år går vi in i en ny förvaltningsperiod för Fältreg. I samband med det tittar vi på hur Fältreg har 
använts. Vi uppskattar om du kan svara på några frågor. 

 

 Vilken typ av uppdrag arbetar du med (förundersökningar, utredningar, inventeringar)? Om 
du arbetar med olika typer av uppdrag, hur många uppdrag har du totalt och hur många av 
dem är utredningar och inventeringar? 

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


 

 Om du använder Fältreg: 
o Varför använder du Fältreg? 
o Hur använder du Fältreg? 

 

 Om du inte använder Fältreg: 
o Vilka program använder du för fältfångst vid utredningar (både 11§-utredningar och 

sk frivilliga utredningar) och inventeringar? 

 

Skicka ditt svar senast 8 november till Sophie Jonasson 

 

 

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 

 

mailto:sophie.jonasson@raa.se
mailto:fornsok@raa.se
mailto:fornsok@raa.se
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/
https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/
mailto:fornsok@raa.se

