
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 15 december 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. 

Behörigheter 

Vi har trassel med e-postutskick inklusive utskick om att giltighetstid för behörigheter håller på att 
löpa ut. OBS att vi kan ta emot e-post, det är problem med att skicka. Till att börja med var det fler 
men nu verkar det som om det främst är till personer med gmail-adresser. Normalt får respektive 
organisations behörighetsadministratör/-er samt den person vars behörighet snart löper ut en e-post 
om detta när det är 30 dagar kvar och när det är 7 dagar kvar.  

Vi uppmanar därför alla behörighetsadministratörer att gå in och kontrollera och vid behov förlänga 
giltighetstid för kollegornas behörighet som lämningsregistrerare och uppdragsregistrerare. Du 
kommer till administrationsfunktionen via länk (Administrera behörigheter) längst ned på denna sida 
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/behorigheter-i-fornreg/ 

 

Statistik till länsstyrelsernas årsredovisning – antalet fornlämningar 

I dokumenten länkade nedan redovisas antal fornlämningar som fanns registrerade i respektive län 
den 14 december 2021 samt antalet fornlämningar som nyregistrerats under året. Vi har räknat varje 
huvudobjekt, d.v.s. ett (1) gravfält räknas som en (1) lämning. 

Vi rekommenderar att man redovisar statistiken enligt vår beräkning. Den blir då jämförbar från år till 
år. Om antalet registrerade fornlämningar har minskat i något län sedan föregående år kan det bero 
på att lämningar undersökts och därmed förlorar sin status som fornlämning. 

 Antalet fornlämningar per län 2021-12-14 (word) 

 Antal nyregistrerade fornlämningar 2020-12-14 – 2021-12-13 (word) 

 

Nytt verktyg för supportfrågor 

Den 20 december går vi över till ett nytt supportverktyg så dina svar från oss kan till formatet se lite 
annorlunda ut. Du mailar dock fortfarande in till samma adress som tidigare: fornsok@raa.se. De 
ärenden som påbörjats i det tidigare systemet flyttas över till det nya. 

 

Supporten stängd 

Supporten är stängd 23 dec - 9 jan och öppnar åter måndag 10 januari, men vi kontrollerar 
regelbundet att systemen ligger uppe. 

 

Välkommen till en introduktion till Arkivsök! 

I januari kommer Riksantikvarieämbetet erbjuda en introduktion och utbildning i Arkivsök, 
söktjänsten som lanserades i oktober 2021.  

 

Datum: 21 januari 

Tid: kl. 9.00-10.15 

 

Vid detta tillfälle kommer du att få veta mer om: 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/
https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/behorigheter-i-fornreg/
https://www.raa.se/app/uploads/2021/12/Antal-fornl%C3%A4mningar-per-l%C3%A4n-den-14-december-2021.docx
https://www.raa.se/app/uploads/2021/12/Antal-nyregistrerade-fornl%C3%A4mningar-2020-2021.docx
mailto:fornsok@raa.se


 Innehåll i Arkivsök - vad kan man hitta i Arkivsök? 

 Introduktion till Arkivsöks funktioner, med fokus på enkel sökning och avancerad sökning. 

 

Anmäl intresse till maria.jonsson@raa.se så kommer du att få en möteslänk till utbildningen som 
kommer att hållas via Teams. (Intresseanmälan är inte bindande.) 

Du hittar information om utbildningen via denna länk: https://www.raa.se/hitta-
information/arkivsok/aktuellt-om-arkivsok/ 

 

Vidareutveckling av Fältreg 

Just nu gör Metria några förändringar av Fältreg åt Riksantikvarieämbetet. Fastighetskartan ska bytas 
ut mot en ny eftersom den gamla utgår från Lantmäteriets produkter. Vidare ska fälten för höjd över 
havet (min/max) läggas till, samt en funktion för att zooma in och ut i kartan via en knapp i 
kartfönstret. 

 

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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